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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจหลักในการ

ประสานบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ      

ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทาง

สําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไทย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับแนวทางของ

มหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานจากข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับการดําเนินงานประจํา 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอขอบคุณบุคลากรหน่วยงานในสังกัดทุกท่าน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กับการประกันคุณภาพที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํารายงานฯ ตลอดจนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน     

ที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพ จักได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/

ปรับปรุงการบริหาร เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่อไป 

 

 

 

 

         (ศาสตราจารย ์ดร. อุทัยรัตน์     ณ  นคร) 

                      ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

      สวพ. มก. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและ

กลไกในการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอก 

 สวพ. มก. ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 24 ตัวบ่งชี้   

ในปีการศึกษา 2554 พบว่า สวพ. มก. มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก      

ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 749,232.20 บาท/คน 5.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ท้ังหมด 

ร้อยละ 78.05 5.00

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 30.5 5.00

2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 24.39 5.00

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 40.00 5.00

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

5 ข้อ 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

4 ข้อ 5.00

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน (ทางการเกษตร) 

4 ข้อ 5.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 82.40 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00



ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5 ข้อ 5.00

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 

4 ข้อ 4.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ 4.00

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 4.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 ข้อ 4.00

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.11 4.11

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. มีจุดแข็ง 5 ข้อ และจุดอ่อน 4 ขอ้ ซึ่งสถาบันได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพ ใน

ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย และจัดการ

ระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

สามารถบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยได้อย่างดี

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

โครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. สวพ. มก. มีการจัดทําวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร์ (Kasetsart Journal) ซึ่งเป็น

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมลู 

SCOPUS รวมทั้งมีการผลิตสือ่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่สงัคม 

พัฒนาวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart 

Journal) ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ISI ต่อไป  

3. สวพ.มก. มีความสามารถสรา้งผลงานวิจัยที่เป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและมีการถ่ายทอด    

องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

สร้างผลงานวิจัยที่มีความลุ่มลกึทางวิชาการมากขึ้นเพื่อ

จะสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

4. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสถานี

วิจัย สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการงานวิจัย

และบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ

หน่วยงาน 

พัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยเพื่อให้สามารถสร้างรายได้

เพิ่มขึ้นจากงานวิจัย และบรกิารวิชาการ 

5. สวพ. มก. มีศนูย์นาโนเทคโนโลยี มก. ที่มคีวามเป็น

เลิศในงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 

พัฒนาศักยภาพในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ 

จุดอ่อน แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยัง

ดําเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถติดตาม

รายงานวิจัย และผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจน

ประมวลผลสําเร็จของงานวิจัยได้ชัดเจน 

พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามและประเมินผล

โครงการวิจัย ให้สามารถสรุปผลในเชิงวัดผลผลิตและ

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของสวพ.มก. 

ใช้คณะกรรมการพัฒนางาน สวพ. มก. เป็นกลไกในการ

พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดทําแผนกลยุทธ์

เพื่อพัฒนางานวิจัยของสวพ. มก. 

3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ และเพิ่มช่องทาง

เผยแพร่โดยสือ่สาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ 

4. แผนบริหารทรพัยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ์ จัดทําแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลใหส้มบูรณ์
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Research and 

Development Institute – KURDI) เป็นส่วนราชการระดับคณะ ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 นับเป็นส่วนราชการ

ระดับคณะที่ได้จัดต้ังขึ้นเป็นลําดับที่สิบห้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหาร    

การประสานงานวิจัยและพัฒนาเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 

เมื่อแรกเริ่มที่ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดต้ัง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 4      

ได้จัดแบ่งสายงานการบริหารออกเป็น 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงาน

ประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย โดยสถานีวิจัยที่ได้โอนย้ายมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.       

ในคราวนั้น มี 8 สถานี คือ สถานีวิจัยศรีราชา สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยทับกวาง 

สถานีวิจัยกําแพงแสน สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยประมงศรีราชา และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  

ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมาเป็นลําดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525) ถึงปัจจุบัน  ได้แก่ 

1) การอนุมัติให้จัดต้ังสถานีวิจัยและศูนย์วิจัยใหม่ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จํานวน 3 

สถานีวิจัย และ 6 ศูนย์วิจัย รวมทั้งการโอนย้ายสถานีวิจัยและศูนย์วิจัยจํานวน 13 หน่วยงานไปสังกัดสถาบันใหม่ 

คือ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤติ 

(ช่ือเมื่อแรกจัดต้ัง)    

2) การโอนย้ายสถานีวิจัยประมงศรีราชา  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝั่งสมุทรสงคราม ไปสังกัดคณะประมง (วันที่ 1 ตุลาคม 2544) 

3) การแยกโครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน เป็นหน่วยงานในกํากับของ

มหาวิทยาลัยฯ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545) 

4) การจัดต้ังศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ        

มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548) 

5) การจัดต้ังศูนย์ความหลากหลายชีวภาพ มก. เป็นหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย (วันที่ 18 กันยายน 2549) 

6) การแยกหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1 งาน     

2 ฝ่าย 4 ศูนย์วิจัย และจัดต้ังเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ (วันที่ 29 กันยายน 

2549) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

7) การโอนย้ายศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ให้มาเป็นหน่วยงาน

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  (วันที่ 7 มิถุนายน 2550) 

8) การโอนย้าย 4 ศูนย์ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 18 

ธันวาคม 2550) ได้แก่   

  8.1 ศูนย์ชนบทศึกษา สังกัดคณะเกษตร    

  8.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  สังกัดคณะวนศาสตร์     

  8.3 ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์      

  8.4 ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาวิจัยนิวเคลียร์และเทคโนโลยี   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์     

9) การรวมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าด้วยกัน  

โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (วันที่ 13 พฤษภาคม 2551) 

10) มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ใหม่ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2553 โดยมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1 สํานักงาน 4 ฝ่าย   2 ศูนย์วิจัย และ 2 สถานีวิจัย ดังนี้ 

  1. สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

  3. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

  4. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 

  5. ฝ่ายเครื่องมอืและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

  6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  7. ศูนย์ความหลากหลายชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  8. สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

  9. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา ปณธิาน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งมั่นบริหารงานวิจัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการสร้างความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยที่เหมาะสม  ได้รับการยอมรับในระดับสูงจาก

การช้ีวัดทุกรูปแบบ ตลอดจนนําความรู้สู่การพัฒนาประเทศ 

 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

เป็นเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ  ด้านการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ  
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่

การใช้ประโยชน์ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทําหน้าที่ประสานและบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และบริการ

วิชาการให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความต้องการของ 

   ประเทศ ตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

4. พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

5. เผยแพร่ และถา่ยทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

6. ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ การตรวจสอบ/วิเคราะห์/ผลิตต้นพืช และ 

  บุคลากรแก่งานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก 

7. ดําเนินการวิจัยเฉพาะทางและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการ 

  8.  สนับสนุนการประสานและบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มี 

   ประสิทธิภาพ 

1.3 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

1.4 แผนงานประจําปีของสถาบัน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

1. การให้บริการวิชาการเพื่อพฒันาขีดความสามารถของผู้รับบริการ โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เป็นฐาน 

2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ สู่การเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้งานด้านบริหารทั่วไปบรรลุ

เป้าหมาย 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 สวพ. มก. ให้หน่วยงานในสังกัดกําหนดแผนงานตามภารกิจ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละแผนงาน มีความสอดคล้อง 

เชื่อมโยง ตอบสนองในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการดําเนินงานที่

สอดคล้อง ดังนี้ 

1) แผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

สวพ. มก. ได้กําหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

สร้างองค์ความรู้ที่นําไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ  สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความ

ต้องการของประเทศตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ  พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  พัฒนา

ระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ  และเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด

ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์  โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและติดตามประเมินผล

โครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  พัฒนากลไกการจัดการให้มีการทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือ

วิกฤตของประเทศ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยให้เชื่อถือได้เกิดการนําไปใช้ได้สูงสุด  และพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  โดยมีฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายสารสนเทศ

งานวิจัย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานี

วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี  รับผิดชอบดําเนินการ และมีผลการดําเนินงานเป็นไป

ตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 116.23 

2) แผนงานดา้นบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

สวพ. มก. ได้กําหนดแผนงานด้านบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ โดยรูปแบบและ

วิธีการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คําปรึกษาวิชาการ บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ บริการสถานที่    ในการ

ให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ตลอดจนให้การสนับสนุนการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา  โดยมีฝ่ายเครื่องมือและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

รับผิดชอบในการดําเนินงาน และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 95.32 

3) แผนงานดา้นการบริหารจัดการองค์กร 

 สวพ. มก. ได้กําหนดแผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีการ

บริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งมีการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ  รวมทั้งมีการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐานเท่าเทียมหน่วยงานอื่นๆ  

โดยมีสํานักงานเลขานุการ ฝ่ายเครื่ องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถานี วิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร               
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี  รับผิดชอบดําเนินการ และมีผลการ

ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ย ร้อยละ 96.44 

4) แผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานักและค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับบุคลากร โดยมีสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน รับผิดชอบ

ดําเนินการ และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1 แผน

ผล 30 มิ.ย.

2 แผน

ผล 30 ส.ค.

3 แผน

ผล

4 แผน

ผล 22 มิ ย 21 ก ค 16 ส ค 18 ต ค 13 มี ค

ลําดับ

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

กิจกรรม

คณะกรรมการประเมินระดับสวพ.มก. รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด ประจําปี 2554

ปีพ.ศ. 2554 ปีพ.ศ. 2555

ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีการศึกษา 2554

สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ

ผู้อํานวยการ สวพ.มก. รับทราบ

นําเสนอข้อมูลประกันคุณภาพให้คณะกรรมการพัฒนางานของ

สวพ.มก. พจิารณา

สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามที่เสนอผู้อํานวยการ สวพ.มก.

ผล 22 ม.ย. 21 ก.ค. 16 ส.ค. 18 ต.ค. 13 ม.ค.

5 แผน

ผล 30 มิ.ย.

6 แผน

ผล 5 ก.ค.

7 แผน

ผล 1-12 ก.ค.

8 แผน

ผล 13-14 ก.ค.

9 แผน

จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสวพ.มก. ประจําปี 2554 

ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมก. ทราบ

สวพ.มก. รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยฯ 

ประจําปี 2554

สว .ม . จ รณ

เตรียมความพร้อม และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี 2554

มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี

ใ ้ ั

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของ สวพ. มก. ประจําปี 2554



มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ กิจกรรม ปีพ.ศ. 2554 ปีพ.ศ. 2555

ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีการศึกษา 2554

ผล 14 ก.ค.

10 แผน

ผล 26 ก.ค.

11 สวพ.มก.จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ มก.รับทราบ แผน

ผล 9 ธ.ค.

12 แผน

ผล

13 แผน

ผล 31 ส.ค.

สวพ.มก. รับทราบรายงานผลอย่างเป็นทางการ และแจ้งฝ่าย/

ศูนย์/สถานีรับทราบ

เตรียมรับการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของ มก. ประจําปี 2554 (คณะกรรมการ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

 2554 ให้สวพ. มก. รับทราบ

สวพ.มก.ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามที่เสนอ มก.

14

14.1  ประชาสัมพันธ์บนWebsite สวพ.มก. แผน

ผล

14.2  ประชาสัมพันธ์ในวารสารข่าวสวพ.มก. แผน

ผล

14.2  จัดทําข่าวสารงานประกันคุณภาพของสวพ.มก. แผน

ผล 29 ก.ค. 30 ก.ย. 29 ธ.ค. 27 ก.พ. 27 เม.ษ.

แผน

ผล

แผน

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยการ

14.3  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ ที่มก.จัดขึ้น

14.4  ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการประกัน



มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ กิจกรรม ปีพ.ศ. 2554 ปีพ.ศ. 2555

ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีการศึกษา 2554

ผล

15 ดําเนินการ ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการ แผน

คุณภาพของสวพ.มก. ผล

16

16.1  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสวพ.มก. แผน

ผล 16 มิ.ย. 13 ก.ย. 28 ก.พ.

แผน

ผล 9 มี.ค.

จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประกัน

คุณภาพโดย สวพ.มก.

คุณภาพ

16.2  ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ

ฝ่าย/ศูนย์/สถานี ผล 9 ม.ค.

16.3  ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสวพ.มก. แผน

ผล 27 ก.ค. 4 พ.ค.

16.4 จัดการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แผน

โดยสวพ.มก. ผล 22 ก.พ.

17 แผน

ผล 10 ม.ค.

18 แผน

ผล

19 แผนสํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง  

ประจําปี 2555

สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

ประจําปี 2555

ติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสวพ.

มก.



มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ลําดับ กิจกรรม ปีพ.ศ. 2554 ปีพ.ศ. 2555

ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีการศึกษา 2554

ผล 4 พ.ค.

20 แผน

ผล

21 แผน

ผล

22 แผน

ผล

จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสวพ.มก. ประจําปี 2555

จัดทํากําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานใน

สังกัด

ประจาป 2555

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/

สถานี
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้พัฒนาการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานมาเป็นลําดับ เพื่อให้

การดําเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  นโยบาย และภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.  

ซึ่งต้องพัฒนาไปตามนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และของชาติ 

การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อยู่ภายใต้การวางแผน กําหนดนโยบายและควบคุม

การดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะ สํานักสถาบัน ที่มีการ

วิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ คณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง  มก.   ซึ่งประกอบด้วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.  เป็นประธานกรรมการ รอง

ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัย หัวหน้าสถานีวิจัย  เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานดังปรากฏใน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มก.  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองอธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบรหิารงานวจิัยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ศาสตราจารย์  ดร.อุทัยรัตน ์   ณ  นคร

(วันที ่18  มิ.ย. 53  - 17  มิ.ย. 57)

คณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจยัและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผูอ้ํานวยการ

1 ฝ่ายบริหาร : รศ ดร มณฑล จําเริญพฤกษ์1. ฝายบรหาร  :  รศ.ดร.มณฑล   จาเรญพฤกษ
   (วันที่  18  ก.ค. 53 – 17  มิ.ย. 57)

2. ฝ่ายประสานงานวิจัย  : รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์ 
 (วันที่  18  มิ.ย. 53 – 17  มิ.ย. 57

3. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย   :  รศ.ดร.พันธุ์ปิติ  เปี่ยมสง่า 
ั ี่ ิ ิ(วันที  18  มิ.ย. 53 – 17  มิ.ย. 57)

4. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  :  ผศ.ดร.พรสวาท   วัฒนกูล
 (วันที่  16  ก.ย. 53 – 17  มิ.ย. 57)

5. ฝ่ายกิจการพิเศษ  :  ผศ.ดร.วิเชียร   กีรตินิจกาล 
 (วันที่  15  ต.ค. 53 – 17  มิ.ย. 57)

หัวหน้า
สถานีวิจัย

หัวหน้าฝ่าย
เผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้าฝ่าย
สารสนเทศ

ั

หัวหน้า
ศูนย์วิจัย

หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
และวจิัยทาง
ิ ์

 หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก.

หัวหน้าฝ่าย
ประสานงานวิจัย

ป ิ

หัวหน้างาน หัวหน้างานหัวหน้างานหัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างานหัวหน้างาน

งานวิจัย วิทยาศาสตร์และประเมินผล



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ั ํ ั ์ ื่สถาบนวจยและพฒนาแหงมหาวทยาลยเกษตรศาสตรคณะต่าง ๆ สถาบัน/สํานัก/ศูนย ์อนืๆ

สํานักงานเลขานุการ
สวพ.มก.

ฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ฝ่ายเครื่องมือและวจิัย

ทางวทิยาศาสตร์
สถานีวิจัยและฝึกอบรม

วนเกษตรตราด
ศูนย์นาโน

เทคโนโลยี มก.วนเกษตรตราด

งานบริหารและธุรการ

งานคลัง
ั

งานบริหารและธุรการ
งานบริหารโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย  มก.

งานบริหารและธุรการ
งานวิเคราะห์ผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่และขึ้นทะเบียน
งานผลิตสื่อ

งานบริหารและธุรการ
งานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

งานบริหารและธุรการ
งานวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
งานกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน

สถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

ศูนย์ความหลายหลาย
ชีวภาพ มก.

งานพสดุ
งานบริการงานวิจัย
และพัฒนา

งานนโยบายและแผน

งานประเมินผลงานวิจัย
งานเสริมสร้างงานวิจัย
งานประสานงานวิจัย
แหล่งทุนภายนอก

งานผลตสอ
งานถ่ายทอดและวิเทศสัมพันธ์

งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
งานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานเทคโนโลยีชีวภาพ
งานพัฒนาอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และซ่อมบํารุง

….    ประสานงานร่วม
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน 

 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. 

ศาสตราจารย์  ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ   เปี่ยมสง่า 

รองผู้อํานวยการฝ่ายประสานงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย    สุวรรณสิชณน ์

 

 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล   จําเริญพฤกษ์ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท วัฒนกูล 

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.7.1. รายนามคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

1. รองศาสตราจารย์   ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย์  ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร ประธาน 

3. รองศาสตราจารย์  ดร.เอ็จ     สโรบล กรรมการ 

4. ดร. ศุภฤกษ์  สุขสมาน กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พุ่มพวง กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  เย็นจะบก กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์  ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์  ดร.สุนันทา  รตันาโภ กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์  ดร. ไพศาล  คงคาฉุยฉาย กรรมการ 

10. ดร. วรางคณา จิตตชุ่ม กรรมการ 

11. ดร. พิกุล   เอกวรางกูร กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประพิณวดี     ศิรศิุภลักษณ์ กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โสวัตรี     ณ  ถลาง กรรมการ 

14. รองศาสตราจารย์   น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ    ส่งเสริม กรรมการ 

15. รองศาสตราจารย์  ดร.ปาริฉัตร  หงสประภาส   กรรมการ 

16. รองศาสตราจารย์  ดร.สมหวัง   ขันตยานุวงศ์ กรรมการ 

17. นางสาวเกศศิณี  ตระกูลทิวากร กรรมการ 

18. นางวารุณี  ธนะแพสย์ กรรมการ 

19. อาจารย์ กิตติ สิมศิริวงษ ์ กรรมการ 

20. ดร. อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ 

21. นางสาวเบ็ญจวรรณ     แสนทวีสุข กรรมการ 

22. อาจารย์  อรไท  ผลดี กรรมการ 

23. รองศาสตราจารย์  ดร.บุญเรยีง    ขจรศิลป์ กรรมการ 

24. รองศาสตราจารย์  ดร.สถาพร   จิตตปาลพงศ์ กรรมการ 

25. ศาสตราจารย์  นวลจันทร ์ ทศันชัยกุล กรรมการ 

26. ศาสตราจารย์  ดร. จํารัส  ลิม้ตระกูล กรรมการ 

27. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา  สัมพันธารักษ์ กรรมการ 

28. รองศาสตราจารย์  ดร. พีรเดช   ทองอําไพ กรรมการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

29. ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา กรรมการ 

30. ศาสตราจารย์ ดร. รังสิต  สุวรรณมรรคา กรรมการ 

31. รองศาสตราจารย์ สมพร  อิศวิลานนท์ กรรมการ 

32. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการ

33. นางเพชรา  เปสลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

34. นางสาววันเพ็ญ   นภาทิวาอํานวย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

35. นางสาววาสนา    บัวจันทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

1.7.2 รายนามคณะกรรมการพัฒนางานของสถสบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 

3. รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายประสานงานวิจัย กรรมการ 

4. รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย กรรมการ 

5. รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

6. รองผู้อํานวยการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

7. หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล กรรมการ 

8. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย กรรมการ 

9. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย กรรมการ 

10. หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

11. หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน กรรมการ 

12. หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด กรรมการ 

13. หัวหน้าศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

14. หัวหน้าศูนย์ความหลากหลายชีวภาพ มก.                        กรรมการ 

15. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 

16. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สวพ. มก. กรรมการและเลขานุการ 

17. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการงานวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีสถาบันภาคภมูิใจ 
1.8.1   ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดกิจกรรม

ความร่วมมือผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร Fundamental Research Methods in 

Agricultural Science ภาคใต้โครงการ “Strengthening of Research Capability in 

Agricultural of ACMES Moduel I ให้แก่บุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และ Moduel II ให้แก่บุคลากรจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคัดเลือก

ข้อเสนอโครงการวิจัย ประเทศละ 1 โครงการ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สพร. โครงการละ 

120,000 บาท 

1.8.2 พัฒนาระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถ

สืบค้นประวั ติ  โครงการวิ จั ย  ผลงานวิ จัย  โดยใช้ ข้ อมู ลจากฐานข้อมูลงานวิ จั ยและ               

งานสร้างสรรค์ มก . และเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

1.8.3 ทบทวนกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน จากเดิมจ่ายผ่านเช็คธนาคาร โดยผู้รับบริการ อาจารย์ 

นักวิจัย มารับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจกระทําการแทน ปัจจุบันได้ปรับกระบวนการโดยใช้

ระบบสารสนเทศในการโอนเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร และแจ้งผลการรับเงินทาง E-Mail และ 

SMS เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่อาจารย์/นักวิจัย มากย่ิงขึ้น 

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ

แผ่นดิน 

26,021,323 26,047,989 (26,666) 21,965,895 22,195,127 (229,232) 22,555,157 22,554,385 772

งบประมาณ

เงินรายได้ 

7,221,427 6,891,417 330,010 5,115,192 6,325,245 (1,210,053) 8,094,450 6,657,425 1,437,025

รวม 33,242,750 32,939,406 303,344 27,081,087 28,520,373 (1,439,286) 30,649,607 29,211,810 1,437,797
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงนิรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 - 2554  

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดนิของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 - 2554  

 
 

จํานวนเงิน (บาท) 

จํานวนเงิน (บาท) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณแผ่นดิน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ ปีงบประมาณ 
2552 2553 2554

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 26,021,323 21,965,895 22,555,157

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ

ท่ีดิน 

26,047,989 22,195,127 22,554,385

ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 3,445,161 - -

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ N/A N/A N/A

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 26,666 (229,232) 772

สินทรัพย์ถาวร 49,069,931.63 50,166,950.66 50,195,035.15

 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย

1. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 6,019,521 1. งบบุคลากร 1,065,392

2. เงินรายได้จากการบริหารงาน 805,420 2. งบดําเนินงาน 5,354,544

3. เงินรายได้จากดอกเบี้ย 199,841 3. งบลงทุน 45,553

4. เงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุน 435,589 4. งบอื่นๆ 191,936

5. เงินรายได้อ่ืนๆ 634,079

รวมรายรับ (บาท) 8,094,450 รวมรายจ่าย (บาท) 6,657,425

  1.9.2 จํานวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554

1.  นกัวิจัย 23 20.5

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 114 105

3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 137 125

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - -

5.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 137 125

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

• ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554

-  แรงงาน 26 25 24 - - - 26 25 24

-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 86 85.5 83.5 1 - - 86 85.5 83.5

-  ชํานาญการพิเศษ 11 11 9 - - - 11 11 9

รวมทั้งหมด 123 121.5 116.5 - - - 123 121.5 116.5
คุณวุฒิการศึกษา   

-  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 42 40 33 - - - 42 40 33

-  ระดับปริญญาตรี 53 51.50 54.5 - - - 53 51.50 54.5

-  ระดับปริญญาโท 22 24 23 1 - - 21 24 23

-  ระดับปริญญาเอก 6 6 6 - - - 6 6 6

รวมทั้งหมด 123 121.5 116.5 1 - - 123 121.5 116.5

• จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผล 
งาน 

อื่นๆ รวม

สํานักงานเลขานกุาร สวพ. มก. 3 13 17 3 - 1 37

ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล 

5 7 14 - - - 26

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 3 1 6 1 - - 11

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 6 4 5 - - 6 21

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ 

23 26 24 - 5 20 98

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 2 1 - - 2 - 5

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

3 6 4 2 1 - 16

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน 

6 9 8 - - - 23

รวม 51 67 78 6 8 27 237
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ลําดับ ระยะเวลาการ
ทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 
ต่ํา
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตรี ป.
โท 

ป.เอก รวม 
(คน) 

ไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชํานาญ
การ 

เชี่ยวชาญ รวม 
(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 33 53 23 6 115 106 9 - 115

2 6-9 เดือน - 3 - - 3 3 - - 3

3 น้อยกว่า 6 

เดือน 

1 3 2 - 6 6 - - 6

4 ลาศึกษาต่อ  - - - - - - - - -

5 รวมทั้งหมด 34 59 25 6 124 115 9 - 124

6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 

33 54.5 23 6 116.5 107.5 9 - 116.5



  ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2554  (ปัจจุบัน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

1 ภาคต้น 01403342 30 ภาคปลาย 01403646 11

ภาคปลาย 01403245 57

ภาคปลาย 01403343 43

ภาคปลาย 01403642 11

ภาคปลาย 01403646 11

2 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

นายอนุชา ทะรา

นายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

นางสาวอัมพวา ชัยสิทธิ์

3 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

นายอนุชา ทะรา

นายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

นางสาวอัมพวา ชัยสิทธิ์

54

คุมฝึกงาน

ภาคต้น เกษตร 144 4 ศธ. 0513.202/02069 

คุมฝึกงาน

ภาคปลาย วนศาสตร์ 24

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

ศ.ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

4 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

นายอนุชา ทะรา

นายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

นางสาวอัมพวา ชัยสิทธิ์

5 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ภาคต้น วนศาสตร์ 01304561 3 25 ศธ. 0513.10609/212

6 นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

นายอนุชา ทะรา

นายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน

นางสาวอัมพวา ชัยสิทธิ์

7 นายสหัส ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

นายเดชา ดวงนามล

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายทินกร สํานัก

นายธเนศ อินตัน

8 นายสหัส ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

นายเดชา ดวงนามล

2 ศธ.0523.1.9.1/387 

คุมฝึกงาน

ภาคปลาย มหาวิทยาลัย

ชินวัตร

424 1 Ref SIU 0308/2012

คุมฝึกงาน

ภาคปลาย มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่

488

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
ภาคปลาย ค.ประมง มก. ฝึกงาน 315 8 ศธ 0513.10406/0025

ภาคปลาย ค.

เทคโนโลยีการเ

กษตร ม.ราช

ั ็

ฝึกงาน 210 2 ศธ 0558/0097



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายทินกร สํานัก

นายธเนศ อินตัน

9 นายสหัส ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

นายเดชา ดวงนามล

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายทินกร สํานัก

นายธเนศ อินตัน

10 นายสหัส ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

นายเดชา ดวงนามล

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายทินกร สํานัก

นายธเนศ อินตัน

11 นายสหัส ราชเมืองขวาง

นายวิสัย คงแก้ว

นายเดชา ดวงนามล

ภัฎภูเก็ต

ภาคปลาย ค. 

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 ม.ราชภัฎ

สุราษฏร์ธานี

ฝึกงาน 210 2 ศธ 0561.5/ว041

5 ศธ 0523.7.1.5/71

ภาคปลาย ค. 

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการ

ฝึกงาน 483 6 ศธ 0584.07/291

ภาคปลาย ค. เทคโนโลยี

การประมง 

และทรัพยากร

ทางน้ํา ม.แม่โจ้

ฝึกงาน 420



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

นายทินกร สํานัก

นายธเนศ อินตัน

12 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

13 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

14 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์

นางพัชรี อํารุง

นายชัยมงคล คงภักดี

15 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์

นางพัชรี อํารุง

ศธ. 0513.10202/0902

ภาคต้น ภ.

พฤกษศาสตร์

ค วิทย์

01401531 

วิชา Plant 

Micro

3 7 ศธ. 0513.10706/406

ภาคต้น ภ.กีฏวิทยา 

ค.เกษตร

01004541 

สรีรวิทยา

แมลง

3 9

ศธ 0513.10704/679

ภาคต้น ภ.สัตววิทยา 

ค.วิทย์

01424591 

ระเบียบวิธี

วิจัยทาง

ชีววิทยา

3.5 20 ศธ 0513.10714/5949

01419591 

เทคนิคทาง

จุลชีววิทยา

ภาคต้น ภ.จุลชีววิทยา 

ค.วิทย์

3 23

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ประมง ม.รา

ชมงศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

นายชัยมงคล คงภักดี

16 นางพัชรี อํารุง ภาคต้น ภ.ปฐพี ค.

เกษตร

01009532 

วิชา วิทยา

แร่ในดิน

3 8 ศธ. 0513.10205/923

17 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์ ภาคปลาย ภ.

พฤกษศาสตร์ 

ค. วิทย์

401541 

เรณูวิทยา

3 4 ศธ. 0513.10706/751

18 น.ส. ยุพดี เผ่าพันธุ์

นางพัชรี อํารุง

น.ส.อรุชา สาดศรี

ศธ. 0513.11402/0059ภาคปลาย ค. 

อุตสาหกรรม

เกษตร

053212 

วิชา

ปฏิบัตกิาร

ทางวัสดุ

ศาสตร์

สําหรับการ

บรรจุ

6 110

 ค.วทย Micro 

tecnique 

for 

Research



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

19 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธุ์

น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ

นางพัชรี อํารุง

น.ส. อรุชา สาดศรี

20 น.ส.ยุพดี เผ่าพันธุ์

น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ

นางพัชรี อํารุง

น.ส. อรุชา สาดศรี

21 น.ส. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

น.ส.จันทรืวิภา บุญอินทร์

22 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ ภาคปลาย ภ.พืชสวน ค.

เกษตร

01007555 

การ

เพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช

เพื่อ

การเกษตร

3.5 3 ศธ. 0513.10207/1071

ศธ. 0513.12502/793

ภาคปลาย ค.วิทย์ ม.

สงขลา วิทยา

เขตปัตตานี

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์

บัณฑิต 

สาขาวิชา

เคมี ชีววิทยา

308 2 ศธ. 0521.1.05/398

ภาคปลาย ภ.

พฤกษศาสตร์ 

ค.วิทย์ มก.

ฝึกงาน 

01401499

184 3

ภาคปลาย ค.วิทย์ ม.ราช

ภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชา

ชีววิทยา

480 1 ศธ. 0562.05/212



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

23 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

24 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์

25 น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ ภาคปลาย ภ.พันธุ

ศาสตร์ ค.

วิทย์

การจัดการ

พันธุกรรม

ของเซลล์พืช

 0416524

6 4 ศธ. 0513.10707/48

26 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ภาคปลาย ค. วิทย์ ม.

บูรพา

วล.231 

สารพิษ

อินทรีย์ใน

สิ่งแวดล้อม

9 40 ศธ. 0513.11406/

พิเศษ0178

ภาคปลาย ฝึกงาน ชุดที่ 1 112 3 ศธ. 0513.10706/863

ภาคปลาย ภ.

พฤกษศาสตร์ 

ค.วิทย์ มก.

ฝึกงาน ชุดที่ 2 133 3 ศธ. 0513.10706/863

ภ.

พฤกษศาสตร์ 

ค.วิทย์ มก.



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

27 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ภาคปลาย ค.วิทย์ มธ.

ปัญหาพิเศษ

และสัมมนา

ปัญหาพิเศษ

203 2

ศธ. 0516.20/ร.0300

28 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ภ. วิศวกรรม

เคมี ค. 

วิศวกรรมศาสต

ร์

ศธ. 05133.10804/0013

29 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ค.วิทย์ มธ. ศธ. 0516.20/ร.2049

30 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ภ.วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ค.

วิศวกรรม

หลักสตูร

วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต

1 ปี 1 คส. 0125/2555

31 น.ส.นุษรา สินบัวทอง ภ.วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ค.

วิศวกรรม

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต

1 ปี

1

คส. 0484/2555



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

32 นายธนภูมิ มณีบุญ ภาคปลาย ภ.วิทย์ฯ 

อาหาร ค. 

อุตสาหกรรม

เกษตร

ฝึกงาน 140 1 ศธ. 0513.11406/

พิเศษ0178

33 นายธนภูมิ มณีบุญ ภาคปลาย ภ. สัตวบาล

 ค.เกษตร

01002524 

เรื่องสารพิษ

ในอาหารสัตว์

2 5 ศธ. 0513.11406/

พิเศษ0178

น.ส. นงณพชร คุณากร

น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล

35 น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล

น.ส.จันทร์แรม รูปขํา

1 ศธ. 0516.20/ร.2049

ภาคปลาย สาขา

เทคโนโลยีชีวภา

พฯ ค.วิทย์ ม.

สงขลา

นครินทร์ 

หาดใหญ่

ฝึกงาน 399 2 ศธ. 0521.2.05/040

ภาคปลาย ACMECS 

สวพ. มก.

ฝึกงาน 2034



ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน
ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด

จํานวน
นิสิต

รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ (ระบุ)

36 น.ส. นงณพชร คุณากร ภาคต้น

และภาค

ปลาย

สาขาวิจัยและ

พัฒนาการ

เกษตร มก. 

กําแพงแสน

ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

12 1 ระบบสารสนเทศบัณฑิต

วิทยาลัย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ข้อมูลจํานวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2552-2554  (ขอ้มูลเปรียบเทยีบ 3 ปี

ย้อนหลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปริญญา ปีการศึกษา  
2552 2553 2554

-  นิสิตระดับปริญญาตรี - - 30

-  นิสิตระดับปริญญาโท 32 20 1

-  นิสิตระดับปริญญาเอก - - -

รวมทั้งหมด (คน) 32 20 31
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.9.3 งานวิจยั  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปัจจบุัน)  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

1.โครงการติดตามประเมินผลและ ขยายผล

โครงการวิจัย 

2541-2560 ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร ค.ประมง ภ.เพาะเลี้ยง/ 

ผู้อํานวยการ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3,267,600 3,267,600 

2. โครงการเผยแพร่และถ่ายทอด ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสื่อต่าง ๆ 

2546-2554 ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร  ค.ประมง ภ.เพาะเลี้ยง/ 

ผู้อํานวยการ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4,000,000 4,000,000 

 

3. อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม บางประการที่

มีผลต่ออัตราการ รอดตายและการตั้งตัวของ

กล้า ไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่า ธรรมชาติและ

พื้นที่เปิด โล่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากร 

ชายฝั่งระนอง 

2552-2554 นายเดชา ดวงนามล สถานีฯอันดามัน 

(หัวหน้าโครงการ) 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 200,000 

4. การคัดเลือก และขยายโคลนของต้น

หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละออง

เรณู 

2552-2554 ดร.นงณพชร คุณากร ฝ.เครื่องมือ (หัวหน้า

โครงการ) 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 200,000 200,000 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

5. การวิจัยและพัฒนาระบบวน เกษตรในสวน

ยางพาราเพื่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน 

อย่างยั่งยืน 

2553-2554 นายณัฐวัฒน์ คลงัทรัพย์ สถานีฯตราด 

(หัวหน้าโครงการ) 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 218,000 218,000 

 6.การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิง ทรัพยากร

ป่าชายเลนในพื้นที่ จังหวัดระนอง   

2553-2554 นายเดชา ดวงนามล สถานีฯอันดามัน

(หัวหน้าโครงการ)  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 237,000         237,000  

 7. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดย

กระบวนการหมัก แบบไม่ใช้แสงจากน้ําเสีย 

อุตสาหกรรมเกษตร   

2553-2554 ดร.นุษรา สินบัวทอง ฝ.เครื่องมือ (หัวหน้า

โครงการ)  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 170,000         170,000  

8. การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตร ระดับสถานี

วิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณา

การ  

2553-2554 นายณัฐวัฒน์ คลงัทรัพย์ สถานีฯตราด 

(หัวหน้าโครงการ) 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 750,000         750,000  

9. ผลการตอบสนองต่อความเครียดจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  ที่เกิดจากความเค็มในสาย

พันธุ์ ต่าง ๆ ของข้าวไทย  

2554 นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง ฝ.เครื่องมือ

(หัวหน้าโครงการ)  

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 100,000         100,000  

10. การศึกษาอนุกรมวิธานของปลา  

น้ําจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง   

ภาคใต้ของประเทศไทย  

2554 นายสหัส ราชเมืองขวาง สถานีฯอันดามัน 

(หัวหน้าโครงการ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 150,000         150,000  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  

  

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

11.การทําคลังขอ้มูลและการ

เหมืองสารสนเทศงานวิจัยใน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2554 ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร ค.ประมง ภ.เพาะเลี้ยง/ 

ผู้อํานวยการ 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3,300,000       3,300,000  

12. การติดตามการเปลี่ยนแปลง ทาง

ประชากร สังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่จังหวัด ระนอง  

10/2553-

9/2556 

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สถานีฯอันดามัน 

(หัวหน้าโครงการ 

เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อ

การ พัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน ประจําป2ี554  

400,000         400,000  

13. หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช 2/2554-9/2554 นายณัฐวัฒน์ คลงัทรัพย์ สถานีฯตราด 

(หัวหน้าโครงการ) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

         271,660         271,660  

14.โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัย ทาง

โครงสร้างระดับนาโนเมตร ที่มีผลต่อความ

แข็งแรงของ ซีเมนต์  

2/2552-2/2554 ศ.ดร. จํารัส ลิ้มตระกูล ศูนย์นาโนเทคโนโลยี 

มก. (หัวหน้าโครงการ) 

บริษัทสยามวิจัยและ

นวัตกรรม  จํากัด  

         285,000         285,000  

15. การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่า  

ชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ   

บริเวณคลองกําพวน จังหวัด  

ระนอง  

10/2553-

9/2556 

นายเดชา ดวงนามล สถานีฯอันดามัน 

(หัวหน้าโครงการ) 

เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อ

การ พัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน ประจําป2ี554  

400,000         400,000  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 

(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

16. สัณฐานและการเปลี่ยนแปลง ผนังเซลล์

ของผลมังคุดที่มี อาการเนื้อแก้ว / ยางไหล 

10/2553-

9/2554 

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ ฝ.เครื่องมือ (หัวหน้า

โครงการ) 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร์  

100,000 100,000 

 17. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการ อนุรักษ์  10/2553-

9/2554  

นายกําจัด รื่นเริงดี สถานีฯอันดามัน

(หัวหน้าโครงการ)  

 เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อ

การ พัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน ประจําป ี2554   

1,000,000 1,000,000 

18. การศึกษาผลผลิตของสาหร่าย เกลียวทอง

ที่เลี้ยงโดยสูตร อาหารต้นทุน  

10/2553-

9/2554 

นายสหัส ราชเมืองขวาง สถานีฯอันดามัน 

(หัวหน้าโครงการ) 

 เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อ

การ พัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน ประจําป ี2554   

200,000 200,000 

รวม 14,692,600 556,660 15,249,260 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําป ี
2552 2553 2554

จํานวนโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 54 38 18

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

ในประเทศ

(ระดับชาติ) 

4 3 5

ต่างประเทศ

(ระดับนานาชาติ) 

5 6 4

รวม 9 9 9

จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ

(ระดับชาติ) 

- - -

ต่างประเทศ

(ระดับนานาชาติ) 

- - -

รวม - - -

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ปีปฏิทนิ พ.ศ.) 

ในประเทศ

(ระดับชาติ) 

12 15 12

ต่างประเทศ

(ระดับนานาชาติ) 

7 7 5

รวม 19 22 17

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ

(ระดับชาติ) 

- - -

ต่างประเทศ

(ระดับนานาชาติ) 

- - -

รวม - - -

จํานวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 19 9 9

ต่างประเทศ 3 2 4

รวม 22 11 13

จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน

วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 19 9 5

ต่างประเทศ 3 2 6

รวม 22 11 11

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานข้อมูล (ปีปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - -

ต่างประเทศ 19 38 54

รวม 19 38 54

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้สร้างนวัตกรรมใหม่ (ปี

การศึกษา) 

ในประเทศ - - -

ต่างประเทศ - - -

รวม - - -

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - -

ต่างประเทศ - - -

รวม - - -
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

รายละเอียด ประจําป ี
2552 2553 2554

จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดลิขสิทธ์ิ  

(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - -

ต่างประเทศ - - -

รวม - - -

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 5,547,396 8,032,000 10,898,660

ต่างประเทศ - - -

รวม 5,547,396 8,032,000 10,898,660

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ

ความย่ังยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - -

ต่างประเทศ - - -

รวม - - -

จํานวนบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนนุวิจัย 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 14 20 14

ต่างประเทศ - - -

รวม 14 20 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

38 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.9.4 งานบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมลูสํานักงานบริการวิชาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนบัสนนุโครงการ

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้

เครื่อง HPLC รุ่นที่ 2  

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 

นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง 45,000.00 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 29 

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 

นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์ 70,000.00 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้

เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร"  

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปที

สนใจเข้ารับการอบรม 

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 72,000.00 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐาน

แก๊สโครมาโตกราฟฟี่ รุ่นที่ 2 

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปที

สนใจเข้ารับการอบรม 

นางสาวนุษรา สนิบัวทอง 54,000.00 

5. โครงการพัฒนาและขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ําตาลทราย 

นางอุทัยรัตน์ ณ นคร 77,900,000.00 

6.โครงการ "ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่

เป็นหนี้สินนอกระบบ" 

ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดระนอง 

นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ 211,500.00 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการ

รวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 15 

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปที

สนใจเข้ารับการอบรม 
นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ 52,000.00 

รวม 78,404,500 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงานบริการวิชาการ)  สวพ. มก. 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนที่สนบัสนุน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SEM and EDX 

Advance Course 

นิสิต/นกัศึกษา อาจารย์ นกัวจิัย หรอืผู้สนใจ

ทั่วไปทีสนใจเขา้รบัการอบรม 

เงินแผ่นดิน

- งบอุดหนุนวิจัย มก. 

- เงินรายไดห้น่วยงาน 

นางสาวยุพด ีเผา่พันธุ์  

2.โครงการการฝกึอบรมเชิงปฏิบตัิการเทคนิคพันธุ

วิศวกรรมในพืชเบือ้งต้น 

นิสิต/นกัศึกษา อาจารย์ นกัวจิัย หรอืผู้สนใจ

ทั่วไปทีสนใจเขา้รบัการอบรม 

ดร. น้ําผึ้ง อนกุูล  

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคแก๊สโครมาโต

กราฟฟี ่รุ่นที่ 2 

นิสิต/นกัศึกษา อาจารย์ นกัวจิัย หรอืผู้สนใจ

ทั่วไปทีสนใจเขา้รบัการอบรม 

ดร. นุษรา สินบวัทอง  

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และ

การรวบรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 15 

นิสิต/นกัศึกษา อาจารย์ นกัวจิัย หรอืผู้สนใจ

ทั่วไปทีสนใจเขา้รบัการอบรม 

ดร. ศาลกัษณ ์พรรณศิริ  

5.งานบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก นายธนภูมิ มณีบญุ  

6.งานบริการวิเคราะห์ ดิน พืช น้ํา และอื่นๆ บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก ดร. นุษรา สินบวัทอง  

7.งานบริการขยายพันธุ์พืชและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

และบริการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เตรียม

สารละลายเขม้ข้น 

บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก ดร. ศาลกัษณ ์พรรณศิริ  

8.งานบริการกล้อง SEM บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก นางสาวยุพด ีเผา่พันธุ์  

9.งานบริการกล้อง TEM บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก นางพัชรี อาํรุง  

10.งานบรกิารกลอ้ง LM บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก นางสาวปิยนันทื ถนอมชาติ  

11.งานบรกิารเครือ่งมือและห้องปฏิบัติการงาน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก ดร. ศาลกัษณ ์พรรณศิริ  

12.งานบรกิารเครือ่งมือและก้องปฏบิัติการงานเคมี

และสิ่งแวดล้อม 

บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก ดร. นุษรา สินบวัทอง  



40 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนที่สนบัสนุน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก
13.งานบรกิารเครือ่งมือและห้องปฏิบัติการงาน

สารพิษ 

บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก นายธนภูมิ มณีบญุ  

14.การฝึกงานนิสติ บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

15.การเยี่ยมชม/ดงูาน บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

16.การใหบ้ริการวทิยากรสถาน ี บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

17.การฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้สู่ชุมชน บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

18.การสนับสนุนการเรียนการสอน/ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์

บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

19.การจัดนิทรรศการงานวจิัย บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

20.การปรึกษาวจิยั บุคลากร/หน่วยงานภายในและภายนอก หัวหนา้ฝา่ย/ศูนย์/สถานี  

รวม 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การทํางานจริง 
1. การพัฒนาระบบการประเมิน

ความสามารถจากพันธุกรรมจีโนมใน

ประเทศไทย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

2. โครงการ i-Asean สํานักงานความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 

การอบรมประกอบด้วยการ

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ การดูงาน 

และการปฏิบัติงานใน Lab โดย

มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัย

ฯ เป็นนักวิจัยที่ปรึกษา/ พี่เลีย้ง 

จากการอบรม ได้มีการพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

จากประเทศละ 1 โครงการ เพือ่

รับทุน    

27 ก.พ. – 6 

เม.ย. 2555 

3. Aquaculture in Korea The Institute of Animal 

Resources, Kangwon National 

University, Chuncheon, Korea 

ด้านการวิจัย 11 เม.ย.

2555 

4. การเผยแพร่องค์ความรู้และถา่ยทอด

เทคโนโลยีสู่เกษตรกรจังหวัดตราด 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตราด 

ด้านการบริการวิชาการแก่

เกษตรกรจังหวัดตราด 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การทํางานจริง 
5. โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา

ความหลากหลายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

บนเกาะกูด จังหวัดตราด 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์กรมหาชน) 

ด้านการศึกษาความหลากหลาย

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ บนเกาะกูด 

จังหวัดตราด 

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์

การพัฒนาวนเกษตรกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

เครือข่ายการศึกษาวนเกษตรแห่ง

ประเทศไทย (ThaiNAFE)  

ด้านระบบนิเวศเกษตร

7. โครงการพัฒนาอาชีพตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธสาสตร์

จังหวัดระนอง 

สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอสุข

สําราญ จังหวดัระนอง 

ด้านการบริการวิชาการ ให้

คําปรึกษา แนะนําการดําเนิน

โครงการ 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี)  

 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 2553 2554

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 15 10 20

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 834 335 229

มูลค่า (บาท) N/A N/A N/A
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2552 2553 2554
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12 12 14

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

9 9 9

- จํานวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการต่างประเทศ 

3 3 5

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5 120 96

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

5 119 88

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

- 1 8

จํานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ 

  

- ด้านการวิจัย - - 1

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -
- ด้านอื่นๆ - - -
จํานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 

  

- ด้านการวิจัย - - -
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -
- ด้านอื่นๆ - - -
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.04 4.14
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.9.6 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร   
ทรัพยากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อที่/จํานวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร 

ท่ีดิน 2,073 ตร.ม. - - 100

อาคาร 2,540.16 ตร. ม. - - 100

ยานพาหนะ 6 คัน 4,963,200 - 100

ศูนย์ 2 ศูนย์ - - 100

สถานี 2 สถานี - - 100

รวม   

ที่มา: งานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก. 

1.9.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สวพ. มก. 

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน
2552 1.  พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยได้รับรางวัลคุณภาพ มก. ประเภทการให้บริการ/แนว

ปฏิบัติท่ีดี เรื่อง “Research Information Warehouse” 

2.  ดําเนินการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานวจิยั และเกิดการพัฒนางานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

อันนําไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนจดสิทธิบัตรและการพัฒนาในเชิง

พาณิชย์ 

3.  จัดทําหนังสือพันธุ์พืชที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการนําผลงานวิจัย ข้อสนเทศ

งานวิจัยด้านพันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ และเป็นการเผยแพร่ผลงานการ

พัฒนาพันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
2553 1. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.เชื่อมโยงการดําเนินงานตั้งแต่การเสนอโครงการวิจัย การประสานการทําสัญญารับ

ทุนและเบิกเงินวิจัย การจ้างลูกจา้งชั่วคราว การจดัซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ถึงการติดตามและ

ประเมินผลโครงการวิจัย โดยนําเสนอผลงาน “การบริหารจัดการงานวิจัยโดยระบบสารสนเทศ” ได้รับ

รางวัลระดับดีประเภทรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมด้านต่างๆ ในโครงการรางวัลคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 ซ่ึงสํานักประกันคุณภาพจัด  

2. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดคุณภาพในฐานข้อมูล 

Scopus โดยมีการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal & Country Rank (SJR)  

3. ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนทนุอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งกลุ่มตามศักยภาพของ

นักวิจัย และการสร้างผลผลิต จากงานวิจัย ตลอดจนการเน้นให้ความสําคัญและสนับสนุนโครงการวิจัยใน

ลักษณะชดุโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ/มหาวิทยาลัยฯ
2554 1. - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่การรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัย 

จนถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

- พัฒนาระบบรวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นทุนอุดหนุน

วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยข้อมูลที่เก็บจะถูกตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/

นักวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเชื่อถือ นําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผน หรือ

ทํารายงานเชิงประกันคุณภาพได้ทันที และนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อส่งไปยังระบบภาระงาน

อาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์ 

2. ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัด

กิจกรรมความร่วมมือผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร Fundamental Research 

Methods in Agricultural Science 

3. เป็นฐานในการดําเนินงานจัดโครงการ การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2553 เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสุธรรม  

อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมจํานวน 250 ท่าน 

1.10 ท่ีตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุช่ืออาคารทั้งหมด

ของสถาบัน และพื้นที่ใช้สอยปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

สํานักงานเลขานุการ       ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 

 ที่ต้ัง  50  ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร   จ. กรงุเทพมหานคร   

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

 พ้ืนที่  ช้ัน 1 พ้ืนที่ใช้สอย    1,163.13    ตารางเมตร  

     พ้ืนที่ทางเดิน     88.83    ตารางเมตร 

    ช้ัน 2 พ้ืนที่ใช้สอย    667.56    ตารางเมตร 

     พ้ืนที่ทางเดิน    206.68    ตารางเมตร 

    ช้ัน 3 พ้ืนที่ใช้สอย    1,003.50    ตารางเมตร 

     พ้ืนที่ทางเดิน    172.55    ตารางเมตร 

 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 ที่ต้ัง   50  ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร   จ. กรงุเทพมหานคร 

    อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. 

 พ้ืนที่  พ้ืนที่ใช้สอย 7,468.28 ตารางเมตร 

    โรงเรือน     76.40 ตารางเมตร 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 

        ที่ต้ัง   อาคารกฤษณา-ชุติมา (ตึกภาควิชาเคมี) 

    ห้อง 319 ช้ัน 3 คณะวิทยาศาสตร์ 

 พ้ืนที่  พ้ืนที่ใช้สอย 25  ตารางเมตร 

 สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

 ที่ต้ัง   37/1  หมู่ 8  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมอืง  จ.ตราด 

 พ้ืนที่  พ้ืนที่ใช้สอย    611  ไร ่ 2  งาน 

   พ้ืนที่สํานักงาน 480  ตารางเมตร 

 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

 ที่ต้ัง   81 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม หลกักิโลเมตรที่ 702 (หาดประพาส) ต.กําพวน 

    อ.สุขสําราญ   จ.ระนอง   

 พ้ืนที่  พ้ืนที่ใช้สอย 250  ไร ่ 3 งาน  25 ตารางวา 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1.11 ลักษณะทางกายภาพของสถาบัน 
รายการ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)

พื้นที่ท้ังหมด 6,112.44

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร 2,540.16

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 3,572.28

- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร -

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอก

อาคาร 

2,073

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน (ส่วนกลาง มก.)

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช้ พ้ืนที่ใช้สอย
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 2525 3,572.28 โดมดาดฟ้าชั้น 3 มุงด้วยหลังคา

ไฟเบอร์กลาสทําให้แสงจาก

ธรรมชาติส่องมายังบริเวณชั้น 

3, 2 และห้องโถงชั้น 1 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) มีการดําเนินงานที่สอดคล้องระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเป็นเสมือนงานประจํา 

เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพมีผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน  โดยสวพ.มก.มีผลการดําเนินงานตามภารกิจ

ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 

2. ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 

4. ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย 

5. ด้านงานวิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 

6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1. ด้านการประสานและบรหิารงานวิจัย 

สวพ.มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบภารกิจการประสานและบริหารงานวิจัย

ของ มก. ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ การพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผล

โครงการวิจัย ตลอดจนการดําเนินงานเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2554 ปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1. การประสานงานวิจัย 
1.1 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

ดําเนินการประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.)  ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับ

การจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง โดยดําเนินการตั้งแต่การจัดทําหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน การ

ประกาศทุน การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทําคําของบประมาณ การพิจารณาจัดสรรทุน จนถึงการ

ประสานการทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย 

มก. จํานวน 180,270,400 บาท โดย สวพ.มก. บริหารจัดการ จํานวน 154,193,800 บาท และมหาวิทยาลัยฯ 

บริหารจัดการ จํานวน 26,076,600 บาท รายละเอียด จํานวนโครงการ และงบประมาณโครงการวิจัยประเภทต่างๆ 

ปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ 
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จํานวนโครงการและงบประมาณทนุอุดหนนุวิจัยมก.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลผลิต/โครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ
รวม 2 ผลผลติ 566 180,270,400

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองคค์วามรู้ 465 136,697,600
1. โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 172 49,580,000

2. โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 263 57,850,000

3. โครงการสาขาสังคมและพฤตกิรรมศาสตร์ 18 6,267,600

4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 10 10,000,000

5. เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตรแหง่ชาติ 

1 3,000,000

6. โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1 10,000,000

ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 101 43,572,800
1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน 18 9,880,000

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการ

เพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของ

ประชาชนในชาติ 

78 16,616,200

3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1 1,000,000

4. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

(โครงการวิจัยร่วมภาครัฐ และเอกชน) 

1 3,000,000

5. เงินอุดหนุนศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัยและ

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1 1,500,000

6. เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยพืชผักเอเชีย 1 9,576,600

7. เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 1 2,000,000

หมายเหตุ  :  * มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ 

 ในด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในส่วนของโครงการการวิจัย 3 สาขา ซึ่ง สวพ.

มก. ดูแล ได้มีการปรับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในการ

สร้างผลผลิต เน้นชุดโครงการวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ ดังนี้ 

1. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

4. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 

* 
* 

* 

* 
* 
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  นอกจากนี้ ได้จัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. เสนอขอรับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 

6,000,000 บาท ในการดําเนินการ ปี 2555 โดยเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับคณะ/

สถาบัน/สํานัก ในอัตราส่วน 3:1  

  ในด้านการบริหารจัดการทุนวิจัย ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต่อเนื่องระบบ Tracking เพื่อกํากับขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตามและ

ประเมินผลโครงการวิจัย 

1.2 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. 
ดําเนินการประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ 

โดยปีงบประมาณ 2554 มีจํานวน 158 โครงการ งบประมาณ 175,270,000 บาท 

1.3 การประสานความร่วมมือทางการวิจัย 
1) การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.1) ประสานการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมก. กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในทุนศาสตราจารย์ดีเด่น ปี 2554 ซึ่งเป็นปี

สุดท้ายของโครงการ จํานวน 2 โครงการ  

1.2)  ประสานการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมก. กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดย

ทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่     ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. สกอ. กับ มก. ในอัตราส่วน 

1:1:1 และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. กับ มก. ในอัตรส่วน 1:1 ซึ่งปีงบประมาณ 2554 ได้

ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 42 โครงการ เป็นเงิน 4,390,309 

บาท และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 168,000 บาท โดยงบอุดหนุนวิจัย มก. 

2) การร่วมสนับสนนุทุนวิจัยกับสํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ และองค์การส่งเสรมิ
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ได้ประสานการลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

โครงการ วิจั ย เ รื่ อ ง  “การพัฒนาระบบการประ เมิน
ความสามารถจากพันธุกรรมจีโนมในประเทศไทย (Development of a Dairy Genetic-Genomic 
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Evaluation System in Thailand) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะ

เกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ รวม 6,331,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน 2,350,500 บาท 

สวทช. สนับสนุน 3,197,000 บาท และ อ.ส.ค. สนับสนุน 783,500 บาท 

3) ความร่วมมือด้านการวิจัยกับสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ประสานการดําเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัย

กับสภาอุตสาหกรรมกลาง (สอท .ภาคกลาง) ภายใต้

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) กับ สอท. ภาคกลาง โดยใช้ฐานความรู้จาก

งานวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ     

ซึ่งกําหนดกรอบโครงการที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของ 

สอท. ภาคกลาง 7 โครงการ  

1.4 การประสานการจัดหาทุนวิจัย 
ได้ประสานการจัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย ในโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธ์ุดี จํานวน 77.9 

ล้านบาท 
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2. การประสานการพัฒนางานวิจัย 
2.1 ประสานการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ 

1) การพัฒนาใช้อุปทานและตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน 

2) การพัฒนาระบบข้าว และคลังความรู้ข้าวบนเครือข่าย เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ

เพิ่มศักยภาพชาวนาอย่างยั่งยืน 

3) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเปปไทด์ฮอร์โมนมากชนิด เพื่อการเพิ่มผลผลิตการ

เลี้ยงปลานิล ปลากดคัง และกุ้งก้ามกราม 

4) การผลิตพันธ์ุไม้น้ําเรืองแสง เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ําในประเทศไทย 

5) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามัน และการจัดการการ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตนิเวศอุทธยานแห่งชาติแหลมสน  จังหวัดระนอง 

2.2   ได้จัดโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมือ
อาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารงานวิจัยที่มีศักยภาพ 

และพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการที่มีคุณภาพในการตีพิมพ์และใช้

ประโยชน์ โดยได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักบริหาร

งานวิจัยมืออาชีพ เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2555 ณ สถานพักฟ้ืน

ข้าราชการทหารเรือส่วนกลาง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอาจารย์ 

นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ จํานวน 18 คน ซึ่งจะได้มีการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการต่อไป 

2.3 เป็นฐานเลขานุการในการประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการบริหารและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ 

- คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยมก. 

- คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยมก. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหา

ความยากจนของประชาชนในชาติ 

- คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

- คณะกรรมการระดับสถาบัน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- คณะกรรมการกํากับและดูแลการใช้สัตว์ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

3. การประสานงานวิเทศสัมพันธ์ 
3.1 ประสานการจัดโครงการ i-Asean เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย

โครงการแรกที่ดําเนินการได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)     

ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ Strengthening of Research 

Capability in Agriculture of ACMECS’ Human Resources โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการวิจัยแก่นักวิจัยประเทศลุ่มน้ําโขง อิระวดี และเจ้าพระยาที่เรียกกันในนาม ACMECS โดย

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Fundamental Research Methods in Agricultural Science จํานวน 2 

Module โดย Module I วันที่ 30 มกราคม – 9 มีนาคม 2555 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรวิจัยจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 9 ราย และ Module II วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2555 โดยผู้เข้าอบรม

รวม 28 ราย ได้แก่บุคลากรวิจัยจากราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ราย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 10 ราย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 10 ราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6 ราย การอบรม

ประกอบด้วยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การดูงาน และการปฏิบัติงานใน Lab โดยมีอาจารย์ และนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ เป็นนักวิจัยที่ปรึกษา/   พ่ีเลี้ยง จากการอบรม ได้มีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

จากประเทศละ 1 โครงการ เพื่อรับทุน   โดย สพร. สนับสนุน จํานวน 4 ทุนๆ ละ 120,000 บาท เป็นเงิน 480,000 

บาท และมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน 120,000 บาท ผลจากการดําเนินงานโครงการฯ จะเป็น

จุดเริ่มให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีบทบาทในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการวิจัยในประชาคมอาเซียนต่อไป 

3.2 ประสานการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยกับ The Institute of Animal Resources, 

Kangwon National University, Chuncheon, Korea ในวันที่ 11 เมษายน 2555 โดย Professor Jeong-

Dac Kim ผู้เชี่ยวชาญด้านการปะมง ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง Aquaculture in Korea  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

4. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
 ปีงบประมาณ 2554 ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  ใน

ระหว่างดําเนินการวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย โดยรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1) ติดตามและตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าการ

ดําเนินงานวิจัย ปี 2553-2554 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เพื่อประกอบการ

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จํานวน 718 โครงการ 

2) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน

วิจัย ปี 2552-2553 โดยการให้นําเสนอรายงาน/เยี่ยมชมโครงการวิจัย 

ณ สถานที่ทําการวิจัย โดยคณะทํางานฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานวิจัย 

จํานวน 7 โครงการ 

3) ประเมิน/วิจารณ์รายงานผลการวิจัย ปี 2550-2553 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อคิดเห็น/

เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการเขียนรายงานฯ เพื่อความสมบูรณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการวัดผล

สําเร็จของการวิจัย จํานวน 532 โครงการ 

5. การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 
5.1 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย 

 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยปีการศึกษา 2554 จัดประชุมสัมมนา 7 ครั้ง ดังนี้ 

 

1) การบรรยายเรื่อง “JSPS activity introduction 
at Kasetsart University” วันที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม

กําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มหาวิทยาลัยฯ รับทราบกรอบ

การสนับสนุนทุนวิจัยของ JSPS และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทาง

ความร่วมมือการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Wataru  Takeuchi , 

Director of JSPS BKK และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่างๆ ในการ

บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจํานวน 86 คน 

 

2) การเสวนา “KU Research Idol : 
แบบอย่างที่ต้องสืบทอด” วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้อง

ประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ได้เรียนรู้แนวคิดและ

ประสบการณ์จากเส้นทางการวิจัยของนักวิจัยที่ประสบ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ความสําเร็จในด้านการวิจัย และได้รับทุน NSTDA Chair Professor จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน์ และ ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส  ลิ้มตระกูล 

เพื่อร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก ทั้งนี้มี

ผู้เข้าร่วมเสวนา จํานวน 228 คน 

 

3) การเสวนาเรื่อง “เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายา
คติ” วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรา

นุสรณ์ คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่

ถูกต้องในเรื่องเขื่อน และการพิบัติของเขื่อนแก่สังคม และเพื่อเป็น

แนวทางแก่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมมาตรการ

รองรับ ทั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต ประชาชน และสื่อมวลชน เข้า

ร่วมเสวนา  จํานวน 

218 คน 

 

 

 

 

4) จัดประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14 เรื่อง 
“2015 ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 

2554 และเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการของสี่สถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทาง และแนวทางการ

พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยและ

วิชาการระหว่างสี่สถาบันในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นิสิต จากสี่สถาบัน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม จํานวน 406 คน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

5) การประชุมชี้แจงงบอุดหนุนวิจัยมก.  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมรวงข้าว 

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2555 และ

ช้ีแจงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุม จํานวน 200 คน 

 
 

6) การสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชไทยบนสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลก” วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักปรับปรุงพันธ์ุพืชทั้งประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง และ

ทิศทางงานปรับปรุงพันธ์ุพืชของไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก และการเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพื่อมอบหนังสือรับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียนมก. และประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ทั้งนี้มี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 87 คน 

 

 

7)  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

7) โครงการ สวก. พบนักวิจัยมก. ในวันที่ 23 

พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี มก. โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ 

ดร . พีร เดช   ทองอํ า ไพ  ผู้ อํ านวยการสํ านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร บรรยายเรื่อง “ทิศทาง

งานวิจัยด้านการเกษตรและการสนับสนุนทุนวิจัยของ 

สวก.” เพื่อเป็นแนวทางแก่อาจารย์ นักวิจัยของมก. ใน

การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ตลอดจนการเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 113 คน 

8) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Assembling the Tree of Life โดย Prof. Dr. Rafael 

Zardoya จาก National Museum of Natural Sciences – CSIC ประเทศสเปน วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มีอาจารย์

นักวิจัย และนิสิตเข้าร่วม จํานวน 25 คน 

9) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Aquaponics as a source of fish protein and fresh 
vegetables for developing countries โดย Dr. Mike Nichols Chairman ของ International 

Society of Horticultural science สาขา Aquaponics วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคาร

วลัยลักษณ์ คณะประมง และร่วมประชุมหารือ เสนอแนวคิดแก่อาจารย์ นักวิจัย ที่มีความสนใจและชํานาญใน

เรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่เหมาะสม มี

อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตเข้าร่วม จํานวน 10 คน 
5.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย 

ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย ดังนี้ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ” ในวันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพลิน สวพ.มก. เพื่อให้อาจารย์ 

นักวิจัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ โดยมี Mr.Andrew John Warner เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการ

อบรมฯ จํานวน 17 คน  
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นอกจากนี้ได้จัดอบรมให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งตามโครงการ “เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการ
เขียนโครงการ” ในวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแคน

ทารีฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้อํานวยการส่วน/ผู้อํานวยการศูนย์ 

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านแผนและงบประมาณของหน่วยงานใน

สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วม 70 คน 

5.3 การให้บริการปรึกษาวิจัย (หน่วยที่ปรึกษาวิจัย) 
สวพ.มก.  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการปรึกษาวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทําวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญสาขา

ต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนํานักวิจัย ในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การวางแผนการทดลองและ

วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และการตรวจแก้ไข

ภาษาต่างประเทศ ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ โดยปีการศึกษา 2554 ได้มีการประสานให้บริการแก่อาจารย์/

นักวิจัย จํานวน 44 ราย  

5.4 การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยปีงบประมาณ 2554 สนับสนุน

อาจารย์ นักวิจัย จํานวน 83 ราย เป็นเงิน 2,115,082 บาท  

5.5 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ 
 สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจัด

ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา/ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ช่วยปรับปรุงการเขียนผลงานวิจัย และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2554 สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย จํานวน 100 ราย 

เป็นเงิน 1,676,258.75 บาท  

6. การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย 
6.1 มหาวิทยาลัยฯ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีสวพ.มก. เป็นฐานในการดําเนินงาน ได้จัดให้มีโครงการ การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติ มก . ปี 2551-2553 เพื่อสร้าง

แรงจู ง ใ จแก่ อ าจารย์  นั ก วิจั ย  ในการตี พิม พ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่าง

ต่อ เนื่ อ ง  โดย ปี  2554  พิ จ ารณามอบรางวั ล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ ปี 2553 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ

โครงการฯ มีอาจารย์ นักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ตีพิมพ์กลุ่ม 1 (ฐานข้อมูลระดับ Science Citation 
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Index Expanded) จํานวน 128 ท่าน (217 ผลงาน) และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์กลุ่ม 2 (ฐานข้อมูลอ่ืนๆ) จํานวน 

74 ท่าน (112 ผลงาน) รวมเป็นเงินรางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน ในปีที่ 3 นี้ จํานวน 7,160,050 

บาท รวมเงินรางวัลทั้ง 3 ปี เป็นเงิน จํานวน 14,140,500 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้ส่วนกลาง 

มก. ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ในการสัมมนา “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ” และการมอบ
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก.  ปี 2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารี

กุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมจํานวน 250 ท่าน 
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สรุปรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมก. ปี 2551-2553 

ปีที ่
พิจารณา
รางวัล 

รางวัลผูส้ร้างสรรค์ผลงานวจิัยติพิมพ์ กลุม่ 1
(ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded)

รางวัลผูส้ร้างสรรค์ผลงานวจิัยติพิมพ์ กลุม่ 2
(ฐานข้อมูลอืน่ๆ) 

รางวัลผู้
ร่วม

สร้างสรรค์
ผลงาน 3 
อันดับแรก

รวมเงินทั้งสิน้ จํานวน เงินรางวลั จํานวน เงินรางวลั 
อาจารย ์
นักวิจัย 

ผลงาน 
อาจารย์ 
นักวิจัย 

หน่วยงาน 
อาจารย ์
นักวิจัย 

ผลงาน 
อาจารย์ 
นักวิจัย 

หน่วยงาน

1. รางวัล

ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ฯ        

ปี 2551 

73 126 2,460,000 360,000 27 45 84,000 12,600 45,000 2,961,600 

2. รางวัล

ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ฯ        

ปี 2552 

76 
137 (เพิ่ม 

8.73%) 
3,250,000 481,500 56 

93 (เพิ่ม 

06.66%)
211,000 31,350 45,000 4,018,850 

3. รางวัล

ผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ฯ        

ปี 2553 

128 
217 (เพิ่ม 

58.39%) 
5,910,000 886,500 74 

112 

(เพิ่ม 

20.43%)

277,000 41,550 45,000 7,160,050 

 11,620,000 1,728,000 572,000 85,500 135,000 14,140,500 
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6.2 มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัล

นักวิจัย/ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 6 มกราคม 2555 จํานวน 9 ท่าน 

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยในการนําผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราช

ประสงค์ กรุงเทพฯ โดยนําเสนอใน Theme “มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความ
กินดีอยู่ดีของชาติ” ทั้งนี้ นิทรรศการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลซิลเวอร์อวอร์ดใน

งานด้วย  

 

 

 

 

 

2. ด้านการบริการงานวจิัย และบริการวิชาการ 
 สวพ.มก. มีหน่วยงานฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ที่ดําเนินภารกิจด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน

เกษตรตราด ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งมีบุคลากร และทรัพยากรที่มีศักยภาพ ใน

การให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบ/

วิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม/การผลิตต้นพืช บริการสถานที่ บุคลากร แก่งานวิจัยและวิชาการของ มก. และ

หน่วยงานภายนอก การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางให้ชุมชน การให้บริการข้อมูลงานวิจัยทางเว็บไซด์ 

สวพ. มก. ตลอดจนการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ได้แก่ การฝึกงานนิสิต 

นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก มก. การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมเป็นผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยมีผลการ

ดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ  

 กิจกรรม/โครงการบริการงานวิจัยและบรกิารวิชาการ จํานวน 
1 การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 30 ครั้ง (74 คน) 

2 การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เตรียมตัวอย่าง 147 ครั้ง (1,436 ตัวอย่าง)



62 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 กิจกรรม/โครงการบริการงานวิจัยและบรกิารวิชาการ จํานวน 
3 การบริการผลติต้นพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6535 ต้น 

4 การบริการพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัย 33 ครั้ง 

5 การบริการข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ 33 ครั้ง  

6 การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 10 ครั้ง (730 คน) 

7 การให้ข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ เฉลี่ย 6,625 ครั้ง/เดือน

 

 
 

 ในปีการศึกษา 2554 สวพ. มก. โดยหน่วยงานในสังกัดมีการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชน อย่างชัดเจน ได้แก่ 

 โครงการหมู่ บ้านเขาพลู  วนเกษตร  ธนาคารพัน ธ์ุ พืช  ซึ่ ง ไ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ ส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวกันชน และการ

สร้างเตาเผาถ่านให้เกษตรกร 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้” โดยถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

และนําไปสู่การสร้างรายได้ของเกษตรกร 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ” รุ่นที่ 1 และ

รุ่นที่ 2 โดยเกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง เข้ารับการอบรมเพื่อนํา

องค์ความรู้ไปพัฒนาอาชีพและลดสภาวะการเป็นหนี้สินเกษตรกร 

 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

โดยเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น จากข้อมูลผลงานวิจัยโครงการทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในพื้นที่ลุ่ม

น้ํากําพวน จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดระนอง 

 โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ KU – FTCC 2011 : Risk Assessment and Risk Management of 

Mycotoxins for Food Safety in Asia ร่วมกับภาครัฐเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย ทั้ง

ภายในและภายนอก มก. 

 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธ์ุดี เพื่อให้มีการพัฒนาขบวนการและขั้นตอนควบคุมการผลิตอ้อยพันธุ์ดี 

ที่เหมาะสมในการใช้พลังงาน เวลา ต้นทุนการผลิตและถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3. ด้านการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร ่และถ่ายทอดผลงานวิจยั 
สวพ.มก. โดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย รับผิดชอบภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของ

มก. สู่สาธารณ  โดยสื่อต่างๆ  ดังนี้ 

 1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยสื่อสิ่งพิมพ์ 

  1.1 วารสารข่าว  สวพ. มก. (KURDI  

NEWSLETTER)  เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดําเนินงาน

และกิจกรรมของ สวพ.มก. จัดพิมพ์เป็นรายเดือน  ปีละ 12  ฉบับ  

ฉบับละ 1,000  เล่ม  เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

  1.2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  เป็นวารสารทางวิชาการของมก. โดย สวพ. มก. เป็นฐานใน

การจัดทํามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์  นักวิจัย  

นักวิชาการ  นักศึกษาในมก. และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจัดพิมพ์  2  สาขา  ได้แก่  

  - สาขาวิทยาศาสตร์  ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีการ

เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus,  Scifinder, CABI, AGRIS,  EMBASE 

Compendex, GEOBASE, EMBiology, BIOBASE, FLUINDEX, 

AGBiotech Net, World Textile and AGDB  จัดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ  

กําหนดออกเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน  มิถุนายน  สิงหาคม  ตุลาคม  และ

ธันวาคม 

  - สาขาสังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับจาก สกอ. อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, CABI and AGRIS  

จัดพิมพ์ปีละ  3  ฉบับ  กําหนดออกเดือน  เมษายน   สิงหาคม  และธันวาคม 

 สวพ. มก. ได้จัดส่งวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ เผยแพร่ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  กว่า  300  หน่วยงาน  และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านบทความผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  http://kasetsartjournal.ku.ac.th  

2. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อวิทยุ 

  รายการ “จากแฟ้มงานวิจัยมก.” เป็นการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของ มก. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก.  บางเขน 

ความถี่ 1107.KHz เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สงขลา ความถี่ 

1264 KHz  และ ขอนแก่น  ความถี่ 1314  KHz  โดยออกอากาศ

ทุกวันเสาร์  เวลา 18.30 – 18.55 น.  ทุกสัปดาห์  จํานวน  52  

เรื่อง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อโทรทัศน์ 

สวพ .มก .  ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้สร้างสรรค์ความรู้ความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์อีกทั้งสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมรายได้ จึงได้ผลิตรายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์นําไทย”  

นับว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

กว้างขวาง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ดังนี้ 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ช่อง  96 True vision  

ออกอากาศทุกวันจันทร์  เวลา 16.00 – 16.30 น.  จํานวน  43  เรื่อง 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ออกอากาศใน 

รายการวิถีไทย  ช่วงเกษตรศาสตร์นําไทย ทุกวันอังคารเวลา 10.05-11.00 น.  จํานวน  12  เรื่อง 

 - สถานี K-Station ทุกวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ เวลา 13.05 - 13.30 น. จํานวน 58 เรื่อง 

 นอกจากนี้ ได้นําผลงานวิจัยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ LED ตามนโยบายของ มก. ในการประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มก. 

4. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยจัดนิทรรศการ 

สวพ. มก. ได้นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณในรูปแบบการจัด

นิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้  

  นิทรรศการภายใน 
  1. นิทรรศการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ปี 2554” วันที่  26  สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 

จัดโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กับ มก. ณ บริเวณ หอประชุม มก.  

  2. นิทรรศการ “นําเสนอรายงานวิจัย  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2553” 

ระหว่างวันที่  22-23  กันยายน  2554 รวม  44  โครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

 

  นิทรรศการภายนอก 
  1. นิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2554” วันที่  6 - 21 สิงหาคม 2554  

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา 

    2. นิทรรศการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 

2554 (Thailand Research Expo 2011) วันที่ 26-30 สิงหาคม 

2554 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์

ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ิ กรุงเทพฯ  โดย

นําเสนอใน Theme “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์
แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” ทั้งนี้ นิทรรศการ มก.  

ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลซิลเวอร์อวอร์ดในงานด้วย 

    3. นิทรรศการ “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2554  วันที่  2-3  กันยายน 2554 จัดโดย

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 

    4. นิทรรศการ “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ไทย  ประจําปี  2554” วันที่  5-13 มกราคม  2554  จัดโดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี 

  5. การประสานการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 

  สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  โดยมี

คณะกรรมการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มีหน้าที่พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียน  ปัจจุบันมีการขึ้น

ทะเบียนพันธ์ุ 151 พันธ์ุ  และพันธ์ุสัตว์ 2 พันธ์ุ   

5. ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย 

สวพ.มก. โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีภารกิจในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมก. 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย/ให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูล

กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน

สวพ.มก.  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย  ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและบริการ

สารสนเทศงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 



66 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

1.1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  
 (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

เป็นระบบรวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุน

ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้น

ทุนอุดหนุนวิจัยมก.) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานอื่นๆ 

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 

และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย โดย

อาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” 

ในการเข้าระบบ  

ข้อมูลจากระบบนี้ สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บจะถูกตรวจสอบให้

ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเชื่อถือ ซึ่งหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน/สํานัก 

สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพได้ทันที และนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อ

ส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์ 

1.2) ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

สวพ.มก. โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และสํานักงาน  

เลขานุการ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ให้สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่

การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การ

ตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการติดตาม

ประเมินผลโครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถ

เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ  และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวพ.มก. ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย 

ย่ิงขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง 

SMS และ email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ข้อมูลจากระบบนี้จะถูกรวบรวมเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบ NRPM ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยตรง 

และได้เชื่อมโยงไปยังระบบฐานขัอมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์   

(http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

1.3) ระบบบรหิารเงินทนุอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.  (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx)  

สวพ.มก. โดยฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และ สํานักงาน

เลขานุการ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ให้สามารถ

เชื่อมโยงตั้งแต่ต้ังแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไป

บันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถ

ติดตามสถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบดังกล่าว  

โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้า

ระบบ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวพ.มก. ได้

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย

ภายนอก มก .  ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิ งขึ้น โดยได้

ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน 

และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ 

email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจากระบบนี้จะถูกรวบรวมเชื่อมโยงไปยังระบบฐานขัอมูลงานวิจัยและงาน

สร้ างสรรค์  มก . (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) และส่ ง ไปยั งระบบภาระงานอาจารย์  (http://ku-

work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

1.4)  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของมก. โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสาร  

เกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขา

วิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2504 ถึงปัจจุบัน 

และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2523 ถึง

ปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นข้อมูลฯ ได้ที่

ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว และในปี พศ. 2555 ได้

ร่วมมือกับฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ 

โดยผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ และติดตามสถานภาพของการส่งบทความว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

ซึ่งกําหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ 

 

 



68 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

1.5) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

เป็นระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจาก

ข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถ

สืบค้นประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูล

จากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. และ

เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต

วิทยาลัย  

1.6) ระบบเว็บไซต์สวพ.มก.  (http://www.rdi.ku.ac.th) 

ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สวพ.มก.         

โดยปรับปรุงเว็บเพจให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน  ซึ่งมี

การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกวัน หรือทุกครั้งที่มีข่าว 

และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 

รวมท้ังปรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารให้มีความกระทัดรัด เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารงานวิจัย และงานด้านต่าง ๆ ของสวพ.มก.  

รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอาจารย์/นักวิจัย  

 นอกจากนี้  ยัง ไ ด้ เผยแพร่คลิป วี ดี โอชี้ แจง/      

แนวทางการเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย เผยแพร่ไว้ที่เว็บเพจ 

http://www.rdi.ku.ac.th/viedoclips และได้รวบรวมจัดทํา

สรุปผลงานวิจัยที่แสดงในนิทรรศการวิชาการ เรื่อง 

“นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มก. ปี 2554 “ ระหว่าง

วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ           

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. จํานวน 149 โครงการ เผยแพร่ในรูปของซีดีและเว็บเพจที่ 

http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/detail.htm  

 1.7) การเผยแพร่การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

ได้เผยแพร่การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ดังนี้ 

เมื่อวันที่  20 กันยายน  2554  รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เป่ียมสง่า รองผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็น

วิทยากรบรรยายในหัวเรื่อง “KU Forest ปลายน้ําของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและประกันคุณภาพ

งานวิจัย” ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในโครงการสัมมนา เรื่อง 

“ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหาชาติ” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2553   
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

และได้จัดสาธิตการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  และระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก.        

ณ หน้าห้องประชุมสุธรรมอารีกุล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมจํานวน 250 คน  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อํานวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบันทึก

ฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่ อการประกันคุณภาพ” เพื่ อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกรอกระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์  มก .  ที่สวพ .  มก .  จัดทําให้แก่

คณาจารย์ และเจ้าที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มก.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิจัยในการ

ประกันคุณภาพของ มก. และเชื่อมโยงไปยังระบบภาระ

งานของอาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจํานวน 

61 คน 

     2.  การพัฒนาระบบและการจัดการสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสวพ.มก. ร่วมกับ

สํานักงานเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว ลดปริมาณกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน รวมท้ังยังจัดฝึกอบรมทางด้านไอทีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสวพ.มก.  

และดูแลแก้ไขเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสวพ.มก.  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1)  เว็บสํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. 
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th) 

ได้พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจให้มีความ

ทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยได้ประสานกับหน่วยงานใน  

สังกัดในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย   รวมทั้งการ

เข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการดําเนินงานของ

สวพ.มก. ได้อย่างรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2) ระบบหนงัสือเวียน สวพ.มก. 
(http://eoffice.ku.ac.th/circular) 

เป็นระบบหนังสือเวียนภายในสวพ.มก.  เพื่อ

เวียนแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  และการดําเนินงานได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้จะต้องใช้ รหัส และบัญชี

เครือข่าย“นนทรี” ในการเข้าระบบ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

2.3) ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก. 
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activityrep2) 

 เป็นระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของ

สวพ.มก.  โดยหน่วยงาน จะต้องรายงานกิจกรรมผลการ

ดําเนินงานประจําเดือนของหน่วยงานผ่านระบบฯ และ

สามารถเรียกสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างอัตโนมัติ 

โดยผู้ใช้จะต้องมีรหัส และบัญชีของสวพ.มก. ในการเข้า

ระบบ 

2.4) ระบบการเบิกจ่ายวสัด ุสวพ.มก. 
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 

 เป็นระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุสวพ .มก . โดย

ผู้ใช้งานจะต้องทํางานผ่านระบบฯ  และสามารถค้น   ข้อมูล

และจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสรุปข้อมูล

ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ / 

จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุ โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส

และบัญชีของสวพ.มก.  ในการเข้าระบบ 

2.5) ระบบบญัชีติดตามประเมินประเมินผลและขยายผลโครงการวจิัย  
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/) 

เป็นระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัยติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย   (งบอุดหนุน

วิจัย มก.) งบประมาณปีละประมาณ 4-5 ล้านบาท ใช้งบประมาณร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการประสานและบริหาร

งานวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การ

เผยแพร่ถ่ายทอดและขยายผลโครงการวิจัย 

ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา

บุคลากรเพื่อความเข้มแข็งทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยระบบจะช่วยลดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานและภาระงานของเจ้าหน้าที่  ทําให้

เกิดความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งยังเป็นข้อมูลให้

ผู้บริหารในการวางแผนการติดตาม และวิเคราะห์ 

การใช้จ่ายเงินโครงการประเมินผลและขยายผล

โครงการ  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีของสวพ.มก. ในการเข้าระบบ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

2.6) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์สวพ.มก. (http://eoffice.rdi. 
ku.ac.th/goods) 

เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บครุภัณฑ์ของสวพ.มก. 

โดยผู้ใช้งานจะต้องทํางานผ่านระบบฯ ซึ่ งจะช่วยลด

ระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

สามารถสืบค้นข้อมูล และจัดทํารายงานต่างๆได้อย่าง

รวดเร็ว โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีของสวพ.มก. 

ในการเข้าระบบ 

2.7) ระบบฐานข้อมุลบุคลากร สวพ.มก.     
(http://www.research.rdi.ku.ac.th/kucmd/Login.aspx) 

เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของสวพ.มก. โดยใช้ระบบฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่เป็น

ต้นแบบ จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปภาพ และประวัติ

การศึกษา ของบุคลากร และในปี พ.ศ. 2555 นี้ จะทําการ

ปรับปรุงระบบ โดยจะเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของการ

ฝึกอบรม  การเป็นกรรมการ คณะทํางาน ในชุดต่าง ๆ 

ของสถาบันฯ การลา และการเซ็นชื่อเข้า-กลับทํางาน โดย

จะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ เพื่อให้สามารถจัดทํา

รายงานข้อมูลอัตโนมัติ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี รวมทั้งพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
 2.8) การจัดฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของสวพ.มก.  เรื่อง 

“การใช้งานโปรแกรม Word 2007 ” ในที่ 27 กันยายน 

2554  ณ ห้องอบรม 101 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจํานวน 40  คน 

 

2.9)  การให้บริการดูแล/แก้ไข โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที 

  ได้ดําเนินการให้บริการดูแล/แก้ไข ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ให้แก่

หน่วยงานภายในสังกัด ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ให้

การบริการดูแล/แก้ไข จํานวน 200  ครั้ง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

6. ด้านงานวิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัย เพื่อพฒันาศักยภาพในการบริการ 
 สวพ.มก. มีหน่วยงานในสังกัด ที่ดําเนินภารกิจวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 

งานวิจัยและวิชาการ คือ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถานี

วิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดําเนินการวิจัยด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. วิจัยด้านนาโน

เทคโนโลยี การออกแบบ พัฒนาและผลิตวัสดุโครงสร้างระดับนาโนเมตร สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด       

วิจัยด้านวนเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย จํานวน 20 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมโครงการ จํานวน 14 คน 

จํานวนทุนวิจัย 15,249,260 บาท จํานวน 18 โครงการ แบ่งเป็นทุนอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 16 ทุน 14,692,600 

บาท      ทุนอื่นๆ จํานวน 2 ทุน 556,660 บาท ซึ่งนอกเหนือจากการวิจัยร่วมกันภายในหน่วยงานแล้ว ยังมีการวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก มก.  

 นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ จํานวน 17 เรื่อง ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ ซึ่งเป็น

การตีพิมพ์ระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 สวพ. มก. โดยสํานักงานเลขานุการดําเนินภารกิจการบริหารจัดการงานส่วนกลาง ซึ่งอํานวยความสะดวก

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานด้านงานบริหารและธุรการ งานคลัง งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการงานวิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะ เพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

• ด้านประสานงานบริหารและธุรการ 
  เป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านธุรการ ด้านบุคลากร โดยดําเนินกระบวนการสรรหา 

คัดเลือก เข้าปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างมีระบบ โปร่งใส พัฒนาองค์ความรู้โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ การ

จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การเสริมสร้าง

ขวัญ กําลังใจบุคลากร สรุปได้ดังนี้ 

- การสนับสนุนทุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 2 ทุน  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

- การสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัย 

- การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ทุน 

- การพิจารณาปรับคุณวุฒิ จํานวน 2 ทุน 

- การสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ตามความถนัดของบุคลากร 

- การยกย่องเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  

- การมอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอุทกภัยที่ผ่านมา 

- การมอบทุนการศึกษาบุตรลูกจ้างชั่วคราว 

- การมอบกระเช้าแสดงความยินดี 

- การแสดงความเสียใจกับบุคลากรในโอกาสต่างๆ 

- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

สําหรับกลไกในการควบคุม ติดตามการดําเนินงานของสวพ.มก. มีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ

พัฒนางานของสวพ.มก. และคณะกรรมการประจําของสวพ.มก. โดยปีการศึกษา 2554 มีการนําเสนอการ

ดําเนินงานเพื่อคณะกรรมการฯ รับทราบ และพิจารณา ดังนี้   

- คณะกรรมการพัฒนางานของสวพ.มก.  จํานวน 5  ครั้ง 

- คณะกรรมการประจําของสวพ.มก.  จํานวน  4  ครั้ง 

 

• ด้านประสานและบริหารงานคลัง 
สวพ .  มก .  โดยงานคลังทําหน้าที่ประสานและบริหารงานคลังส่วนกลาง  ควบคุมดูแล              

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน 

รวมทั้งทุนอุดหนุนวิจัย มก. และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. โดยอํานวยความสะดวกการเบิกจ่ายเงิน

ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ด้วย

ความโปร่งใส ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ ซึ่งการบริหารทุนอุดหนุนวิจัย มก. และทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก รวมทั้ง

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ สรุปได้ดังนี้ 

รายการ ปี 2554 โครงการ 

       แหล่งทุน 

ปี 2555 โครงการ 

       แหล่งทุน 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 159,878,200 719 

โครงการวิจัย 

156,193,800 644 

โครงการวิจัย 

ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก 108,182,840.87 31 

แหล่งทุน 

241,254,007.55 31  

แหล่งทุน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการ 
ปี 2554 

ได้รับ จ่ายจริง 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 22,555,157 22,554,385 

เงินงบประมาณรายได้ 8,094,450 6,657,425 

สําหรับการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนวิจัย มก. มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ผา่นทางฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur)  
• ด้านประสานและบริหารงานพัสดุ 

  ดําเนินการประสานและบริหารงานพัสดุส่วนกลาง สวพ.มก. ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดําเนินไป

อย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีครุภัณฑ์งบอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 

47 รายการ เป็นเงิน 2,105,196 บาท 

  มีระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ  ด้วยระบบออนไลน์ภายใต้เ ว็บไซด์http://eoffice.rdi. 

ku.ac.th/inventory และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก.  (http://eoffice.ku.ac.th/goods) และมีการรายงานปริมาณการใช้

วัสดุของแต่ละหน่วยงานในสังกัดให้รับทราบเพื่อควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อีกทั้งช่วยลดภาระงาน 

ลดขั้นตอน สามารถค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้สําหรับการทําบัญชีได้

เป็นจํานวนมาก 

• ด้านแผนและการประกันคุณภาพ 
   ด้านแผนงานของสวพ.มก. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดจัดทํา

แผนการดําเนินงานประจําปีเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเป็นประจําทุกปีก่อนการ

จัดทําแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานของสวพ.มก. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  
ระบบของการติดตาม ประเมินผลสวพ.มก. มีระยะเวลาในการติดตามเป็นรายไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ อย่าง

ต่อเนื่องทุกปี  ตลอดจนมีการวิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน

รายได้ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงิน และประโยชน์ในการตัดสินใจ ด้านต่างๆ และนําเสนอให้ที่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ.มก. ให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน สวพ .มก. ได้รับทราบข้อมูล และใช้เป็น

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน 

  ด้านแผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. มีการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนา สวพ.มก. 

ในระยะ 4 ปี (2554-2557) ตามวาระการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการ ซึ่งได้มีการติดตามผล ตามตัวช้ีวัดของ

ภารกิจ ในรอบ 9 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้น และผลักดันในการสร้างความสําเร็จตามตัวช้ีวัด และรายงานต่อ

ผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก. ตลอดจนรายงานคณะกรรมการประจําของสวพ.มก. 

รับทราบ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิของแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาสวพ.มก. มีผลการดําเนินงาน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

เท่ากับร้อยละ 88.68 นอกจากนี้ สวพ.มก. ยังได้จัดทําแผนเชิงรุกตามนโยบายของผู้อํานวยการ ในระยะ 4 ปี 

(2554-2557) เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ และเมื่อครบรอบระยะ 

1 ปี โครงการ/กิจกรรมในแผนเชิงรุก มีผลการดําเนินงานเท่ากับร้อยละ 88.89 และได้รายงานแก่คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลฯ  

  ด้านการประกันคุณภาพของสวพ.มก. มีการดําเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงงานตามระบบประกัน

คุณภาพให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สวพ.มก. สามารถดําเนินกิจกรรมด้านประกัน

คุณภาพบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรซึ่งมีความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของ สวพ.

มก. 

  สวพ.มก. มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของ 

สวพ.มก. ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และวิธีดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลไกในการควบคุม 

ติดตาม และพัฒนาแนวทางด้านการประกันคุณภาพของสวพ.มก.  มีระบบ/นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด 8 

หน่วยงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

รวมถึงกําหนดให้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  และมีกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี รวมทั้ง

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม  โครงการ/กิจกรรมด้านประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯ จัด จํานวน 6 

ครั้ง และจัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพโดยหน่วยงานดําเนินการเอง จํานวน 4 ครั้ง  อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติ

ในการเพิ่มจํานวนผู้ตรวจประเมินภายใน สวพ.มก. โดยแต่งต้ังเป็นคณะทํางานประเมินคุณภาพภายใน โดยบุคลากร

ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อได้มุมมองและข้อเสนอแนะที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

   ในปีการศึกษา 2554 สวพ.มก. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม เพิ่มความรู้ เสริม

ทักษะการบริหารจัดการ ได้แก่  

- โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการปรันคุณภาพ 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007 

- กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดแฟ้มเอกสาร 

 นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

- โครงการจัดแข่งขันกีฬา นันทนาการ และเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 

- โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 33 

- กิจกรรมวันแห่งการสัมมาทิฐิและกิจกรรมวันสงกรานต์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรบัสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 

ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น สวพ. มก. ได้ดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่

ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย 

โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  

5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่

บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

 สวพ. มก. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง  

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.00 4.90 4.59 ดี

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.58 4.81 4.69 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสวพ. มก. ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

สวพ. มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนการดําเนินงาน ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2554 
ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ 

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 
ตัวบ่งชี้ 

  4.50 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8  5.00 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 4  4.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 8 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในหนว่ยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น

แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา



กรรมการ
ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดํ

บุคลากร
กับปรัชญ
สอดคล้อ
และแผน

มหาวิทย

เป้าหมาย

ประเมิน
ตนเอง 

 2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

ดําเนนิงาน  

1. มีการจัดท
รในหน่วยงาน
ญาหรือปณิธ
องกับจุดเน้นข
นพัฒนาการศึ
สวพ. มก. มีก

ยาลัยฯ โดยกร

ยตัวช้ีวัด ตลอ

ระดับอุดมศกึ

มีการถ่ายทอ

มีกระบวนกา

หน่วยงาน 
มีตัวบ่งชี้ของ

เพื่อวัดความ

มีการดําเนิน

มีการติดตาม

2 ครั้ง และร

มีการประเมิ

รายงานผลต่

มีการนําผลก

หน่วยงานไป

ทําแผนกลยุท
น และได้รับค
ธาน และแผน
ของกลุ่มสถา
ศกึษาระดับอดุ
การจัดทําแผน

ระบวนการจัด

อดจนมีการกํา

กษา ฉบับที่ 1

อดแผนกลยทุธ

ารแปลงแผนก

งแผนกลยุทธ์

มสําเร็จของกา

งานตามแผน

มผลการดําเนนิ

รายงานผลต่อ

นผลการดําเนิ

ต่อผู้บริหาร แล

การพิจารณาข้

ปปรับปรุงแผน

ทธ์ที่สอดคล้อ
ความเห็นชอบ
นกลยุทธ์ของ
บัน กรอบแผ
ดมศึกษา ฉบับ
นกลยุทธ์ ช่วงร

ดทําแผนกลยทุ

หนดยุทธศาส

เกณฑ

10 (พ.ศ.2551

ธ์ระดับหน่วยง

กลยุทธ์เป็นแผ

แผนปฏิบัติกา

ารดําเนินงานต

ปฏิบัติการปร

นงานตามตัวบ

ผู้บริหารเพื่อพิ

นินงานตามตัว

ละคณะกรรม

ข้อคิดเห็นและ

นกลยุทธ์ และ

องกับนโยบา
บจากกรรมกา
งมหาวิทยาลั
ผนอุดมศึกษา
ับที่ 10 (พ.ศ
ระยะ พ.ศ. 25

ทธ์ มีคณะกรร

สตร์ที่เชื่อมโยง

ฑ์มาตรฐาน

1-2554)

งานไปสู่ทุกหน

ผนปฏิบัติการป

ารประจําปี แ

ตามแผนกลยทุ

ระจําปีครบทกุ

บ่งชี้ของแผนป

พิจารณา 
วบ่งชี้ของแผน

การประจําหน

ะข้อเสนอแนะ

แผนปฏิบัติกา

ยของมหาวิท
ารประจําหน่ว
ลัย พระราชบั
าระยะยาว 1
.2551-2554
554-2557 ทีส่

รมการพัฒนาง

งกับมหาวิทยา

สถาบันวิจั

น่วยงานภายใ

ประจําปีครบท

และค่าเป้าหมา

ทธ์และแผนป

กพันธกิจของห

ปฏิบัติการประ

นกลยุทธ์ อย่าง

น่วยงาน เพื่อพิ

ะของคณะกรร

ารประจําปี 

ทยาลัย โด
วยงาน โดย
บัญญัติมหาวิ
5 ปี ฉบับที่ 

4) 
สอดคลอ้งกับ

งานร่วมวิเครา

าลัย ดังนี้ (1.1

ัยและพัฒนาแห

ใน 
ทุกพันธกิจขอ

ายของแต่ละตั

ฏิบัติการประ

หน่วยงาน 
ะจําปี อย่างน้

งน้อยปีละ 1 

พิจารณา 
รมการประจํา

ดยการมีส่วน
เป็นแผนฯ ที่
ทยาลัย ต
2 (พ.ศ.255

ปรัชญา ปณธิ

าะห์ พิจารณา

1-1-1, 1.1-1-

7ห่ง มก.

อง

ตัวบ่งชี้

จําปี 

้อยปีละ

ครั้ง และ

นร่วมของ
เชื่อมโยง
ตลอดจน

51-2565) 

ธาน ของ

า กําหนด

-2)             
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องในภารกิจร่วม

รับผิดชอบและดําเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก. คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 

วันที่ 28 มีนาคม 2554 และได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ สวพ. มก. เพื่อบุคลากรทุกระดับรับทราบ (1.1-2-1, 

1.1-2-2) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
สวพ. มก. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจ 6 ด้าน โดยแผนปฏิบัติการ มีความ

สอดคล้องและตอบสนองแผนกลยุทธ์และแผนเชิงรุกของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งมีแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map) ซึ่งวิเคราะห์ตามแนวทาง Balance Scorecard 4 มุมมอง และมีความเช่ือมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนกลยุทธ์ (1.1-1-2, 1.1-3-1, 1.1-3-2, 1.1-3-3) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ตลอดจนค่าเป้าหมาย ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-1-2, 1.1-3-1, 1.1-4-1)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2554 ครบทุกพันธกิจ(1.1-3-

1) ดังนี้ 

1) ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย มีการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.58 มีความสําเร็จ

ตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 82.50 

2) ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.32             

มีความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 89.77 

3) ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย มีการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 

99.22 มีความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 93.94 

4) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี มีการ

ดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100.70 มีความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 87.50 

5) ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย มีการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 

97.73 มีความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 83.33 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

สวพ. มก. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นรายไตรมาส และมีการ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (1.1-6-1, 1.1-6-2) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

สวพ. มก. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ตามรอบระยะ 12 

เดือน ประจําปี 2555 (กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554) และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. 

มก. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และคณะกรรมการประจํา สวพ. มก. ครั้งที่ 

1/2555 วันที่ 6 มกราคม 2555 เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าของตัวบ่งชี้ 

ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางพัฒนาผลการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น (1.1-2-1, 1.1-7-1, 

1.1-7-2) 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

สวพ. มก. ได้นําเสนอผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ ต่อคณะกรรมการประจํา สวพ. มก. ครั้งที่ 

1/2555 วันที่ 6 มกราคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์ 

สวพ. มก. จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์     

สมพร ภัทราวาท, ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา และศาสตราจารย์จํารัส ลิ้มตระกูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

คณะกรรมการประจํา ร่วมประชุมระดมสมองในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

สวพ. มก. ในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2555 และจักได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สวพ. มก. ให้มีความ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2555 – 2558) และข้อคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (1.1-7-2, 1.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2553 2554 2553 2554 2554 2555
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2553 2554 2553 2554 2554 2555

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-1 รายงานการประชุมการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

1.1-1-2 แผนกลยทุธ์ สวพ. มก. ในรอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก.

1.1-2-2 คําสั่ง สวพ. มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก. 

1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1.1-3-2 แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

1.1-3-3 แผนเชิงรุกของผู้อํานวยการ สวพ. มก.

1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552 – 2555) สวพ. มก.

1.1-6-1 บันทึกข้อความ เรื่องขอให้รายงานผลตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ2554 รายไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2553 – 31 กันยายน 2554) 

1.1-6-2 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1-4 และ

สรุปภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.1-7-1 คําสั่ง มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพ. มก.

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. มก.

1.1-8-1 รายงานสรุปการระดมสมอง

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 

17) เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: 4 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 

และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ⌧ 5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
จุดเน้น หรือจุดเด่น ของ สวพ. มก. ได้แก่ การได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ทําหน้าที่เป็น

หน่วยงานกลางในการประสานบริหารงานวิจัยของ มก. ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 

(ทุนอุดหนุนวิจัย) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอก มก. การพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 

ตลอดจนภารกิจจุดเด่นอีกประการของ สวพ. มก. ได้แก่ การประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของ มก. 

เพื่อให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มก. ซึ่งภารกิจดังกล่าว

ได้กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานในแผนกลยุทธ์ของ สวพ. มก. และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการ

พัฒนางานของ สวพ. มก. และคณะกรรมการประจํา สวพ. มก. (1.1-2-1, 1.1-7-2) 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สวพ. มก. มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีตามจุดเน้น จุดเด่น โดย

มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (1.1-1-2, 

1.2-2-1) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สวพ. มก. มีการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น ด้านการ

ประสานและบริหารงานวิจัยของ มก. จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการแก่อาจารย์/นักวิจัยของ มก. 

จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และด้านการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัย มก. 

มีการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเว็บไซด์ของ สวพ. มก. ปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านไอที และตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซด์ใน

การให้บริการ ซึ่งได้ทําการประเมินเว็บไซด์ มีค่าความพึงพอใจเท่ากับ 4.17 (1.2-3-1) 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

การดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น ของ สวพ. มก. ข้างต้นเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยการทําหน้าที่ประสานบริหารงานวิจัยซึ่ง

โครงการวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนฐานราก โดยดําเนินการวิจัยและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม การทํา

หน้าที่ประสานผลงานวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ มก. ในการแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม สร้างรายได้แก่เกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชน สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่

ประเทศชาติ ตลอดจนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนําไปสู่การกินดีอยู่ดีของคนใน

ชาติ ได้แก่ งานวิจัยด้านพืช งานวิจัยด้านสัตว์ งานวิจัยด้านไม้และผลิตภัณฑ์ งานวิจัยด้านอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ งานวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และงานวิจัยด้าน

การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  

นอกจากนี้ สวพ. มก. มีการจัดประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนา

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัยของ มก. รวมทั้งการจัดเสวนาที่เป็นประเด็นร้อน

ของสังคม เช่น เสวนาเรื่อง “เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ” ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายใน มก. นิสิต ประชาชน 

และสื่อมวลชน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ส่วนการจัดการสารสนเทศงานวิจัย มก. มีการเชื่อมโยงข้อมูลในการ

บริหารงานและการประกันคุณภาพ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย และผู้ต้องการใช้ข้อมูล ให้สะดวกและ

ง่ายต่อการใช้งาน(1.2-3-1, 1.2-4-1, 1.2-4-2) 

5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2554 สวพ. มก. ยังไม่มีผลการดําเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

1.2 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

1.2 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-2 แผนกลยทุธ์ สวพ. มก. ในรอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก.

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. มก.

1.2-2-1 รายงานผลตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 รายไตรมาสที่ 1-4 (1 ตุลาคม 2553 – 31 กันยายน 2554) 

1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม

1.2-4-1 สรุปโครงการที่ใช้งบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.2-4-2 เว็บไซด์ สวพ. มก. http://rdi.ku.ac.th
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก 

สวพ. มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.59 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 5.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 4.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180000 180000 15,249,260 743,866.34 5.00 

20.50

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

ข้อ 3 3 3 3.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 4 4 4.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 70.00 70.00 17.50 85.00 5.00 

20.50

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 8,186.24 4.11 4.11 

1,990.00

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 6.25 30.50 5.00 

20.50

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 20.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 11 2.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี ผลงาน 1 0.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 

Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ี

ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 

Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ี

ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 3 3.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ

ผลงาน 0.00   

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 15 5.00 24.39 5.00 

20.50

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เรื่อง   

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 9 47.37 5.00 

  19

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2   

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 6   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

เรื่อง 1   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 19   

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 5 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 4 5.00 

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง

การเกษตร) 

ข้อ 4 4 4 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ. 4.1)
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 7 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 

professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และขอ้ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สวพ .  มก .  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี

คณะกรรมการนโยบายวิจัย มก. กํากับด้านนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการวิจัย ในการมุ่งสู่

มหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค และคณะกรรมการประจําสวพ. มก. กํากับดูแลด้าน

นโยบายและแผน ตลอดจนระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัย (1.1-7-1, 2.1-1-1) ในการบริหาร

งานวิจัยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด/เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ 4 

ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของ สวพ. มก. ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มก. (พ.ศ. 2553-2555) (1.1-4-1) และ

มีการจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย มก. (พ.ศ. 2553-2555) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติโดย

คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย      ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ มก. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

โครงการวิจัยของอาจารย์ รวมทั้งการบริหารงานวิจัยของ สวพ. มก. (2.1-1-2) ทั้งนี้มีการทบทวนและจัดทํา

ร่างยุทธศาสตร์วิจัย มก. (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจํา สวพ. มก. ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2554 และนําเสนอ มก. พิจารณาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 (2.1-1-3) 
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 ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผน

ความต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี 2554 (2.1-1-4) ตลอดจนมีกระบวนการบริหาร

จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่การกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน

วิจัย การทําสัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (2.1-1-5) โดยกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอโครงการวิจัย (2.1-1-6) และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การ

ประเมินผลผลงานวิจัยที่ชัดเจน (2.1-1-7) ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย 

คือฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi. ku.ac.th/kur) เพื่อพัฒนาการ

บริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน

วิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย และเชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (2.1-1-8) โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการสนับสนุนการดําเนิน

งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย จากคณะ/สถาบัน/สํานัก    วิทยาเขตต่างๆ ในโครงการวิจัยประเภท/กลุ่มต่างๆ 

เช่น โครงการวิจัย 3 สาขา (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร์) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหา

ความยากจนของประชาชนในชาติ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอด

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (2.1-1-9) สําหรับการประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

2547 ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. พ.ศ. 2555 (2.1-1-10) 

1.2 สวพ. มก. มีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในลักษณะหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญ

เฉพาะ (Specialty Research Unit : SRU) เพื่อสร้างทีมวิจัยเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพระดับ

นานาชาติ ต้ังแต่ปี 2545 ซึ่งมีการนําเสนอผลงานเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 (2.1-1-11) ในด้านการ

สนับสนุนงานวิจัยของนิสิต สวพ. มก. มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. เพื่อพัฒนาคุณภาพการทํา

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2554 โดยบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นหน่วยงานดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุน (2.1-1-12) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ในบทบาทของการเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. สวพ. มก. ได้

สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. แก่อาจารย์ นักวิจัย คณะ/สถาบัน/สํานัก โดยมีเป้าหมายเพื่อการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัยได้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้จาก

การวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และการเป็นที่ปรึกษาในการทํา



90 
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วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท-เอก (2.1-2-1) และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย โดยใน

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี ได้กําหนดให้อาจารย์ นักวิจัย จ้างนิสิตปริญญาตรี โท 

เอก ช่วยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัย (2.1-2-2) โดยมีการกําหนดอัตราการจ้างชัดเจนตามการอนุมัติของ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2.1-2-3) นอกจากนี้ ในการจัดประชุมสัมมนา บรรยาย และเสวนาเกี่ยวกับ

การวิจัย ได้เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและความก้าวหน้างานวิจัยด้านต่างๆ กับ

อาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1-2-4) 

ในส่วนของภารกิจด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยใน สวพ. มก. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย กับ

การสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเป็นผู้สอนในรายวิชา ควบคุมการฝึกงาน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุมการ

วิเคราะห์การใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต นักศึกษาทั้งภายใน มก. 

และภายนอก มก. (2.2-2-5) 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่นักวิจัยประจํา 

3.1 สวพ. มก. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯและ สวพ. มก. โดยการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อพัฒนางานวิจัย (2.1-

3-1) และการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย (2.1-3-2) มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย

ในการให้บริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ให้คําปรึกษาแนะนําอาจารย์ นักวิจัย 

ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษา ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตาม

ประกาศสวพ. มก. เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย (2.1-3-3) ตลอดจนมีการจัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ นักวิจัยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นนักวิจัยที่

ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (mentor) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ มก.)และคณะ/สถาบัน/

สํานัก (เงินรายได้หน่วยงาน) ในอัตราส่วน 3:1 โดยดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 (2.1-3-4) รวมทั้งมีการ

สนับสนุนงานวิจัยในลักษณะหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty Research Unit : SRU) เพื่อ

สร้างทีมวิจัยเชี่ยวชาญ นักวิจัยใหม่ และนิสิตปริญญาโท เอก นอกจากนี้ มีการสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย      

ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 

ของค่าใช้จ่าย) เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการวิจัย ตามประกาศสวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2.1-3-5) 

3.2 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย สวพ. มก. ได้บรรจุเอกสารจรรยาบรรณ

นักวิจัยเป็นส่วนในการประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

ประจําปี ทางเว็บไซต์ของ สวพ. มก. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัย (2.1-3-6) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3.3 การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สวพ. มก.          

ได้ดําเนินการประสานการมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจาก

องค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. มก. ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 6 มกราคม 2555 (1.1-7-2) นอกจากนี้เป็นฐานในการดําเนินงานโครงการ การมอบรางวัลผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2551-2553 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ 

นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ปี 2553 ในวันที่ 20 กันยายน 2554 

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. (2.1-3-7)  

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวพ. มก. นอกจากการสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ฯ ตามภารกิจหลักแล้ว สวพ. มก. มีการสนับสนุนโดยกองทุน สวพ. มก. ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ ประเภท

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ซึ่งมีการสนับสนุนในด้านทุนวิจัย การเสนอผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ และการให้รางวัลบุคลากรวิจัยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ (2.1-3-8) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สวพ. มก. ได้เริ่มมีการสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยของนักวิจัยในสังกัด โดยเงินกองทุน สวพ. มก. 

ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ ประเภทส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ซึ่งกําหนดสนับสนุนแก่บุคลากรใหม่ที่

ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี บุคลากรที่เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ แต่ไม่ได้รับอนุมัติทุน และบุคลากรท่ี

ต้องการทุนวิจัยสมทบ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยในปีแรกนี้ มีบุคลากรวิจัยจากฝ่ายเครื่องมือและวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ได้รับทุน จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักด์ิ โครงการวิจัย การย่อยสลาย

ฟางข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสําหรับการผลิตพลังงานทดแทน (2.1-4-1) 

ในบทบาทการเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สวพ. มก. ได้จัดทํา

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เสนอขออนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ในการสนับสนุน

ทุนวิจัย โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับคณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายได้หน่วยงาน)             

ในอัตราส่วน 3:1 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ในการสนับสนุนทุนวิจัยต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2551 (2.1-3-4)  

ในด้านการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สวพ. มก. ได้รวบรวมและ

จัดทําเอกสารข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. และกําหนเวลาการเสนอขอทุนฯ เผยแพร่บน

เว็บไซต์ และแจ้งการประกาศให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน โดยหนังสือเวียน และเว็บไซต์ (2.1-4-2) รวมทั้ง

จัดให้แหล่งทุนมาบรรยาย ให้ข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการวิจัย (2.1-4-3) นอกจากนี้ ได้ประสานเชิญอาจารย์ นักวิจัย ประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ (2.1-4-4) รวมทั้งการร่วม

สนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เช่น สกว. ตามโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (2.1-4-5)  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจดา้นการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 สวพ. มก. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

5.1 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ     

ในการให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

ได้แก่การบริหารวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การผลิตพืชโดยวิธี

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฯลฯ โดยห้องปฏิบัติการมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และระบบ

ป้องกันและควบคุมอัคคีภัย นอกจากนี้ มีสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา

ชายฝั่งอันดามัน ให้บริการพื้นที่การวิจัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานต่างๆ 

(2.1-5-1) 

5.2 มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ซึ่งจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ

ในการให้บริการปรึกษาวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ และการตรวจภาษา ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (2.1-3-3) 

5.3 มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เป็นหน่วยงานในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

(คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku. Ac.th/kur3)  ประกอบด้วยข้อมูลประวัติ

นักวิจัย โครงการนักวิจัย การตีพิมพ์ผลงานนักวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย 

สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลได้ และหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยทางเว็บเพจ 

นอกจากนี้ได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kuforest) ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยและการบริหารงานวิจัย (2.1-5-2 , 2.1-5-3)  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
สวพ. มก. มีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ระหว่างดําเนินการ

วิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการประมวลสรุปผลในด้าน

คุณภาพของผลงานวิจัย ตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผลโครงการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (2.1-6-2) ในส่วนของการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย       

มีการประเมินการให้บริการปรึกษาวิจัย (2.1-6-3) การประเมินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายและเสวนาเพื่อ

เสริมสร้างงานวิจัย (2.1-6-4) และการประเมินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย (2.1-6-5) รวมทั้งการ

ประเมินเว็บไซด์ของ สวพ. มก.     ซึ่งครอบคลุมการประเมินระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลการ

บริหารจัดการงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูล KU forest และฐานข้อมูล 

Kasetsart Journal (2.1-6-6) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

สวพ. มก. มีการนําผลการประเมินในการสนับสนุนทุนวิจัยและพันธกิจด้านการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงสําหรับการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่

บรรลุผล คือ กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ซึ่งได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. และวางแผนพัฒนาปรับปรุง

ต่อเนื่อง (2.1-7-1 , 2.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-4-1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) สวพ. มก.

1.1-7-1  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสวพ. มก.

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครั้งที่ 

1/2555 

2.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิจัย มก.

2.1-1-2 ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2553-2555) 

2.1-1-3 ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2556-2559) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-1-4 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสนอขอ

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2.1-1-5 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2.1-1-6 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2.1-1-7 แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2.1-1-8 ระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

2.1-1-9 สรุปผลการจัดสรรโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2554

2.1-1-10 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 และแนวทาง

ปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1-1-11 เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (SRU) 

2.1-1-12 เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2.1-2-1 ข้อมูลการทําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ (การเรียนการสอน) 

2.1-2-2 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 

2.1-2-3 หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่องขอปรับอัตราค่าจ้างเหมานิสิตปริญญาเอก 

ปริญญาโท และปริญญาตรี 

2.1-2-4 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

2.1-2-5 หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียนการสอน

2.1-3-1 โครงการจัดประชุมสัมมนา บรรยาย และเสวนา เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย ปีการศึกษา 

2554 

2.1-3-2 โครงการจัด อบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2554 

2.1-3-3 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การให้บรกิารปรึกษาวิจัย

2.1-3-4 ประกาศ มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2555

2.1-3-5 ประกาศ  สวพ . มก .  เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ์ ก า รสนั บสนุ นอ าจ า รย์  นั ก วิ จั ย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

2.1-3-6 เว็บเพจ สวพ.มก. (ประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 

2.1-3-7 โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบรางวัลการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ปี 2551-2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
เอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

2.1-3-8 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์กองทุน สวพ. มก. ประเภทส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาการวิจัย 

2.1-4-1 หนังสืออนุมัติการสนับสนุนจากกองทุน สวพ. มก.

2.1-4-2 แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย (http://rdi.ku.ac.th/index_Manual/Manual_Kurdi/

OutSource/ProgramOutsource.pdf) 

2.1-4-3 เอกสารการจัดบรรยายแนะนําแหล่งทุน

2.1-4-4 บันทึกช่วยจํา/สรุปการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

2.1-4-5 บันทึกการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สกว. และ สกอ.

2.1-5-1 เอกสารแนะนําฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

2.1-5-3 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

2.1-6-1 สรุปการประเมินผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-6-2 สรุปการประเมินผลโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่

2.1-6-3 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2554 

2.1-6-4 สรุปการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนา เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยปีการศึกษา 

2554 

2.1-6-5 สรุปการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2554

2.1-6-6 ประกาศ สวพ. มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซด์ของ สวพ.มก. ปี 2555 

และสรุปผลประเมิน 

2.1-7-1 รายงานการประชุมงานประเมินผลงานวิจัย

2.1-7-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงงานติดตามและประเมนิผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 5 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 
  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 

2 สูส่าธารณชนและผู้เกี่ยวขอ้ง 
 ⌧ 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สวพ. มก. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่และตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1.1  บริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญในการให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ 

นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย และตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การ

ให้บริการตามประกาศสวพ. มก. เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย (2.1-3-3) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

1.2  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศ สวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2.1-3-5) 

1.3  การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่า Page Charge) ในการเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศสวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมก. ในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกประกาศฯ ในเดือน

พฤษภาคม 2555(2.2-1-1) 

1.4  การจัดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ  “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจั ย  เพื่ อ ตี พิมพ์ ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย 

และจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดูแลจน

ได้ต้นฉบับเสนอตีพิมพ์ฯ (2.2-1-2) 

1.5  การจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Journal) 2 สาขา คือ สาขา

วิทยาศาสตร์ เป็นวารสารระดับนานาชาติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาขา

สังคมศาสตร์ซึ่งได้รับความยอมรับจาก สกอ. โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และได้รับการ

จัดอันดับอยู่ในควอไทล์ (Q4) ตามปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank: 

www.scimagoir.com) ทั้งนี้วารสารรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากทั่วโลก โดยกระบวนการจัดทําวารสาร

ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บทความที่ลงตีพิมพ์ และคณะทํางานบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่บริหารจัดการ

กระบวนการผลิต และพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับขั้นตอน และกระบวนการในการจัดทําวารสารมี Peer 

Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจภาษาอังกฤษ           โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยได้เผยแพร่ ไปยัง

หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 300 หน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซด์ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการ

พัฒนาระบบ Submission online ซึ่งกําหนดแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2555 (2.2-1-3, 2.2-1-4, 2.2-1-5, 

2.2-1-6, 2.2-1-7) 

1.6 การให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตามโครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับนานาชาติ มก. 2551-2553 โดยเงินรายได้ส่วนกลาง มก. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการ

สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง (2.1-3-10) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สวพ. มก.  มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และพัฒนา ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทําหน้าที่

ในการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยจากคณะ/สถาบัน/สํานัก ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

และเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดยส่ือต่างๆ เช่นรายการวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมทั้งการขยายผลงานวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการคัดสรร

ผลงานวิจัยพิจารณาจากผลผลิตของโครงการวิจัยและผลการประเมินรายงานผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2.2-2-1, 2.2-2-2) และมีกรรมการพัฒนางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทําหน้าที่พิจารณา  

เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มก.  เพื่อการปรับปรุง พัฒนา 

รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ในสื่อต่างๆ (2.2-2-3, 2.2-2-4) ทั้งนี้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยสื่อ

ต่างๆ มีกระบวนการจัดทําข้อมูลงานวิจัย/เขียนสคริปให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจและสาธารณชนเข้าถึงได้ (2.2-2-

5, 2.2-2-6) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2           
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

สวพ. มก. ได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ จากงานวิจัยสู่สาธารณชนโดยดําเนินการผลิตสื่อ

หลายรูปแบบ เช่น วารสารข่าว สวพ. มก. ปีละ  12  ฉบับ  วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

ปีละ 6 ฉบับ  และสาขาสังคมศาสตร์  ปีละ 3 ฉบับ  สื่อวิทยุรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศจาก

สถานีวิทยุ มก. บางเขน  ความถี่ 1107 KHz เชียงใหม่  ความถี่  612 KHz  สงขลา  ความถี่ 1269 KHz 

ขอนแก่น  ความถี่  1314 KHz  จํานวน  52  เรื่อง  สื่อโทรทัศน์รายการ “เกษตรศาสตร์นําไทย” ออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ช่อง 96 จํานวน  43 เรื่อง  สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จํานวน  12  เรื่อง   และสถานี K-Station  

จํานวน 58  เรื่อง  นอกจากนี้มีการเผยแพร่ สื่อ LED ของ มก.  รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้งภายในและภายนอก (2.2-3-1, 2.2-3-2, 2.2-3-3, 2.2-3-4, 2.2-3-5) 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สวพ. มก. มีการนําผลงานวิจัยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดไปเผยแพร่ ถ่ายทอด ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน โดยดําเนินโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ซึ่งดําเนินการในพื้นที่

หมู่บ้านเขาพลู      โดยสร้างเตาเผาถ่านให้กับชุมชน แจกกล้าไม้ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัย ปลูกพืช

เกษตรกรรมแทรกในสวนยาง    สร้างเรือนเพาะชําเป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ชุมชน ตลอดจนร่วมกันปลูกป่าเป็น

แนวกันชนให้ชุมชน มีการรับรองการใช้ประโยชน์ โครงการหมู่บ้านเขาพลูวนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืชโดย

ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเขาพลู (2.2-4-1) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งาน

ทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ 

สวพ. มก. ดําเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการกําหนดเรื่องของสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี เพื่อให้อาจารย์ 

นักวิจัยถือปฏิบัติ (2.1-2-2)  

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

มหาวิทยาลัยฯ มี TLOKU ทําหน้าที่ในการประสานและดําเนินการในเรื่องการยื่นขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ สวพ. มก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

เพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยกําหนดเป็นเป้าหมายผลผลิตหนึ่งของโครงการวิจัย ในหลักเกณฑ์การ

สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี (2.1-2-2) นอกจากนี้ สวพ. มก. ได้สร้างแรงจูงใจและกําลังใจบุคลากร

วิจัยในสังกัด โดยการให้รางวัลผู้ที่สามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามหลักเกณฑ์กองทุน สวพ. มก. ประเภท

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัย (2.1-3-8) 

นอกจากนี้ ปี 2554 สวพ. มก. ได้ดําเนินการยื่นผลงานเสนอขอจดลิขสิทธ์ิประเภทงานอันมีลิขสิทธ์ิ

โสตทัศนวัสดุ จํานวน 11 เรื่อง ในรูปแบบซีดีรายการเกษตรศาสตร์นําไทย ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก         

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

หมายเหตุ: เกณฑ์ข้อ 4 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 

5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ์ 

มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-2-2 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนบัสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2555 

2.1-3-3 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์การให้บรกิารปรึกษาวิจัย

2.1-3-5 ปร ะก า ศ  ส วพ .  มก .  เ รื่ อ ง  หลั ก เ กณฑ์ ก า ร สนั บ สนุ น อ า จ า ร ย์  นั ก วิ จั ย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

2.1-3-7 โครงการ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบรางวัลการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ปี 2551-2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสาร

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 

2.1-3-8 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องหลักเกณฑ์กองทุน สวพ. มก. ประเภทส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาการวิจัย 

2.2-1-1 ประกาศ สวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ และประกาศฯ ยกเลิกฯ 

2.2-1-2 โครงการและการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับ

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

2.2-1-3 ประกาศ มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ 

2.2-1-4 ประกาศ มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา

สังคมศาสตร์ 

2.2-1-5 คําสั่ง สวพ. มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์

2.2-1-6 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์

2.2-1-7 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  (http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)  

2.2-2-1 ประกาศ สวพ. มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และพัฒนาใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

2.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และพัฒนาใช้ประโยชน์จาก

การวิจัย 

2.2-2-3 ประกาศ สวพ .มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่งานวิจัย 

2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัย

2.2-2-5 บทรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.”
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.2-2-6 บทรายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์นําไทย”

2.2-3-1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สวพ. มก.

2.2-3-2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสื่อวิทยุ

2.2-3-3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสื่อโทรทัศน์

2.2-3-4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง LED

2.2-3-5 การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางนิทรรศการ

2.2-4-1 โครงการหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย หรือสรุปผลการใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย 

2.2-6-1 บันทึกการส่งผลงานเสนอขอจดลิขสิทธ์ิ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า เป้าหมาย: 180,000 บาท/คน รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 

14,692,600 บาท และภายนอก จํานวน 556,660 บาท รวมทั้งหมด 15,249,260 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริง จํานวน 20.5 คน  

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      = 
20.5

15,249,260
  =  743,866.34 บาท 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

743,866.34
×   =   20.67 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม

เกณฑ์  
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554
2.3 13,463,500 585,367.57 

บาท/คน 

15,249,260 743,866

บาท/คน

5 คะแนน 5 คะแนน 180,000

บาท/คน 

บรรลุ 180,000 

บาท/คน 23 20.5 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม
เกณฑ์  

เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554
2.3 13,463,500 585,367.57 

บาท/คน 

15,249,260 743,866

บาท/คน

5 คะแนน 5 คะแนน 180,000

บาท/คน 

บรรลุ 180,000 

บาท/คน 23 20.5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

 แบบเก็บภารกิจหลัก 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 3 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

 ⌧ 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
สวพ. มก. มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานโดยแบ่งหน่วยงานที่มีการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ฝ่าย

เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจการบริการวิชาการตามความถนัดและ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินการตามระบบโดยได้

กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดชัดเจน ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม

ระเบียบเก่ียวกับการให้บริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัด

โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะแบบให้เปล่า เพื่อสร้างความรู้แก่ชุมชน เกษตรกรโดยรอบพื้นที่ 

(1.1-3-1, 2.4-1-1) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 สวพ. มก. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการนําประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการมาใช้กับการฝึกงานนิสิต เช่น การนํางานบริการวิชาการเรื่องน้ําส้มควันไม้ ถ่านอัดแท่ง วน

เกษตรแปลงทดลอง หรือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SEM and EDX Advance Course ร่วมกับ

ภาคเอกชนบูรณาการกับสาขาวิชาชีววิทยา หมู่เรียนที่ วทบ. 521/(4)/10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคพันธุวิศวกรรมในพืชเบื้องต้น บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาสาขาเทคโนโลยี ชีวภาพโมเลกุล และชี

วสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มก. (2.4-2-1) และการร่วมจัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ (2.4-2-2) 

นอกจากนี้ยังได้นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการโครงการงานบริการวิเคราะห์ 

ดิน พืช น้ํา และอื่นๆ มาเขียนเป็นคู่มือการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย เอกสารประกอบการสอนซึ่งนอกจากจะใช้

เป็นคู่มือการปฏิบัติงานแล้วยังใช้ในการสอนนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย 

(2.4-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
สวพ. มก.  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย โดยมีการนําผลงานวิจัยด้านวน

เกษตร การผลิตถ่านและน้ําสัมควันไม้ ไปส่งเสริมกับชุมชนในท้องถิ่นนําไปใช้ ผ่านโครงการหมู่บ้านเขาพลู วน

เกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเขาพลู อ. เมือง จ. ตราด ซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงปีงบประมาณ 2553 – 2554 โดยนําเอาความรู้

และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยการนําประเด็น
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ปัญหามาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับ

สถานีวิจัย เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ 2) โครงการจัดสร้างแปลงสาธิตสวนยางพาราวนเกษตร 

เพื่อการเก็บข้อมูลระยะยาว และ    3) โครงการป่าชุมชนสาธิต เพื่อการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วน

ร่วม 

นอกจากนี้ยังนําความรู้จากการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐาน

แก๊สโครมาโตกราฟฟี่ รุ่นที่ 2 มาพัฒนาโจทย์วิจัยและนําไปสู่การเขียนโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตก๊าซ

ไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ําเสียโรงงานผลิตเบียร์” และเรื่อง “โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง” นําไปสู่การเขียนโครงการวิจัยเรื่อง 

“โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบสีทอง” ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการให้ทําวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2.1-5-

2) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

สวพ. มก. มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเรียนการ

สอน โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนิสิต ทั้งในประเด็นคุณภาพบุคลากรที่ให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการที่สามารถนําไปใช้ได้จริง (2.4-4-1) แต่ยังไม่มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

วิชาการกับการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

สวพ. มก. ยังไม่มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ      

การวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.4 3 ข้อ 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.4 3 ข้อ 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

หมายเหตุ :  เกณฑ์ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลการบูรณาการกับการวิจัยข้อ ผลในเกณฑ์ข้อ 5 ไม่ได้มาจากเกณฑ์ข้อ 4 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2.4-1-1 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ

2.4-2-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานนิสิต

2.4-2-2 หลักฐานการจดัโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ

2.4-2-3 คู่มือวิเคราะห์น้ํา 

2.4-4-1 สรุปผลการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สรุปผลการเข้ารับการฝึกงานนิสิต 

นักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2)
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 4 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้น

ของหน่วยงาน 
  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
   4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ทางวิชาการ 
 ⌧ 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 

สวพ. มก. มีการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของชุมชนท้องถิ่น โดยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน และสํารวจความต้องการชนิดไม้ที่ใช้ปลูกในชุมชน โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด เพื่อ

นําข้อมูลใช้ในการวางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (2.5-1-1, 2.5-1-

2) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สวพ. มก. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการในลักษณะของการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน ได้แก่  

1) ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

- มีความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ได้แก่ การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ SEM and EDX Advanced Course ร่วมกับภาคเอกชน และร่วมจัด

โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ KU-FTCC 2011 : Risk Assessment and Risk 

Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia ร่วมกับภาครัฐ และ

โครงการอื่นๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการภายใน

และภายนอกหน่วยงาน (2.4-1-1) 

  2) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

 - มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด ด้านการ

บริการวิชาการแก่เกษตรกรจังหวัดตราด 

- ความร่วมมือด้านการศึกษาความหลากหลายพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ บนเกาะกูด จังหวัด

ตราดกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) 
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 - ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดตราดจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเผยแพร่

ความรู้สู่ประชาชนในงานเล่าขานตํานานคลองบางพระ และงานของดีเทศบาลตําบล

ท่าพริก-เนินทราย 

 - ความร่วมมือกับเครือข่าย (ThaiNAFE) ในการจัดโครงการฝึกอบรมวนเกษตร

ระดับชาติเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาวนเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

 - ร่วมเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศให้ กับโครงการประเมินสถานภาพความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตภาคเหนือ (biodiversity hotspots) จังหวัด

เชียงใหม่ และลําพูนซึ่งดําเนินการโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์  

- โครงการหรือกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืช

พันธ์ุ ซึ่งได้ดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเขาพลู ต. ท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  3) สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  

- มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

โดยให้คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง   

- สร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ โดยผู้บริหาร สวพ. มก. เดินทางไป จังหวัดระนอง 

เพื่อแลกเปลี่ยนหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้นําท้องถิ่นเพื่อรับทราบสถานภาพ 

ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง(2.2-3-1) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
3.1 โครงการหมู่บ้านเขาพลู โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการประเมินประโยชน์

จากการให้บริการวิชาการต่อชุมชน โดยพบว่ากล้าไม้ที่แจกให้กับสมาชิกมีขนาดเล็ก ทําให้ตายขณะขนย้าย/ใช้

ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งการผลิตถ่านชุมชนไม่มีเครื่องอัดแท่งถ่าน เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมให้บริการที่

พักแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้ประเมินผลการให้บริการฯ พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้มีการพัฒนา

ปรับปรุงที่พัก ห้องน้ําของสถานีฯ (2.5-3-1, 2.5-3-2, 2.5-3-3) 

3.2 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ “หลักสูตรวิถีชีวิต” 

โดยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มีการประเมินผลโครงการ ซึ่งพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความ

ต้องการให้จัดฝึกอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเดิม ทั้งการทําสวนยาง การทําประมง และ

อาชีพเสริมอ่ืนๆ ตลอดจนระยะเวลาในการฝึกอบรมจากเดิม 5 วันใช้เวลานานเกินไป ซึ่งจะปรับปรุงเนื้อหาใน

หลักสูตรรุ่นที่ 2 ต่อไป (2.5-3-4, 2.5-3-5) 

 



108 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

4.1 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดได้นําผลการประเมินจากข้อเสนอแนะ

ไปพัฒนา ปรับปรุง สําหรับกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกันครั้งต่อไป ตลอดจนแก้ปัญหาให้กับชุมชนในกรณีที่

สามารถดําเนินการได้ในทันที เช่น ให้ชุมชนนําถ่านมาอัดแท่งได้ที่สถานีฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(2.5-4-1) นอกจากนี้ได้จัดหางบประมาณปรับปรุงที่พัก ห้องน้ํา สถานีฯ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการเข้า

ใช้บริการ (2.5-4-2)  

4.2 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันมีการนําผลการประเมินจากโครงการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบฯ รุ่นที่ 1 มาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้ง

การบรรยาย การสาธิต ทดลองปฏิบัติ  เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทําสวนยางพารานําเทคนิคการ

จัดทําหมวกคลุมหน้ายางพารา ซึ่งทําให้เกษตรกรสามารถกรีดยางในฤดูฝนได้ และการศึกษาดูงานในแปลง

เกษตรกรตัวอย่างเพื่อพัฒนาอาชีพ นํามาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2.5-3-5)  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพรสู่่สาธารณชน 
 สวพ. มก. ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.5 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.5 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.2-3-1 วารสารข่าว สวพ. มก.

2.4-1-1 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ

2.5-1-1 รายงานการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของชุมชน

2.5-1-2 แบบสอบถามความต้องการชนิดไม้ที่ใช้ปลูกในชุมชน

2.5-3-1 แบบประเมินโครงการหมู่บ้านเขาพลู

2.5-3-2 แบบประเมินเข้าพักที่พักสถานีฯ ตราด

2.5-3-3 รายงานผลโครงการหมู่บ้านเขาพลู

2.5-3-4 แบบประเมินโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย

2.5-3-5 รายงานผลโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย

2.5-4-1 ภาพถ่ายกิจกรรมอัดแท่งถ่าน

2.5-4-2 ภาพถ่ายการปรับปรุงสถานที่

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนบัสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทัง้หมด (มก.) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: ร้อยละ70 รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีนักวิจัยท ี ่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

จํานวน 17.50  คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 20.5 คน  

 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 100
20.5

17.50
×   =  85.00 

 คะแนนที่ได้ =  5
30

85.00
×   =  14.17 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

30 ขึ้นไป 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2555 2554

2.6 17 ร้อยละ

73.91 

18 ร้อยละ

87.81 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 70 บรรลุ ร้อยละ70

23 20.50 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2554 2554

2.6 17 ร้อยละ 

73.91 

17.50 ร้อยละ 

85.00 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 70 บรรลุ ร้อยละ 70

23 20.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.6-1-1 เอกสารการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียนการสอน

 แบบเก็บภารกิจหลัก 5  นกัวิจัยที่ทําหน้าทีส่นับสนุนการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.)

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 4.00  ระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 

36 โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกบั

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1. การจัดทําแบบวิเคราะห์สมรรถนะหลัก(Core Competency) 

สวพ. มก. 

4.01 70 280.70

2.โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2554" 4.23 56 236.88

3. โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้

เกษียณอายุ 

4.21 80 336.80

4.โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.87 23 89.01

5.โครงการออกกําลังกาย (โยคะ) 4.67 15 70.05
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

โครงการ ค่าเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกบั

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

6.โครงการวันสถาปนา สวพ. มก. 4.07 100 407.00

7.โครงการ การจัดเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสบภัยน้ําท่วม และ

สวัสดีปีใหม่ 2555 สวพ. มก. 

4.11 71 291.81

8.โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ 4.13 40 165.20

9.โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศการ

สงกรานต์ 

4.17 90 375.30

10.การจัดบรรยาย เรื่อง  “JSPS activity introduction at 

Kasetsart University” 

4.02 65 261.30

11.การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “From the Biomass to Fuels 

and Chemicals” 

3.92 91 356.72

12.การสัมมนาเรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหา

ชาติ” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2553   

4.13 96 396.48

13.จัดเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด 4.10 188 770.80

14.จัดเสวนา เรื่อง “เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ” 3.99 162 646.38

15.จัดประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-

มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14  “2015 ประชาคมอาเซียน: ความ

ท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.04 406 1640.24

16.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมือ

อาชีพ 

4.24 17 72.08

17.การบริการปรึกษาวิจัย 4.80 24 115.20

18.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรราย

ย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบรุ่นที่ 1 

4.35 79 343.65

19.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรราย

ย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบรุ่นที่ 2 

4.34 50 217.00

20.โครงการปล่อยสัตว์น้ําคืนถิ่น 4.36 45 196.20

21.โครงการอบรมซักซ้อมหนีภัยพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 4.49 20 89.80

22.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาถ่าน 4.90 5 24.50

23.ให้บริการสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวนเกษตร 4.05 3 12.15

24.จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหลักสูตร "เทคนิคการผลิตและเก็บ

น้ําส้มควันไม้" 

4.47 11 49.17

25.จัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Agarwood 

Plantation and Distillation 

4.24 3 12.72

26.ให้บริการสถานที่จัดฝึกอบรมและวิทยากรบรรยาย หลักสูตร 4.32 30 129.60
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

โครงการ ค่าเฉลี่ย

(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกบั

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้าน

ป่าไม้" 

27.ให้บริการดูงานไม้กฤษณา 4.56 4 18.24

28.ให้บริการสถานที่ศึกษาดุงานเรื่องการปลูกเร่วหอม 4.00 1 4.00

29.ให้บริการสถานที่ในการศึกษาดูงานและวิทยากรบรรยายด้าน

การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ แก่คณะนักวิจัยโครงการ ASEAN-

Korea Environmental Cooperation Project (AKECOP) 

4.51 7 31.57

30.ให้บริการจัดฝึกอบรมและวิทยากรบรรยาย "โครงการสํารวจ

และจัดทําฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่สวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมดะ 

3.90 35 136.50

31.ให้บริการสถานีท่ีและวิทยากรใน "โครงการส่งเสริมการปลูก

ไม้เศรษฐกิจ ครั้งที่ 1" 

3.85 35 13.475

32.ให้บริการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร เรื่อง "การใช้

ชีวภัณฑ์บีทีเกษตรกรกําจัดหนอนกินใบ 

4.60 10 46.00

33.ให้บริการสถานที่และวิทยากรบรรยายเรื่องวนเกษตร 4.67 2 9.34

34.ให้บริการสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากรบรรยายเรื่องการทํา

ถ่านอัดแท่งและน้ําส้มควันไม้ 

4.83 2 9.66

35.รายการโทรทัศน์ "เกษตรศาสตร์นําไทย" 3.74 20 74.80

36.การบริการผลิตโปสเตอร์และให้ยืมอุปกรณ์ 3.96 34 134.64

รวม 1990 8186.24
  

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       =  8186.24  = 4.11 

         1990  

 คะแนนที่ได้ =  4.11 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.7 8030.13 ค่าเฉลี่ย 

4.24 

8,186 ค่าเฉลี่ย 

4.11 

4.24 คะแนน 4.11 คะแนน ค่าเฉลี่ย 

4.11 

บรรลุ 

 

ค่าเฉลี่ย 

4.00 1895 1,990 



113 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

2.7 8030.13 ค่าเฉลี่ย 

4.24 

8,186 ค่าเฉลี่ย 

4.11 

4.24 คะแนน 4.11 คะแนน ค่าเฉลี่ย 

4.11 

บรรลุ 

 

ค่าเฉลี่ย 

4.00 1895 1,990 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม

 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: ร้อยละ 20  รอบระยะเวลา: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)

2554 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 11 2.75

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.5 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาตท่ีิมีชื่อปรากฏ

อยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 

subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

1.00 3 3.00
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
2554 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล

สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 15 6.25

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 20.5 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 30.50 

 คะแนนที่ได้
5

20

30.50
× = 7.63 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8 6.25 ร้อยละ 

30.50 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20

20.5 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8 6.25 ร้อยละ 

30.50 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20

20.5 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

 แบบเก็บภารกจิหลัก 1  บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: ร้อยละ 15 รอบระยะเวลา: ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน  

(ปีการศึกษา2554) 
1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 3 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 2 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 20.5 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 24.39 

6 คะแนนที่ได้ 
5

20

24.39
× = 5.00  

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9 3 ร้อยละ 15 3.75 คะแนน ร้อยละ 15 บรรลุ ร้อยละ 15

20.5 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9 5 ร้อยละ 

24.39 

5.00 คะแนน ร้อยละ 15 บรรลุ ร้อยละ 15

20.5 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

 แบบเก็บภารกิจหลัก 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: ร้อยละ 30 รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2554) 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 2 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 6 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการสอน

และการวิจัย 

1 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 19 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 47.37 

6 คะแนนที่ได้ 
5

30

47.37
×  = 7.90 

 โดยนําความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ดําเนินการ/หน่วยงาน 
พัฒนาการ

เรียนการสอน 
พัฒนาการวิจัย 

1 การเขียนตําราให้กับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในชุดวิชาวน

ศาสตร์เกษตร จํานวน 2 หน่วย 

  นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

2 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานี   สถานีวิจัยฯ ตราด

3 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคพันธุวิศวกรรมในพืชเบื้องต้น 

    ฝ่ายเครื่องมือฯ  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ฝ่ายเครื่องมือฯ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ดําเนินการ/หน่วยงาน 
พัฒนาการ

เรียนการสอน 
พัฒนาการวิจัย 

เทคนิคพื้นฐานแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ รุ่นที่ 2

5 งานบริการวิเคราะห์ ดิน พืช น้ํา และอื่นๆ   ฝ่ายเครื่องมือฯ 

6 งานบริการขยายพันธุ์พืชและเพาะเลี้ยงเนื้อพืชและ

บริการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เตรียม

สารละลายเข้มข้น 

  ฝ่ายเครื่องมือฯ  

7 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ฝ่ายเครื่องมือฯ  

8 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานเคมีและสิ่งแวดล้อม 

  ฝ่ายเครื่องมือฯ  

9 งานบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

งานสารพิษ 

  ฝ่ายเครื่องมือฯ  

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10 9 ร้อยละ 40 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30

19 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10 9 ร้อยละ 40 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรล ุ ร้อยละ 30

19 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.10-1-1 ตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในชุดวิชาวนศาสตร์เกษตร  

2.10-1-2 สรุปการให้บรกิารพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

 แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: 5 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดา

มัน มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ 1) โครงการหมู่บ้านเขาพลู          

วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีแรก

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งก่อนเริ่มการดําเนินงานแต่ละปี 

สถานีฯ จะมีการประชุมกับผู้นําและประชาชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯ (P) เพื่อรับฟัง

ข้อคิดเห็นและรวบรวมความต้องการเทคโนโลยี เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็นํามาจัดทําเป็นโครงการฯ (D)           

เพื่อนําเสนอขอรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อได้รับ

งบประมาณมาแต่ละปีก็จะนําเข้าที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ การสํารวจความ

ต้องการชนิดไม้ที่สมาชิกต้องการปลูกในพื้นที่ตนเอง การสํารวจความต้องการเตาเผาถ่าน ตลอดจนการร่วมกัน

วางแผนกิจกรรมการปลูกป่า  ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลจากสมาชิกแล้ว สถานีฯ ก็ได้มีการดําเนินการรวบรวมและ

ขยายพันธ์ุกล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ 
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ต่อมาได้มีการแจ้งให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการติดต่อรับกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ การดําเนินการจัดสร้างเตา

ร่วมกับสมาชิกของหมู่บ้าน การเข้าไปดําเนินการตรวจวัดการเติบโตของต้นไม้ที่สมาชิกนําไปลูกในปีที่แรก 

(พ.ศ. ๒๕๕๔) การเข้าไปให้คําแนะนําในการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ให้กับสมาชิก ซึ่งผลการดําเนินงาน

โครงการก็มีการนํามาแจ้งให้กับที่ประชุมหมู่บ้านทราบเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรค (C) ที่เกิดขึ้น เช่น 

การปลูกต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การควบคุมคุณภาพน้ําส้มควันไม้ เป็นต้น ซึ่งผลการดําเนินงานทําให้

มีประชาชนในหมู่บ้านสนใจและขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ

กล้าไม้ที่หลากหลายและความต้องการจําหน่ายกล้าไม้เป็นรายได้ให้กับชุมชน โครงการฯ ยังได้มีการ

ประสานงานกับหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อสร้างเรือนเพาะชําประจําหมู่บ้านให้กับสมาชิกที่ต้องการนําพันธ์ุไม้ที่ได้

พบมารวบรวมและขยายพันธ์ุเพื่อนําไปไปปลูกในหมู่บ้านและส่วนหนึ่งจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับสมาชิกใน

หมู่บ้าน (A) นอกจากนี้ถ่านและน้ําส้มควันไม้ของสมาชิกที่ผลิตได้นอกจากจะนําไปใช้ในครัวเรือนและจําหน่าย

โดยตรงแล้ว โครงการก็ได้นํามาบรรจุภัณฑ์และนําไปจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป (2.11-1-1, 

2.5-3-3)  2)การจัดทําแผนการให้บริการทางวิชาการภายใต้แผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554 โดย

ดําเนินงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการ การฟื้นฟูและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ “หลักสูตรวิถีชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยน

วิถีคิดของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเอง พ่ึงพาซึ่งกันและกัน และรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่าย 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคการเกษตร

ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในอาชีพหลัก และสามารถใช้เวลาว่างสร้างรายได้เสริม พร้อมทั้ง

ได้มีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (C) เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการคราว

ต่อไป (A) (1.2-3-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ในปีงบประมาณ 2555 โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ได้กําหนดแผนกิจกิจกรรม

การดําเนินงานไว้ 3 แผน ได้แก่ แผนการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับสมาชิกจํานวน 5,000 กล้า แผนการจัดสร้าง

เตาเผาถ่านให้กับสมาชิก จํานวน 10 เตา แผนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งจากผลการ

ดําเนินปรากฏว่ากิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้เป็นไปตามแผนร้อยละ 100  สามารถสร้างเตาเผาถ่านให้กับสมาชิกได้ 

9 เตา คิดเป็นร้อยละ 90 และแผนการจัดฝึกบอรมให้ความรู้สมาชิกจํานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 หากคิด

ค่าเฉลี่ยการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 แผน เท่ากับร้อยละ 80 (2.11-1-1) โครงการ การฟ้ืนฟูและพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ “หลักสูตรวิถีชีวิต” มีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 129 ราย 

จากกลุ่มเป้าหมาย 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.00 และมีระดับความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.00   

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
การติดตาม ประเมินผลโครงการ การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ 

“หลักสูตรวิถีชีวิต” พบว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 127 ราย จากจํานวนทั้งสิ้น 129 ราย หรือร้อยละ 
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98.44 ได้นําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ประจําวัน ทั้งการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม จนทําให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกือบทั้งหมด(ร้อยละ 98.44) 

สามารถชําระหนี้คืนแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสําหรับการดําเนินงาน “โครงการหมู่บ้าน

เขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช” พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยการนําของผู้ใหญ่บ้านได้มีการ

ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมหรือภายในหมู่บ้าน การเผาถ่านและ

ผลิตน้ําส้มควันไม้ของสมาชิก การรวบรวมเมล็ดพันธ์ุไม้และกล้าไม้มาอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชําหมู่บ้าน และ

การร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของชุมชน 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

หมู่บ้านเขาพลูมีการใช้ที่ดินเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ สวน

ปาล์มน้ํามัน ดังนั้นการที่สมาชิกในหมู่บ้านได้มีการนําต้นไม้ไปปลูกผสมผสานกับพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือ

ปลูกบริเวณรอบที่อยู่อาศัยของตนเองหรือพื้นที่ชุมชน ซึ่งการปลูกต้นไม้ในรูปแบบดังกล่าวเรียกว่า วนเกษตร 

ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชนที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

ของตนเองและชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และความ

หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้จากเดิมที่มีการผลิตถ่านไม้โดยนําเศษไม้ปลายไม้จากพ้ืนที่สวนมาเผาถ่าน

โดยขาดการควบคุมคุณภาพก็กลับมีการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านเพื่อให้ได้ถ่านและน้ําส้มควันไม้ที่คุณภาพ

มากย่ิงขึ้น รวมถึงการที่ได้มีการนําพันธ์ุพืชท้องถิ่นที่เริ่มสูญพันธ์ุไปจากชุมชนแล้ว เช่น ยางนา ยางแดง 

ตะเคียนทอง สํารอง ชะมวง มะไฟ กฤษณา พืชสกุลเร่ว ฯลฯ ไปปลูกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุมชนก็เป็นการแสดงให้

เห็นถึงการสร้างกลไกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําถิ่นให้คงไว้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  

การติดตาม ประเมินผลโครงการ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้สินนอกระบบ 

“หลักสูตรวิถีชีวิต” ซึ่งพบว่า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมได้นําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิคที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มาต่อยอดเพื่อ

พัฒนาอาชีพของตนเองที่ทําสืบทอดกันมา ซึ่งทําให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2.5-3-5) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
ผลของการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

2553 -2554) ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในระดับหนึ่ง 

กล่าวคือ เกษตรกรสมาชิกของโครงการได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกทําการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการ

ปลูกพืชแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น ส่งให้เกิดความหลากหลายของผลผลิตในที่ดินการเกษตร รวมยังเป็นการเพิ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะพันธ์ุพืชในชุมชนให้มากขึ้นด้วย ชุมชนได้มีการร่วมกิจกรรมการปลูกป่า
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เป็นแนวกันชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าทําการเกษตร  นอกจากนี้ผลการดําเนินงาน

โครงการยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านสังคมให้กับชุมชนในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกิจกรรม

ปลูกต้นไม้ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมทั้งยังทําให้ผู้นํา

ชุมชนและสมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความ

เข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจแม้จะยังไม่ปรากฏผลชัดเจน แต่พบว่าเกษตรกรที่เข้าเป็นสมาชิกและมีการ

สร้างเตาเผาถ่านมีรายได้เสริมจากการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้เพื่อจําหน่าย อีกทั้งเป็นการลดรายจ่ายด้าน

พลังงานของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง 

จากผลการติดตาม ประเมินผลโครงการ ซึ่งผลปรากฏให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมได้

นําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยได้นําเอาเทคนิค

ต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา ได้นํา

เทคนิคการจัดทําหมวกคลุมหน้ายางพารา ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งมีทั้งการบรรยาย การ

สาธิต ทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ไปพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งทําให้กลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาในการกรีดยางที่ยาวนานขึ้น และสามารถกรีดยางได้แม้

ในช่วงฤดูฝน นํามาซึ่งรายได้ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้าน

การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวสวนยางในอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อสั่งซื่อวัตถุดิบในการจัดทําหมวก

คลุมหน้ายางพาราตามคําแนะนําของวิทยากร ซึ่งช่วยให้กลุ่มเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบได้ ซึ่ง

แม้จะยังอยู่ในระยะแรกของการรวมกลุ่มกันแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้ของเกษตรกรผ่านกระบวนการ

กลุ่ม ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมากยิ่งขึ้นต่อไป (2.5-3-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม

2.5-3-3 รายงานผลโครงการหมู่บ้านเขาพลู

2.5-3-5 รายงานผลโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายย่อย

2.11-1-1 โครงการหมู่บ้านเขาพลู

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: 5 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นสิิต และ/หรือ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
สวพ.มก.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินการ 

เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยให้บุคลากรทั้งสวพ. มก. มีส่วนร่วม  จํานวน 4 โครงการ (1.2-3-1) ดังนี้   

1.1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

อาคาร  การทําความสะอาดอาคารสํานักงาน พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน  

1.2 โครงการวันครบรอบวันสถาปนา สวพ. มก.  วันที่ 2 ตุลาคม 2554 มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพื่อ

เป็นสิริมงคล  โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นวัฒนธรรมที่ดี
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

งามของสวพ. มก. ตลอดจนมีการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาดนตรี ร่วมแสดงดนตรี

ไทยในวันครบรอบสถาปนา 

1.3 โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์  มีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป  การรดน้ําขอพร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป  

1.4  โครงการ 5 ส. เพื่อร่วมกันพัฒนาสุนทรียภาพหน่วยงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ 

สวยงาม 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง      
มีความสุนทรีย์ 

ในปีที่ผ่านมา  สวพ.มก.  มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ต้นไม้ 

ดอกไม้ประดับรอบบริเวณอาคาร สนามหญ้า ดูแลรดน้ําต้นไม้ให้ชุ่มช้ืน จัดเก็บกวาดใบไม้ให้สะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อย  จัดเก็บขยะไม่ให้รกหรือสกปรก ให้มีความปลอดภัยจากสัตว์ หรือไร้มลภาวะต่าง ๆ แต่

ภายหลังที่เกิดอุทกภัยเต็มพ้ืนที่โดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ทําให้ต้นไม้ดอกไม้ประดับ หญ้า ฯลฯ ที่ดูแล

รักษาไว้ เสียหายทั้งหมด  ทําให้บริเวณโดยรอบอาคารฯ ขาดความชุ่มช้ืน/ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
สวพ. มก.  อยูร่ะหว่างปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจให้กลับมา

สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยดังเช่นสภาพเดิม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

สวพ.มก. กําหนดให้จัดห้องโถงบุษราคัม ช้ัน 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นพื้นที่ส่วนรวม สําหรับ

จัดโครงการหรือกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นโครงการปีใหม่ โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวัน

สงกรานต์ โครงการวันครบรอบวันสถาปนา สวพ. มก. และกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น (2.7-1) 

5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

การจัดโครงการ/กิจกรรมประเด็นพัฒนาสุนทรียภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม มีการประเมินความพึง

พอใจ ของบุคลากรจํานวน 3 โครงการ ข้างต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 



124 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.12 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.12 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเดน็ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 4 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ⌧ 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม       

ซึ่ง สวพ. มก. ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (P) โดยได้ดําเนินการลด

การใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคในส่วนสิ้นเปลือง ทั้งนี้ได้มีการกําหนดเป้าหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน โดย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงานพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ. มก. (1.1-2-1, 2.13-1-1) และมีการ

ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ (D) ตลอดจนมีการติดตามผลตามแผนในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (C) เพื่อ

พิจารณาปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข (A) เช่น การเพิ่มความเข้มงวดการใช้โทรศัพท์ทางไกลโดยกด 1234 

ก่อนโทรออก การแก้ไขระบบท่อประปารั่ว   เป็นต้น (2.13-1-2) 

นอกจากนี้ สวพ. มก. โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีแผนการดําเนินโครงการที่มี

ประโยชน์ทางด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการนําของเสียทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ

จากโครงการวิจัยเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากกการเมล็ดสบู่ดํา โดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบ

ขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน ซึ่งผลการประเมินจากคณะกรรมการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
แผนพัฒนาประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม และดําเนินการ

ทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ตามสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน 

(2.13-2-1) 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนาประสิทธิภาพ หรือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากรใน 

สวพ. มก. โดยบุคลากรเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
แผนพัฒนาประสิทธิภาพ หรือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ต่อหน่วยงานโดย สวพ. มก. ลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค หน่วยงานเข้มงวด

ดูแลจุดรั่วไหลค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากกการเมล็ดสบู่ดํา โดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบ

สองขั้นตอน มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ จากการมีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI จํานวน 2 ฉบับ 

5. ได้รับการยกยอ่งระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
ในปีการศึกษา 2554 สวพ. มก. ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อนี ้

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4-5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.13 4 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.13 4 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก.

2.13-1-1 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ

2.13-1-2 บันทึกขอให้รายงานตามแผนรอบ 9 และ 12 เดือน

2.13-2-1 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั  
ประเดน็ทางการเกษตร (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ เป้าหมาย: 4 ขอ้รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 ⌧ 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ได้แก่ ทางการเกษตร นั้น สวพ. 

มก. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนหรือสังคม บริเวณใกล้เคียงกับ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ที่ต้ังสถานีวิจัย โดยโครงการที่มีผลช้ีนํา แก้ปัญหาให้กับชุมชน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ช่ือ 

“หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืชพันธ์ุ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 (P) โดยมีกิจกรรมการแจกจ่ายกล้าไม้ให้

ปลูกในพื้นที่หมู่บ้าน จํานวน 5,000 ตัน แก่เกษตรกร 25 ราย ดําเนินการสร้างเตาเผาถ่าน จํานวน 9 เตา ให้

ชาวบ้านจํานวน 6 ราย นอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ให้กับชุมชน จํานวน 18 

ราย (D) ทั้งนี้ได้มีการติดตามและให้ความรู้ ในการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้แก่ชุมชน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

(C) ซึ่งต่อมาได้นําไปจําหน่ายในงานประชุมสัมมนา “การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”       

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จ. ชลบุรี (A) (2.11-1-1, 2.14-1-1) 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
ผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืชพันธ์ุ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 83.34 โดย

วัดจากขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดําเนินการ 5 ขั้นตอน (2.11-1-1) 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกโครงการ โดยการ

นําของผู้ใหญ่บ้าน ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกรกับนักวิชาการของสถานีฯ 

มากขึ้น ตลอดจนมีองค์ความรู้ในการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ และได้นําไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืชพันธ์ุ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน โดย

เกษตรกรมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาถ่าน และการวางแผนปลูกป่าเป็นแนวกันชน

อย่างต่อเนื่อง (2.11-1-1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2554 สวพ. มก. ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.14 4 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4-5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.14 4 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.11-1-1 โครงการหมู่บ้านเขาพลู

2.14-1-1 เอกสารจัดฝึกอบรมการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สวพ. มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 

2554 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 95 101.50 87.13 5.00 

116.50

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 
7.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 7 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนว่ยงาน

  3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
  6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

สวพ. มก. มีคณะกรรมการประจําสวพ. มก. ซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยรอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสวพ. มก. เป็นประธาน  ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานักที่มีการวิจัย 

เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ จํานวน  31 คน มี

อํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ คือ วางนโยบายและแผนของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ฯ  วางข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  ส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ สวพ. มก. ซึ่งมีการ

ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง (1.1-7-1) 

สวพ. มก. ได้จัดทําแบบประเมินโดยให้คณะกรรมการประจําฯ ได้ประเมินตนเอง  ซึ่งแนวทางการ

ประเมินพิจารณาจากข้อกําหนดในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการฯ ที่กําหนดไว้

เป็นหลัก โดยได้ประเมินต้ังแต่ ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา และปีการศึกษา แบบประเมินฯ  อยู่ระหว่าง

รวบรวมและประมวลผลสรุป  (3.1-1-1) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ     มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

สวพ. มก. มีการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน เช่น แผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติ

งานประจําปี แผนเชิงรุก แผนแม่บทการวิจัย ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน และการถ่ายทอดไปยัง

บุคลากร โดย กลไกคณะกรรมการพัฒนางานเป็นกลไกสําคัญ รวมถึงการประชุมร่วมบุคลากรทั้งหมดในวาระ

ต่างๆ เช่น การจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร ในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งได้แจ้งเรื่องแผนให้บุคลากรทราบ เพื่อ

สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร ดังจะเห็นได้จากสรุปแบบประเมินการ

บริหารงานของผู้อํานวยการฯ ซึ่งประเมินโดยบุคลากร ประจําปี 2555 ด้านภาวะผู้นํา การบริหารจัดการและ

พัฒนาองค์กร การมีส่วนร่วมของบุคลากร และการบริหารจัดการตามภารกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (1.2-3-1, 

3.1-2-1) 

ผู้บริหารมีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/

ข่าวสาร    การจัดโครงการ การเสวนา การประชุมวิชาการ คําแนะนําการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย การ

เชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เขียน Proposal ส่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนการนําเสนอ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สู่สาธารณะ ผ่าน www.youtube.com และ www.rdi.ku.ac.th เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนนําข้อมูลวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เป็นข้อมูล

ในการพิจารณา เพื่อพัฒนาปรับปรุง ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ มก. 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนอย่างสมํ่าเสมอ โดยนําผลการวิเคราะห์การ

ดําเนินงานรายไตรมาส พิจารณา ทบทวนและนําเข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ

สวพ. มก. ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และได้เวียนแจ้งหน่วยงานและ

บุคลากรอีกทางหนึ่ง(1.1-6-2) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น จากการประชุมตามวาระต่างๆ เช่นจัดให้มีการ

สัมมาทิฐิบุคลากรทั้งหน่วยงาน 2 ครั้งต่อปี ในปี 2554 จัดกิจกรรมวันที่ 29 ธันวาคม 54 และวันที่ 5 เมษายน 

2555 (1.2-3-1) การพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนปรับลด

ขั้นตอน กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินให้แก่ผู้บริหารระดับถัดไป (3.1-4-1) 

นอกจากนี้ การคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานสําหรับหน่วยงานที่ผู้บริหารหมดวาระ ได้มีการเปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคิดเห็นเสนอชื่อ เพื่อใช้เป็นแนวทางคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน เช่น หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

เป็นต้น (3.1-4-2) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารมีการสอนงาน ช้ีแนะ/ให้ข้อคิดเห็น แก่บุคลากรตามวาระต่างๆ เช่น กิจกรรมสัมมาทิฐิ

บุคลากร การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีจัดการความรู้หัวข้อต่างๆ ตามท่ี

กําหนด (1.2-3-1, 3.1-1-2) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้บริหารมีการบริหารงาน โดยให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมใน

การเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ. มก. อาทิ หัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/

สถานี พิจารณาทิศทาง นโยบายการบริหารงานภายในหน่วยงาน คณะกรรมการประจํา อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ พิจารณา

นโยบายการบริหารจัดการงานวิจัย  
นอกจากนี้ผู้บริหาร ยังใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักความ

โปร่งใส การมีส่วนร่วม ฯลฯ ในการบริหารงานโดยการมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการมี

ความเช่ือมโยงข้อมูลลดขั้นตอน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักประสิทธิภาพ และมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามหลักประสิทธิผล และในภารกิจหลักการ

พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณางานวิจัยเพื่อจัดสรรทุนวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักความโปร่งใส ส่วนหลักการ  มีส่วนร่วม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วม

แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (3.1-2-1, 3.1-6-1) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ในปี 2554 คณะกรรมการประจํา สวพ. มก. ได้ประเมินผลการบริหารงานของ สวพ. มก. และ

ผู้บริหาร ซึ่งสรุปได้จากแบบสอบถามตอนที่ 4  ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานของสถาบันฯ พบว่า ในภาพรวม

คณะกรรมการประจําฯ เห็นด้วยว่า สวพ. มก. มีการดําเนินงานอยู่ในระดับพอสมควร มีค่าเฉลี่ย 3.31  โดย 

สวพ. มก. สามารถจัดการประชุมฯ ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ และมีการกําหนดปฏิทินการประชุมล่วงหน้า มีการ

ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ระยะเวลาในการจัดการประชุมฯ มีความ

เหมาะสม สามารถจัดสรรเวลาในการประชุมเพียงพอ สําหรับการพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสําคัญ 

ตลอดจนกรรมการฯ  เห็นด้วยว่า สวพ. มก. ได้นํามติที่ประชุมและข้อคิดเห็น/เสนอแนะของกรรมการไป
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ดําเนินการ ค่าเฉลี่ย 3.30 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม (3.1-7-1)    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-2-2 คําสั่ง สวพ. มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก. 

1.1-6-2 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1-4 และ

สรุปภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.1-7-1 คําสั่ง มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจาํ สวพ. มก.

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ. มก.

1.2-3-1 สรุปการจัดโครงการของสวพ. มก.

3.1-1-1 แบบประเมินคณะกรรมการประจําสวพ. มก.

3.1-2-1 สรุปผลการประเมินผู้อํานวยการของสวพ.มก.

3.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการมอบหมายงาน

3.1-4-2 แบบฟอร์มเสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

3.1-6-1 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุน

3.1-7-1 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประจํา

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 5 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่กําหนด 
  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน

มาที่เป็นลายลกัษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 
สวพ. มก.  โดยคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู้ภายในสวพ. มก. ตามคําสั่ง สวพ.มก.  ที่ 

40/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553  ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ของ สวพ. มก. โดยผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ.มก. เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2554 และมีการดําเนินการ

จัดทําแผนการจัดการความรู้ของ สวพ.มก. อย่างเป็นรูปธรรม  มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการ

ประชุมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553  เป็นต้นมา คณะทํางานฯ ได้กําหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สวพ.มก. โดยได้ประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ 3 ประเด็น (3.2-1-1, 3.2-1-2, 3.2-1-3) ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการและการใชป้ระโยชน์ระบบสารสนเทศหน่วยงาน 

เป้าหมาย 1  บุคลากรสามารถดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

เป้าหมาย 2  บุคลากรสามารถจัดทําเว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ 

เป้าหมาย 3  บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เป้าหมาย 4  บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูของ สวพ.มก. เพิ่มมากขึ้น 

2) การพัฒนาระบบงานสารบรรณและการประกันคุณภาพ 

เป้าหมาย 1 การเขียนหนังสือราชการของ สวพ.มก. ถูกต้องตามระเบียบราชการเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 2 รปูแบบรายงานการประชุมมีความถูกต้องมากขึ้น 

เป้าหมาย 3 การจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวก รวดเร็ว ต่อการค้นหา 

เป้าหมาย 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสามารถสะท้อนผลการ

ดําเนินงานทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

3) การเพิ่มศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

เป้าหมาย 1 ความสามารถในการออกแบบสื่อที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 2 ความเข้าใจกระบวนการจัดทําวารสารเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมาย 3 วิธีเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

2. กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏบิัติงานอย่างชดัเจนตาม
ประเดน็ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

คณะทํางานแผนการจัดการความรู้ฯ  ได้พิจารณา กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ ได้แก่ 

บุคลากรในสังกัด สวพ.มก. และผู้ที่มีความสนใจในหัวข้อองค์ความรู้นั้น ๆ โดยแผนการจัดการความรู้ของ 

สวพ. มก.(3.2-1-3) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สวพ.มก.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้  ซึ่งได้มีการกําหนดขั้นตอนการ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในแต่ละองค์ความรู้ 

(tacit knowledge) ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554  และช่วงเดือนเมษายน – กรกฏาคม 2555  

ตามแผนดําเนินงานการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555   เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 (3.2-1-3) รวมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซด์ สวพ. มก. 

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้ประโยชน์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

สวพ. มก.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กําหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนา ซึ่งในปี 2554 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1) วันที่ 9 มิถุนายน 2554 กิจกรรม “การจัดแฟ้มเอกสาร” จัดทําโดย สํานักงานเลขานุการ 

2) วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กิจกรรม “การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง” จัดทําโดย 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

3) วันที่ 29 สิงหาคม 2554 กิจกรรม “การจัดทํารายงานการประชุม” จัดทําโดย สาํนักงานเลขานุการ 

4) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรม “กระบวนการจัดทําวารสาร” จัดทาํโดย ฝ่ายเผยแพร่

งานวิจัย 

5) วันที่ 23 มีนาคม 2555 กิจกรรม “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง”  จัดทําโดย   

สํานักงานเลขานุการ 

 และรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว จัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซด์ สวพ. มก. ใช้ช่ือว่า     

“คลังความรู้ สวพ. มก.” (1.2-4-2) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูใ้นปีการศึกษาปัจจุบันหรือปกีารศึกษาทีผ่่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจรงิ 

ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สรุปองค์ความรู้ให้เหมาะสม 

สะดวก ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บ

ไซด์ สวพ. มก. นอกจากนี้ ในปี 2555 สวพ. มก. ได้มีแผนติดตาม ประเมินผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 5 กิจกรรมหลังการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเร่งดําเนินการต่อไป 

(1.2-4-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.2 5 ข้อ 5ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.2 5 ข้อ 5ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.2-4-2 เว็บไซด์ สวพ. มก. http://rdi.ku.ac.th

3.2-1-1 คําสั่ง สวพ.มก. เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนการจัดการความรู้ภายใน สวพ.

มก. 

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนการจัดการความรู้ภายใน สวพ.มก. 

3.2-1-3 แผนดําเนินงานการจัดการความรู้ สวพ.มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556

 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 6 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่รบัผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 
  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน

ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 

-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

บุคลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สวพ. มก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก.ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการ            

รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน เพื่อดําเนินการบริหาร     

ความเสี่ยงภายใน สวพ.มก. ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ       

ตามคําสั่ง สวพ. มก. ที่ 42/2553 และคําสั่ง สวพ. มก. ที่ 4/2555 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ สวพ.

มก. ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ (3.3-1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน 

สวพ.มก.  ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก. เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2555  

(3.3-2-1) เพื่อพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ โดยร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดที่เสนอมา 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สวพ.มก. (3.3-2-2) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

เมื่อได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทหน่วยงานแล้วจึงได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (3.3-2-2) 
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และนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด

แผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สวพ. มก. (3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
สวพ. มก.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในประเด็นที่มีความ

เสี่ยงสูงโดยกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นความเสี่ยง

ของ สวพ.มก. มีทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งได้เสนอแผนฯ  ไปยังมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว (3.3-2-2, 3.3-2-3) 

ได้แก่ 

1) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2) ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลผลการประเมินบทความตีพิมพ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารวิทยา

สารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5) ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 6) โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

 7) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย  

 - โครงการซักซ้อมการหนีภัยสึนามิ  

 - การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

 - การจัดทําแผนเงินรายได้ของหน่วยงาน 

สวพ. มก. ได้เริ่มดําเนินการตามแผนฯ แล้ว เช่น ด้านที่ 7) การบริหารจัดการ 1) การจัดทําแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บ

ข้อมูลเพื่อจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร และ 2) การจัดทําแผนเงินรายได้ ได้จัดประชุมหารือการจัดทําโครงการหา

รายได้ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการแสวงหารายได้ แลกเปลี่ยนแนวทางการ

สร้างรายได้ รวมทั้งบูรณาการโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างรายได้ สวพ.มก. ซึ่งได้นําแนวทางการหารายได้

จากการประชุมหารือ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป (3.3-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สําหรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหาร     

ความเสี่ยง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเสี่ยง เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามผล

การบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก. ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2555 (3.3-2-1, 3.3-5-1) 
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6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

สวพ.มก.  ได้นําผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (R-ERM.F3) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

พิจารณาสถานภาพการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่ยังดําเนินการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จัดทําเป็นแผน

บริหารความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของ สวพ.มก. มี

ประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรของ สวพ.มก. การประสานการรับทุนวิจัยและการติดตาม

ประเมินผลโครงการวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โดยจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ใน

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อดําเนินการต่อเนื่องต่อไป (3.3-2-3, 3.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.3-1-1 คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก.

3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ. มก.  

3.3-2-2 เอกสารกระบวนการจัดทําความเสี่ยง สวพ. มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง  สวพ. มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3.3-4-1 บันทึกช่วยจํา ประชุมหารือการจัดทําโครงการหารายได้ของหน่วยงานในสังกัด สวพ. 

มก. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 



 

141 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.3-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (R-ERM.F3)

 แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4)
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 7 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สวพ.มก. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

(3.4-1-1) ทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากร และอัตรากําลังอีก 10 ปีข้างหน้า  เส้นทาง

ความก้าวหน้าของข้าราชการ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  มีการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา

สมรรถนะรายบุคคล  

(3.4-1-2) 

ทั้งนี้ สวพ. มก. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร      

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น (3.4-1-3) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
สวพ. มก. มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรตั้งแต่ การสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

โปร่งใส โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก (3.4-2-1) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริม สนับสนุนเข้ารับ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

การฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า โดยผลักดันการเสนอขอเลื่อนระดับให้

สูงขึ้น (3.4-2-2) ตลอดจนมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ช่ัวคราว ตามระบบ(3.4-2-3,    แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 3.5) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สวพ. มก.  มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร โดยจัดให้มีอุปกรณ์การกีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง  

ตะกร้อ เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาหลังเลิกงานออกกําลังกายผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน ตลอดจน

สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31                    

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การดูแลด้านขวัญกําลังใจบุคลากร สวพ. มก. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ     ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย การร่วมแสดงความยินดีกับ

บุคลากรในการได้รับรางวัลต่างๆ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วย/เกิดอุบัติเหตุ แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่

ใช้บริการ ณ สถานพยาบาล มก. การร่วมแสดงความเสียใจหรือแสดงความห่วงใย กับครอบครัวบุคลากรใน

กรณีเสียชีวิตหรือเจ็บป่วย (3.4-3-1) 

นอกจากนี้ สวพ. มก. มีกองทุน สวพ. มก. ประเภทส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และกองทุนอุดหนุน

การศึกษาแก่บุตรลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด และในปี 2554  สวพ.มก. มีการปรับปรุงระเบียบกองทุน สวพ.มก. 

สําหรับบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และรางวัลบุคลากรดีเด่น

ปี 2554 (3.4-3-2)  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

สวพ. มก. มีการติดตามให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา โครงการต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอก จัดทํารายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณา

อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน นั้น จะต้องอยู่ภายในกรอบของภาระงานที่รับผิดชอบ หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอบรมเพื่อนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน (3.4-4-1) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
สวพ. มก. มีการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สวพ. มก. 7 ข้อ (3.4-5-1, 

3.4-5-2) โดยขอให้ถือปฏิบัติและได้มีการจัดทําโปสเตอร์เพื่อติดประกาศแต่ละหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้

บุคลากรรับทราบทั่วกัน อีกทั้งได้นําความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรของ มก. เวียนแจ้งบุคลากรรับทราบและ

ถือปฏิบัติ  รวมถึงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ สวพ.มก.  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ในปี 2554 มีผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า โดยมีบุคลากรได้รับ

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท จํานวน 2 ทุน จากเงินกองทุน สวพ. มก. คือ นายสาคร  จันทร์มา และ 

นางสาว ณัฐชพร  ทองดอนแช่ม สังกัด สถานวิีจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามลําดับ และทุนสนับสนุนทุน

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 2 ทุน คือ นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ  และ 

นางสาวปิยนันท์  ถนอมชาติ สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีบุคลากรได้รับการ

พิจารณาปรับวุฒิ จํานวน 1 คน ได้แก่  นางสาววนิดา รัตตมณี  สังกัด ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย (3.4-6-1, 3.4-6-

2, 3.4-6-3) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
จากแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ยังพบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรคอยู่หลายประการ สวพ. มก. จึงยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพ. มก. เพื่อ

ทําหน้าที่วิเคราะห์อัตรากําลังวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษา

บุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามภารกิจและสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.4-1-1)  

คณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สวพ. มก. ได้มีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 

3/2554   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เพื่อพิจารณารายการสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด (ตาม ก.พ.) สมรรถนะของ สวพ. มก. และของหน่วยงานต่างๆ ใน สวพ. มก. และสรุปให้ใช้สมรรถนะ

หลักของ มก. (3.4-7-1) และประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา

บุคลากรของ สวพ. มก. ประจําปี 2554 – 2556 และ (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร

ของ สวพ. มก. ประจําปี 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขกลยุทธ์ให้เป็นปัจจุบัน และตัวช้ีวัดเป็น

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาสรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) บุคลากร สวพ. มก. ของแต่ละหน่วยงานและ (ร่าง) แบบฟอร์มแผนพัฒนาสมรรถนะ

รายบุคคล ซึ่งประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมแบบฟอร์มใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยงานจัดทํา

แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของ สวพ. มก. เพื่อนําข้อมูลสรุปเสนอคณะทํางานฯ ต่อไป (3.4-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.4-1-1 คําสั่ง สวพ. มก. เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพ. มก.

3.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร สวพ. มก.

3.4-1-3 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพ. มก. 

3.4-2-1 คําสั่ง สวพ. มก. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก

3.4-2-2 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนบัสนุน

3.4-2-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบมอบหมายงาน (JA)

3.4-3-1 สรุปค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร

3.4-3-2 ระเบียบกองทุน สวพ. มก.

3.4-4-1 รายงานการไปฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน

3.4-5-1 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สวพ. มก.

3.4-5-2 ประกาศสภา มก. เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

3.4-6-1 การสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

3.4-6-2 คําสั่งเลื่อนระดับของข้าราชการ

3.4-6-3 คําสั่งปรับวุฒิ 

3.4-7-1 บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญร่วมฟังการชี้แจงการวิเคราะห์สมรรถนะหลกั (Core 

Competency) สวพ. มก. 

3.4-7-2 บันทึกข้อความ เรื่องการจัดทําแผนวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Competency)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ปัจจัยนําเข้า  เป้าหมาย: ร้อยละ 95  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 

      = 100
116.50

101.50
×   =  87.13 

 คะแนนที่ได้ =  5
80

87.13
×   =  5.45 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.5 119 ร้อยละ

98.35 

101.50 ร้อยละ

87.13 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ

95.00 

ไม่บรรลุ ร้อยละ

80.00 121 116.50 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

3.5 119 ร้อยละ

98.35 

101.50 ร้อยละ

87.13 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ

95.00 

ไม่บรรลุ ร้อยละ

80.00 121 116.50 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สวพ. มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

ปี 2554 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 7 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ  2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงนิทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
สวพ. มก.  มแีผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการบริหารด้านการเงิน และงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ คํานึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ์ของ

หน่วยงาน (1.1-1-2, 1.1-2-1, 4.1-1-1)  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สวพ.มก. สนับสนุนการแสวงหาเงินวิจัยจากภายนอกโดยการสร้างเครือข่ายการวิจัย และการแสวงหา

เงินรายได้โดยโครงการจัดหาเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด และได้ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนางาน 

สวพ.มก.     ในการพิจารณาแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงการติดตามประเมินผล ซึ่งได้นําเสนอโครงการ

การจัดหารายได้   ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 รวมถึงการติดตามผลโครงการฯ 

ในรอบ 9 เดือน เสนอในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554  วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 (1.1-2-1) 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน มีความโปร่งใส โดยกรอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ ได้แก่ ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แผนดําเนินการในรอบปีถัดไป และผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาแนวทางการจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ

พิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งกําหนดให้หน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงินตามแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยฯ (4.1-2-1) เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว 

การวางแผนการใช้เงิน สวพ. มก. กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนใช้จ่ายค่าใช้สอยวัสดุ ครุภัณฑ์     

จากเงินรายได้ประจําปี และติดตามให้เป็นไปตามแผนรวมถึงการปรับแผนการใช้เงินหากมีเหตุจําเป็น (4.1-2-

2) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

สวพ. มก. ได้รับงบประมาณประจําปีตามกรอบวงเงินที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ ทั้งนี้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในสังกัดจึงมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

นอกเหนือจากการใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร เช่น 

เงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น (4.1-3-1) 

 



148 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สวพ. มก. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ทุกรายไตรมาสเพื่อเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยทั้ง

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ อีกทั้งได้จัดทํารายงานทางการเงินและวิเคราะห์การเบิกจ่ายทุก

รายไตรมาสตลอดปีงบประมาณ  รายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก. เพื่อติดตาม 

กํากับดูแล สถานะการเงินของหน่วยงานในสังกัด รับทราบ (4.1-4-1, 4.1-4-2) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

สวพ. มก. มีการจัดทํารายงานการใช้เงินรายไตรมาส นําเสนอผู้บริหาร โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การใช้เงินตามแผน ทิศทางการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผน และงบประมาณ

เหลือจ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานแต่ละไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงาน 

เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (4.1-4-1, 4.1-4-2) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สวพ.มก.  มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดดังนี้ 

1) สวพ.มก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน

คงเหลือประจําวัน นําเงินส่งคลังและเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ (4.1-6-1) 

2) สวพ.มก. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้

การดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของฝ่าย/ศูนย์/สถานีในสังกัด สวพ.มก. ดําเนินไป

ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย คําสั่งที่ 15/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551  (4.1-6-2) 

3) มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันทําการ การตรวจนับโดยกรรมการเก็บ

รักษาเงิน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ มีการให้จัดทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมีใบแจ้งการรับเงิน และการแจ้งรับเงินทาง 

E-Mail ให้รับเงินตามกําหนดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง (4.1-

6-3, 4.1-6-4, 4.1-6-5) 

4) มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของ สวพ.มก. ทําหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของเงินรายได้ เงินทดรองราชการ หน่วยงานในสังกัด สวพ. มก.ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2281/50 (4.1-6-6) 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเงินรายได้และเงินทดรองราชการ         

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตาม

ระเบียบการบริหารงานงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้อํานวยการได้รับทราบรายงานและกํากับให้ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและเป้าหมาย ตลอดจนใช้   

ในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับการลงทุนในกิจกรรม

ต่างๆ และสอดคล้องกับสถานะความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน (4.1-4-1, 4.1-4-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-1-2 แผนกลยทุธ์ สวพ. มก. ในรอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 

1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก.

4.1-1-1 แผนกลยทุธ์การเงินของ สวพ.มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 

4.1-2-1 หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

4.1-2-2 บันทึกการขอปรับแผนการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
4.1-3-1 หลักเกณฑ์การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

4.1-4-1 รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 / รายงานผล

การ  วิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4.1-4-2 รายงานการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /รายงานผล

การวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน  

4.1-6-2 คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช ี  

4.1-6-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

4.1-6-4 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน มก. ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

4.1-6-5 ใบแจ้งการรับเงิน 

4.1-6-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สวพ. มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.50 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 8 4.00 

5.2 มีระบบและกลไกการจัดการ

สารสนเทศงานวิจัย 

ข้อ 4 4 9 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 9 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
  3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกัน

คุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพของหน่วยงาน  
  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา



152 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 

องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สวพ.มก. มีระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดย           

มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพชุดต่างๆ  เป็น

กลไกในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อยขึ้นมา เพื่อให้หน่วยงานมี

พัฒนาการตามภารกิจ ประกอบด้วยคณะกรรมการ  3  ชุด (5.1-1-1)  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพของ  สวพ. มก.  เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย  แนวทางปฏิบัติ

และวิธีการดําเนินการ  ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน  และการพัฒนาปรับปรุงการ

ประกันคุณภาพของ  สวพ. มก. 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สวพ. มก.  ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน (Peer 

Review) ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ครบทุกหน่วยงาน 

3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี  ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การประกันคุณภาพตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของหน่วยงาน 

คณะกรรมการชุดต่างๆ  ประกอบด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน  และบุคลากรจากทุกหน่วยงาน     

โดยดําเนินการตามระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประกันคุณภาพของ สวพ.มก. (5.1-1-2, 5.1-1-3) 

สวพ. มก. กําหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจํา

ทุกปี (5.1-1-4) ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง(5.1-5) ตาม

กระบวนการ PDCA เพื่อตอบสนองกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการผสมผสานระบบประกัน

คุณภาพให้ควบคู่กับการปฏิบัติงานปกติ            

นอกจากนี้สวพ. มก. เป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานและรายงานผลตัวช้ีวัด ด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลงานวิจัย แก่คณะวิชา สํานัก 
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สถาบัน    ในการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของสวพ. มก. โดยผู้อํานวยการเป็นประธาน และรองผู้อํานวยการเป็น

รองประธานและคณะกรรมการ ให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีการเข้าร่วมประชุม

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อระบบประกันคุณภาพของ สวพ. มก. รวมถึงได้นําข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพของ สวพ. มก. (Peer review) มาพิจารณาทบทวนและกําหนดเป็นนโยบาย

เพื่อปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA (5.1-1-3) 
ตลอดจนให้ความสําคัญและให้การสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ทักษะเรื่องการประกันคุณภาพ ด้วยการ

จัดโครงการของหน่วยงานเอง เช่น โครงการวัฒนธรรมการทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ และสนับสนุนเข้ารับการอบรมสัมมนาที่

มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น อีกทั้งยังดําเนินการจัดทําข่าวสารประกันคุณภาพของ สวพ. มก. โดยจัดทําทุก 2 เดือน 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพอีกทางหนึ่ง (1.2-3-1, 5.1-2-1) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

สวพ. มก. กําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 โดยผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ. มก. ที่มีมติให้ “มีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศงานวิจัย” 

เป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

สวพ.มก. ได้ดําเนินการด้านประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน  ตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ : โดยกําหนดให้มีรายงานผลการดําเนินงาน  ในรูปแบบรายงานการ

ประเมินตนเอง  (SAR)  (5.1-1-4)  การติดตาม : โดยหน่วยงานมีการจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง  ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ซึ่งมีการติดตามผลการดําเนินงานรอบระยะ 9 เดือน (5.1-4-1) เพื่อให้

แผนพัฒนาเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ : โดยดําเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพหน่วยงานในสังกัดเป็นประจําทุกปี (5.1-4-2)   



154 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

2) จัดทํารายงานประจําปีที่สอดคล้องรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

งานของ สวพ.มก. ก่อนส่งยังสํานักประกันคุณภาพ ตามกําหนดทุกปี  (1.1-2-1, 5.1-4-3, 5.1-4-4) 

3) มีระบบการพัฒนาคุณภาพโดยนําผลประเมินคุณภาพประจําปี  จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

(สปค.01)  และดําเนินการตามแผนที่เสนอไว้  ซึ่งแสดงในรายงานผลการดําเนินงานตามแผน  (สปค.02) เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ สวพ. มก.  (5.1-4-5) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สวพ. มก. ให้ความสําคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยจัดทํา

แผนพัฒนา/ปรับปรุง (สปค.01)  และมีผลสําเร็จการดําเนินการตามมาตรฐานอย่างตํ่าร้อยละ  80  คิดเป็นร้อย

ละ  100  ของแผนทั้งหมด ทั้งนี้ผลการพัฒนา/ปรับปรุง ที่ระบุใน สปค. 02 ของหน่วยงานในสังกัด (ประจําปี 

2554) มีผลต่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สวพ. มก. อาทิการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง

การทํางานนั้น ส่งผลให้ผลการดําเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์สวพ. มก. ภารกิจการบริหารจัดการเมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาที่ดีขึ้น (5.1-4-3, 5.1-4-4) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคณุภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

สวพ. มก. มีระบบสารสนเทศเพื่อความ สะดวก รวดเร็ว รวมถึงเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจบนเว็บไซด์ สวพ. มก.  

องค์ประกอบที่ 1 มีการนําข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านแผนเผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อเป็นช่องทาง

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากร รวมถึงในปีงบประมาณ 2555 สวพ. มก.        

มีแผนที่จะพัฒนาระบบรายงานแผน/ผลประจํารายไตรมาสผ่านระบบสารสนเทศ 

เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบ  

องค์ประกอบที่ 2 มีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย อาทิ ระบบ KUForest ระบบฐานข้อมูลบริหาร

จัดการงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย 

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 

ทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 3 มีการนําข้อมูล/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ เผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อเป็น

ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากร อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา

งานของ สวพ. มก. คณะกรรมการประจํา สวพ. มก. ระบบประเมินผลผู้อํานวยการ

ประจําปี ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย ระบบงานสารบัญ ระบบ

หนังสือเวียน ระบบบัญชีวัสดุ รวมถึงแบบฟอร์ม การดําเนินงาน สําหรับการบริหาร

จัดการ เป็นต้น รวมถึงแบบฟอร์มการดําเนินงานสําหรับผู้บริหารจัดการ จัดทําระบบ



155 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ฐานข้อมูลบุคลากรให้สมบูรณ์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ด้านบุคลากรให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 4 สวพ. มก. นําระบบสารสนเทศด้านการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการทุนวิจัย ต้ังแต่

การให้นักวิจัยเสนอโครงการฝ่ายเว็บไซด์ การประสานการทําสัญญารับทุน และการ

เบิกจ่ายเ งินทุนวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวก แก่อาจารย์ นักวิจัย ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 5 มีการนําข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านประกันคุณภาพ เผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อเป็น

ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 6 มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากวิธีมารับด้วยตนเอง หรือ

มอบอํานาจ มาใช้ระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีโอนเงินออนไลน์ ให้เกิดความสะดวกต่อ

อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคณุภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพนัธกิจของ
หน่วยงาน 

การประกันคุณภาพของ สวพ. มก. ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้รับบรกิาร และผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน มีการแต่งต้ังบุคลากร ภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็น

ผู้มีส่วนได้ส่วน 

 2) กิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน มีการเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ทั้งจากภายใน

และภายนอก เข้าร่วมประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

 3) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการประกันคุณภาพ มีการสํารวจความพึงพอใจ รับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมในทุกโครงการ 

 4) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจ ในพันธกิจของหน่วยงาน ได้แก่  

  - ความคิดเห็นของผู้รับบริการด้านการเงิน พัสดุของอาจารย์ นักวิจัย ผู้รับบริการ 

  - ความคิดเห็นของรับบริการด้านการบริการวิชาการ 

  - ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของ สวพ. มก. 

 - ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหาร สวพ. มก. ด้านภาวะผู้นํา

และการบริหารงาน  

5) การพิจารณาแต่งต้ังผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ชุดต่างๆ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

สวพ. มก. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

โดยมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหน่วยงานหลัก รวมถึงมีการติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอกอย่างไม่เป็นทางการ 

ในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านประกันคุณภาพ  ของ สวพ. มก. เช่น โครงการ “วัฒนธรรมการ

ทํางานควบคู่กับการประกันคุณภาพ” มีบุคลากรสํานักหอสมุด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมโครงการด้วย รวมถึงส่งเสริม  สนับสนุน  ให้บุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่างๆ  ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างเครือข่ายให้กับบุคลากรได้

ทางหนึ่ง (5.1-8-1)  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 ได้ประเมินประสิทธิผลด้านนวัตกรรมและ

แนวทางปฏิบัติที่ดีมีผลลัพธ์ ดังนี้ 

1)  สวพ. มก. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

2)  การนํารูปแบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สวพ .มก. โดยผ่าน youtube 

นํามาเป็นนวัตกรรม เพื่อให้ทันยุคทันสมัยได้เป็นอย่างดี 

 ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย สวพ มก. มีการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็วต่อการจัดทําข้อมูลประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนภาพรวม

มหาวิทยาลัยฯ โดยเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภายในภายนอกได้ใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซด์ สวพ. มก. 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

5.1 9 ข้อ 5 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

5.1 8 ข้อ 4 คะแนน 9 ข้อ ไม่บรรลุ 9 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของ สวพ. มก.

1.2-3-1 สรุปการจัดโครงการของ สวพ. มก.

5.1-1-1 แผนประกันคณุภาพ

5.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ

5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ

5.1-1-4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานในสังกัด ประจําปี 2555 

5.1-2-1 ข่าวสารงานประกันคุณภาพ สวพ. มก.

5.1-4-1 หนังสือติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงรอบ 9 เดือน

5.1-4-2 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานในสังกัด ประจําปี 2555 

5.1-4-3 รายงานประจําปี 2554 สวพ. มก.

5.1-4-4 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ สวพ. มก. 

5.1-4-5 แผนพัฒนาปรบัปรุง(สปค. 01) และรายงานผลตามแผนพัฒนา/ปรับปรุง(สปค. 02) 

5.1-8-1 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางด้านประกันคุณภาพจากสถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 มีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศงานวิจัย

ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต   เป้าหมาย: 4 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระบบและกลไก

การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  2.  มีระบบรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยสําหรับอาจารย/์นักวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
  3.  มีการสนับสนนุการทํารายงานข้อมูลงานวิจัยเพื่อตอบสนองหน่วยงานภายในและ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

  4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกการ

รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) อย่างต่อเนื่อง (2.1-5-3) เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

ให้อาจารย์/นักวิจัยปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ฯ  โดยมีระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.2-1-1) โดยให้ สวพ. 

มก. รับผิดชอบดูแลข้อมูลงานวิจัย และบทความด้านวิชาการ และด้านวิจัย และได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย 

จะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. เพื่อ

เชื่อมโยงข้อมูลใช้ในการคิดภาระงานของอาจารย์ (5.2-1-2)  โดยในแต่ละปีช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี สวพ. 

มก. จะมีการแจ้งหนังสือขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย แจ้งอาจารย์/

นักวิจัย ในสังกัด กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บของมหาวิทยาลัยฯ และสวพ. มก. (5.2-1-3) พร้อมแจ้งอีเมล์ถึงอาจารย์/นักวิจัย ทุก

ท่าน นอกจากนี้ยังได้จัดทําระบบผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ซึ่งเป็นทางเลือกให้ 

ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนกรอก และยังได้นําเข้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติจากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS รวมทั้งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่ง

เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ที่ สวพ. มก. เป็นฐานในการจัดทํา มาให้อาจารย์/นักวิจัย ไว้ในระบบ 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ย่ิงขึ้น รวมทั้งได้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (2.1-1-8)   เข้ากับระบบฐานข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ฯ ส่งไปยังระบบรายงานภาระ

งานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ  (5.2-1-4) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

2. มีระบบรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยสําหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.1 สวพ. มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ภายใต้ 

URL:http://research. rdi.ku.ac.th/kur3 (2.1-5-2) เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย        

ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย โดย

อาจารย์/นักวิจัยสามารถเข้าไปปรับปรุง/เพิ่มเติม ฐานข้อมูลได้จากระบบดังกล่าว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย 

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur)  (2.1-1-8)   เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน 

จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี”  ใน

การเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าวนี้ สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดย

ข้อมูลที่เก็บจะถูกตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพื่อให้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเช่ือถือ  (5.2-2-1)    

2.2 สวพ. มก. ได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

(2.1-5-3) เป็นระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถสืบค้น

ประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (2.1-5-2) และ

เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูล

งานวิจัยได้จากระบบดังกล่าว  

2.3 สวพ. มก. ได้พัฒนาระบบเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)  (2.2-1-7)  โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2504 ถึงปัจจุบัน และ

สาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นข้อมูลฯ ได้ที่ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว และในปี พศ. 2555 นี้ ได้พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ โดยผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ 

และติดตามสถานภาพของการส่งบทความว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งกําหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 

2555 นี้ 

2.4 อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ          

โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี โ ค ร ง ก า ร ม อ บ ร า ง วั ล ผ ล ง า น วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ปี 2551-2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกําลังใจ และ

แรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน 

ปี พ.ศ. 2554 นี้ ได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ของปี พ.ศ. 2553 

ภายในวันที่  24  พฤษภาคม   2554  โดยอาจารย์/นักวิจัย  สั่งพิมพ์ใบสมัครและข้อมูลอัตโนมัติจากระบบที่

เว็บเพจ http://research. rdi.ku.ac.th/reward  (5.2-2-2) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล

ใหม่ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่กําหนด (5.2-2-3) โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย นนทรี ในการเข้า

ระบบ  

3. มีการสนบัสนนุการทาํรายงานข้อมลูงานวิจัยเพื่อตอบสนองหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
  สวพ. มก. ได้จัดทํารายงานข้อมูลงานวิจัยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ฯ เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งหน่วยงาน ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก สามารถนําข้อมูล
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงานประกันคุณภาพ มก. และ

มหาวิทยาลัยฯ  ก็ใช้รายงานนี้ในการรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (5.2-2-1) 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
สวพ. มก. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย ภายใต้โครงการ “การ

ประเมินเว็บไซด์ของ สวพ. มก. ปี 2555” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แต่งต้ังคณะทํางานประเมิน

เว็บไซต์ของ สวพ. มก. ปี 2555  (5.2-1-1)   ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที และตัวแทนผู้ใช้ระบบ

บริการสารสนเทศของ สวพ.  มก. เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการ 1) การ

บริหารโครงการวิจัย 2) การบริการสารสนเทศงานวิจัย 3) การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ สวพ.มก. ให้แก่

อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการสํารวจพบว่ามี

ความพึงพอใจเท่ากับ  4.17    ดังเอกสารสรุปผลการประเมินฯ (5.2-4-1, 5.2-4-2)   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

5.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

5.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.1-1-8 ระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ม(http://research.rdi.ku.ac.th/kur)

2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)

2.1-5-3 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.2-1-7 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)  

5.2-1-1 ประกาศ มก. เรื่อง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของ มก. 

5.2-1-2 ประกาศ มก. เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย์

ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต 

5.2-1-4 เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน  

สร้างสรรค์ มก. 

5.2-1-4 ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ   

 (http://ku-work.ku.ac.th) 

5.2-2-1 รายงานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้รายงานต่อสํานักประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ

5.2-2-2 เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551-2553   

(http://research.rdi.ku.ac.th/reward) 

5.2-2-4 ประกาศ มก. เรื่อง การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2553 

5.2-4-1 ประกาศ สวพ. มก. เรื่อง “แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ สวพ. มก. ปี 2555”

5.2-4-2 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและ  

พัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

องค์ประกอบที่ 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 

7 

ตารางที่ 7 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

ปี 2554 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 
 
ชนิดของตัวบง่ชี:้ กระบวนการ  เป้าหมาย: 5 ข้อ  รอบระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญั

ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมคีวามสอดคล้องกัน 
  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้

มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการ

ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สวพ.มก.  มีการกําหนดกระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย  มก.และเงินอุดหนุนวิจัย

ภายนอก มก. ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญสอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการ

พิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ (6.1-1-1, 6.1-1-2) 

นอกจากนี้ ได้มีกําหนดกระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับระเบียบของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติให้กับนักวิชาการเงิน

ของ สวพ. มก. ให้ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (6.1-1-3) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

ในปี 2554 สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล        

ได้มีการทบทวนกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเดิมจ่ายผ่านเช็คธนาคาร            

โดยผู้รับบริการ อาจารย์ นักวิจัย มารับเงินที่ สวพ. มก. ด้วยตนเองหรือมีผู้รับแทนโดยมอบอํานาจได้ ปัจจุบัน

ได้ปรับปรุงกระบวนการโดย จัดทํากระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. และเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเบิกจ่ายและรับเงิน     โดยใช้ระบบสารสนเทศ ในการ

กรอกแบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัยผ่านเว็บไซด์ของสวพ . มก. และใช้การโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด และธนาคารทหารไทย จํากัด สําหรับการโอนเงินอุดหนุนวิจัย มก. และเงินอุดหนุนวิจัย

ภายนอก มก. รวมทั้งเพิ่มช่องทางการแจ้งผลการรับเงินทาง e-mail และ sms (6.1-1-1, 6.1-2-1) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สวพ.มก. มีการพิจารณา ทบทวนกระบวนการซึ่งเริ่มต้ังแต่ปี 2554 จนกระทั้งสิ้นสุดและเริ่มใช้ระบบ

ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยออกแบบแผนภูมิมาตรฐานขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการใน

กระบวนงานดังกล่าว (6.1-1-2) 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่ มือการปฏิบั ติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน 
เป็นต้น 

สํานักงานเลขานุการ ได้ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการคู่มือปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย               

ลดข้อผิดพลาดและลดค่าใช้จ่าย การโอนเงินในระบบออนไลน์ของธนาคาร ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ในด้านการให้บริการอํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ไม่ต้องเดินทางมารับเช็คด้วยตนเอง 

ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง ลดปัญหาในการหาที่จอดรถ และปัญหาอาจารย์ นักวิจัย ถือครอง

เช็คไว้จนหมดอายุ พร้อมทั้ง สวพ. มก. มีอํานาจต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมธนาคารจากเดิม 15 – 30 บาทต่อ

รายการ เป็นรายการละ 5 บาท ทั่วประเทศ รวมทั้งเกิดประโยชน์กับบุคลากร พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้าง

ช่ัวคราว ในการโอนเงินค่าจ้างประจําเดือน เสียค่าธรรมเนียมน้อยลงด้วย (6.1-4-1, 6.1-4-2) 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

เมื่อได้นําระบบออนไลน์กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ไปสักระยะหนึ่งแล้ว จึงได้ประเมิน 

ความพึงพอใจในการปรับปรุงระบบการโอนเงินอุดหนุนวิจัยเข้าบัญชีธนาคาร โดยส่งแบบประเมินความพึง

พอใจผ่านทาง e-mail แก่อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ตอบกลับทาง e-mail ต้ังแต่วันที่ 1-

30 เมษายน 2555 (6.1-5-1, 6.7-5-2) ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย แสดงความคิดเห็นกลับมา สรุปค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจระบบดังกล่าวเท่ากับ 4.31 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 



165 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย มก.

6.1-1-2 แผนภูมิมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

6.1-1-3 คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ

6.1-2-1 แบบการแจ้งผลการรับเงินทาง e-mail

6.1-4-1 คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนวิจัย มก.

6.1-5-1 แบบประเมินความพึงพอใจการปรับปรุงระบบการโอนเงิน

6.1-5-2 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเบิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน

ต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ

ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ

คะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พบว่า  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. 

จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.00 4.90 4.59 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.58 4.81 4.69  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. สามารถวิเคราะห์       

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการประสานและบริหารงานวิจัย และ

จัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย

ได้อย่างดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สวพ. มก. มีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Journal) ซึ่งเป็น

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมทั้งมีการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่สังคม 
3. สวพ. มก. มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและมีการถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสถานีวิจัย สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการ

งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน 
5. สวพ. มก. มีศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. ที่มีความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระดับ

นานาชาติ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยังดําเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถติดตาม

รายงานวิจัย และผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนประมวลผลสําเร็จของงานวิจัยได้ชัดเจน 
2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของ    

สวพ. มก. 
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร 
4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ให้สามารถสรุปผลในเชิง

วัดผลผลิตและผลลัพธ์/ผลกระทบ 
2. ใช้คณะกรรมการพัฒนางาน สวพ. มก. เป็นกลไกในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดทํา

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานวิจัยของสวพ. มก. 
3. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ และเพิ่มช่องทางเผยแพร่โดยสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ 
4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ภาพรวม 
สํานักงานเลขานุการ 1. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการ

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง

เป็นระบบและเข้มแข็ง 

1. ฐานข้อมูลบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ 1. ควรพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้สมบูรณ์

และถู ก ต้อง  รวมทั้ งพัฒนาระบบให้

บุคลากรสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันได้โดยง่ายด้วยตนเอง 

2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน โดยนํา

ระบบการโอนเงินออนไลน์มาให้บริการแก่

นักวิจัย ช่วยให้การบริการทันสมัย คล่องตัว

และรวดเร็ว 

2. ยังไม่มีการติดตามการนําความรู้จากการ

ฝึ กอบรมมา ใช้ ใ ห้ เ กิ ดประ โยชน์ กั บ

หน่วยงาน 

2. ควรกําหนดวิธีการติดตามการนําความรู้ที่

ได้จากการอบรมใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล 

1. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัยวิจัย  นําไปสู่การสร้าง

เครือข่ายและความร่วมมือในประชาคม

อาเซียน 

1. ควรลดความเสี่ยงการสูญเสียทรัพยากร

บุคคลที่เป็นกําลังสําคัญของหน่วยงาน 

และควรมีการจัดการความรู้ให้บุคลากร

ภายในฝ่ายฯ สามารถทํางานทดแทนกัน

ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการ

บริการเบื้องต้น 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติในการประสานและ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีระบบ 

3. มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารและจั ดการฐานข้ อมู ล

งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 1. มีการดําเนินงานตามภารกิจหลักในการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด

ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ 

สู่สาธารณะในหลายช่องทาง ด้วยการ

ผลิตสื่ อ ในรูปแบบต่างๆ  ไ ด้อย่ างมี

ประสิท ธิภาพ  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง

สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิทยา

สารเกษตรศาสตร์ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ให้เป็นวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

และอยู่ ร ะหว่ า ง ก า รพัฒนาระบบ 

Submission onlineสามารถตอบสนอง

นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

1. ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัย ทางสื่อโทรทัศน์ 

มี ข้ อ จํ า กั ด ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

โดยเฉพาะด้านเวลาการออกอากาศ 

และมีค่าเช่าเวลาค่อนข้างสูง 

1. ควรหาแนวทางเพิ่มรูปแบบสื่อ และ 

ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัย อื่นๆให้มากขึ้น เช่น 

ผลิตสื่อ online เผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ทางโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าเช่าเวลาค่อนข้างสูง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1. เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่บริหาร

จัดการ ตรวจสอบและรับรองข้อมูล

งานวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัย 

1. 1. ควรขยายการใช้ งานระบบบัญชี วัส ดุ 

ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานใน

สังกัดสามารถใช้งานได้ด้วย โดยประสาน

กับสํานักงานเลขานุการ ในการฝึกอบรม

ให้ บุคลากรในสังกัด สวพ .  มก .  ได้ใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบสํานักงาน

อัตโนมัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

งานวิจั ยของอาจารย์ /นัก วิจัย  ที่ มี

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูลต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นช่อง

ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์/นักวิจัย 

3. มี ก า ร จั ดทํ า ฐ านข้ อ มู ล ขอ ง ร ะบบ

สํานักงานอัตโนมัติภายใน สวพ. มก. 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ 

1. มีห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อม ด้านการ

บ ริ ก า ร ง าน วิ จั ย  บริ ก า ร วิ ช า ก า ร  

สนับสนุนการเรียนการสอน และการ

1. ยังไม่มีการสํารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการที่ เ ป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ฯลฯ 

1. ควรมีการจัดทําโครงการบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานภายในสถาบัน วิจัยฯ  เพื่ อ

สามารถนําผลงานไปใช้ในการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
วิจัย 

2. บุคลากรวิจัยมีศักยภาพในการวิจัย 

รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ

หน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

3. ฝ่ายเครื่องมือฯ สามารถหารายได้จาก

การให้บริการวิชาการเพื่ อนํามาใช้

สนับสนุนการดําเนินงานนอกเหนือจาก

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

1. บุคลากรของสถานีฯมีความเข้มแข็งใน

องค์ความรู้ ด้านวนเกษตร  สามารถ

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้  

สู่สาธารณชนได้อย่างต่อเนื่อง 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. สนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

2. สถานีฯ  มีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักวิจัยส่ง

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากขึ้น 

 3. สนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสส่งผลงานวิจัย

เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการมากขึ้น 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา

ชายฝั่งอันดามัน 

1. สถานีฯ มีความพร้อมด้านพื้นที่  อาคาร

สถานที่ และครุภัณฑ์สําหรับรองรับการ

วิจัยและบริการวิชาการ 

1. ขาดแผนงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้เป็น

ก รอบกํ า หนดทิ ศท า งก า ร วิ จั ย ขอ ง

หน่วยงาน 

1. จัดทํ าแผนแม่บทงานวิจัยที่ สามารถ

นํามาใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการวิจัย

ของหน่วยงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามรอบปี

การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2554 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 5 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการวิจัยสถาบัน  

2) กิจกรรมวิจัยสถาบัน  

3) แผนกลยทุธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน สวพ. มก.  

   
 



4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

(..../... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
 - 1. ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อ

ทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน 

(ด้านการบริการและด้านประสานงาน) 

และสถานภาพของงานวิจัย และ

นักวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็น

รากฐานของการวางแผนสร้างนโยบาย

วิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับ

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อ

จัดทํางานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจัดตั้ง

กลุ่มคณะวิจัยและทําหน้าที่

วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ 

ด้านการบริการและ

ประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ ผอ. คณะวิจัย

สถาบันฯ

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

NO. สปค. 01

วจยและพฒนาศกยภาพนกวจยใหกบ

มหาวิทยาลัย

2. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการ

งานวิจัยยังไม่มีแผนเชิงรุกรองรับ

2. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการงานวิจัย

 ควรจัดทําแผนเชิงรุกเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการสร้างรายได้ของสวพ. 

มก.

ทุกปีงบประมาณ สวพ.

 มก.มีการจัดทําแผน

หารายได้ของ

หน่วยงานที่มีศักยภาพ

ในการหารายได้ซึ่งได้

ดําเนินการอยู่แล้ว

ผอ. ฝ่าย/สถานี

3. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรภายในของ สวพ.มก.

3. ควรมีแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรภายในของสวพ.มก.

จัดตั้งกรรมการวิจัยของ 

สวพ. มก. เพื่อพัฒนา

ภาระกิจด้านการวิจัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการฯ เพื่อพิจารณา

พัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบุคลากรวิจัย

 สวพ. มก.

แนวทางการพัฒนา

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของ

บุคลากรวิจัย สวพ .มก.

ผอ. ฝ่ายประสานฯ

4. ขาดการนําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมา

สร้างเป้าประสงค์ในการพัฒนาการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ

- นาํแผนกลยุทธ์การเงิน มา

จัดทําเป้าประสงค์ให้มี

ความสอดคล้องกันตาม

พันธกิจ

สนข. นําแผนกลยุทธ์

การเงินมาจัดทําเป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์ที่มี

เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ

 ผอ. สนข. (งค.)
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
1. ตัวชี้วัดบางภารกิจจําเป็นต้องปรับปรุง - ตัวชี้วัดทุกตัวถูก

กําหนดโดยสํานัก

ประกัน มก. ซึ่ง สวพ. 

มก. ไม่ได้เป็นผู้กําหนด

เอง

ผอ. สนข. (งนผ.)

2. ยังไม่พบแผนการดําเนินงานและ

เป้าหมายเชิงรุกเพื่อการพัฒนางานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อ

ทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อ

จดัทํางานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจัดตั้ง

กลุ่มคณะวิจัยและทําหน้าที่

วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ 

ด้านการบริการและ

ประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ ผอ. คณะวิจัย

สถาบันฯ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจองคประกอบท 2  ภารกจ
1. ไม่มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นทุนวิจัยสําหรับบุคลากรและ

นักวิจัยของ สวพ. มก.

1 ควรมีนโยบายหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนใน

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ

สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของ

บุคลากรของสถาบันฯ

สวพ. มก. มีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์

กองทุนเพื่อพัฒนา

บุคลากร โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยของสถาบันฯ 

ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้น

ตั้งแต่เดือนกันยายน 

2554
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

2 ควรวางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ เข้าสู่

ฐาน ISI

มีการปรับปรุง

โครงสร้างของกอง

บรรณาธิการ ปรับปรุง

แนวทางบริหารจัดการ

โดยกําหนดให้ใน 1 

บทความจะต้องมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

และหนึ่งในนั้นต้องเป็น

ผู้ทรงฯ ระดับ

นานาชาติ 1 ท่าน ซึ่ง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิทยาสาร

อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการพัฒนา

เกษตรศาสตร์ให้ผู้ส่งผลงานตีพิมพ์

ทราบสถานภาพการตีพิมพ์

ระบบสารสนเทศใน

ด้านการตีพิมพ์ผลงาน

ในวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร์

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ
1. ยังมีความเสี่ยงในกระบวนการจัดทํา

ข้อเสนอโครงการ การตีพิมพ์ และการ

ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

1 ควรเร่งจัดการให้ความเสี่ยงเหลือน้อย

ที่สุด เพราะเป็นภารกิจหลักของสถาบัน

อยู่ในแผนบริหารความ

เสี่ยงซึ่งดําเนินการอยู่

เร่งจัดการความเสี่ยงให้

เหลือน้อยที่สุด

ดําเนินการจัดการความ

เสี่ยงตามแผนบริหารความ

เสี่ยง

จัดการความเสี่ยงได้

ตามแผนไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 80

ผอ. ฝ่ายประสานฯ

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ
1. หน่วยงานย่อยไม่ได้จัดทํารายละเอียด

รายรับ-รายจ่ายของตนเอง

1 แต่ละหน่วยงานย่อยควรจัดทํารายรับ-

รายจ่าย ของตนเองให้ชัดเจน

สวพ. มก. จัดทํา

รายละเอียดรายรับ-

รายจ่ายของหน่วยงาน

 แจ้งให้ทราบเพื่อบรรจุ

ไว้ในรายงานการ

ประเมินตนเองของแต่

ละหน่วยงาน

ผอ. สนข. (งค.

และงนผ.)
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
1. การอ้างอิงหลักฐานผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้

มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน โดย

แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน

หรือตัวอย่างการดําเนินงานที่ชัดเจน

สวพ. มก. มีการ

รายงานผลการดําเน

งานให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานแต่ละ

ข้ออย่างชัดเจนแล้วซึ่ง

จากการชี้เจงของ

คณะกรรมการโดย

วาจาต้องการให้เขียน

รายงานผลตาม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
1. ควรมีการสํารวจ หรือจัดทํา

แบบสอบถามความคาดหวังและความ

สวพ. มก. มีการจัดทํา

สํารวจแบบสอบถามแบบสอบถามความคาดหวงและความ

ต้องการของผู้รับบริการเป็นระยะๆ

สารวจแบบสอบถาม

ความคาดหวังจากการ

จัดกิจกรรม/โครงการ

ทุกกิจกรรม/โครงการ

ในภารกิจหลักอย่าง

สม่ําเสมอ
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                       (…/.... ) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สวพ มก.)

1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

1 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบัน

เพื่อทราบสถานภาพของสถาบัน

เองทุกด้าน (ด้านการบริการและ

ด้านประสานงาน) และ

สถานภาพของงานวิจัย และ

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อจัดทํา

งานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อจัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยและทํา

หน้าที่วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ ด้าน

การบริการและประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ แต่งตั้งคณะทํางานโครงการวิจัยสถาบัน 

ตามคําสั่งที่ 45/2554 และ คําสั่งที่ 

46/2554 และมีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554 , 17 ก.พ. 2555

 , 6 มี.ค. 2555 โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ

40 625 ผอ. คณะทํางานโครงการ 

วิจัยสถาบันฯ

              

4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553

รอบปีการศึกษา 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

NO. สปค. 02

นักวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

เป็นรากฐานของการวางแผน

สร้างนโยบายวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยให้กับ

มหาวิทยาลัย
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1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

2 ควรมีแผนกลยุทธ์ และกลไกการ

พัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน

ของสวพ.มก.

จัดตั้งกรรมการวิจัยของ สวพ. มก. 

เพื่อพัฒนาภาระกิจด้านการวิจัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของบุคลากรวิจัย 

สวพ. มก.

แนวทางการพัฒนางานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรวิจัย สวพ .มก.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรรมการพัฒนา

งานสวพ.มก. ขอให้หน่วยงานที่มีภารกิจ

วิจัยจัดประชุม หารือ พิจารณาแนวทาง

การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ได้ประเด็น

วิจัยในขั้นตอนแรกก่อน จากนั้น จึงเสนอ

สวพ.มก. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ต่อไป

20 ผอ. หัวหน้าหน่วยงาน

3 ขาดการนําแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมาสร้างเป้าประสงค์ใน

นําแผนกลยุทธ์การเงิน มาจัดทํา

เป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกัน

พิจารณาจัดทําเป้าประสงค์ตาม

แผนกลยทธ์การเงินให้ชัดเจน

แผนกลยุทธ์ที่มีเป้าประสงค์

ตามพันธกิจ

แผนกลยุทธ์การเงินที่มีเป้าประสงค์ 100 ผอ. สํานักงานเลขานุการ

การเงนมาสรางเปาประสงคใน

การพัฒนาการดําเนินงานตาม

พันธกิจ

เปาประสงคใหมความสอดคลองกน

ตามพันธกิจ

แผนกลยุทธการเงนใหชดเจน ตามพนธกจ

4 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบัน

เพื่อทราบสถานภาพของสถาบัน

เองทุกด้าน

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อจัดทํา

งานวิจัยสถาบันฯ

แต่งตั้งคณะทํางานโครงการวิจัยสถาบัน 

ตามคําสั่งที่ 45/2554 และ คําสั่งที่ 

46/2554 และมีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554 , 17 ก.พ. 2555

 , 6 มี.ค. 2555 โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ

40 625 ผอ. คณะทํางานโครงการ 

วิจัยสถาบันฯ

องค์ประกอบที่  3  การบริหารและจัดการ

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
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1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

5 ควรเร่งจัดการให้ความเสี่ยงเหลือ

น้อยที่สุด เพราะเป็นภารกิจหลัก

ของสถาบัน

เร่งจัดการความเสี่ยงให้เหลือน้อย

ที่สุด

ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตาม

แผนบริหารความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยงได้ตามแผน

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

จัดการความเสี่ยง ในปี 2554 ได้ตาม

แผน ร้อยละ 93.33 (14 โครงการ/

กิจกรรม จาก 15 โครงการ/กิจกรรม) 

เหลือเพียง 1 กิจกรรม คือ การติดตั้ง

ระบบสํารองข้อมูลไว้ที่สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์

93.33  - ผอ. คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง มก.

184
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
2. พื้ น ที่ โ ด ย ร อ บ ส ถ า นี ฯ  มี ค ว า ม

หลากหลายระบบนิ เ วศชายฝั่ ง  ที่

เหมาะสมกับการรองรับงานวิจัยที่

หลากหลาย 

2. หน่วยงานมีความเสี่ยงด้านการเงินที่ใช้

บริหารจัดการองค์กร 

2. ควรวางแผนการใช้เงินให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน

การแสวงหารายได้ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กร 

 3. จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย  ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ

ยังมีจํานวนน้อย 

3. ควรส่งเสริมให้นักวิจัยมีการตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาติมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 1. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มก .  มีความ  

โดดเด่นในด้านงานวิจัย สามารถผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติได้

จํ า น ว น ม า ก อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง  

นํามหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศด้าน

นาโนเทคโนโลยี 

1. ศูนย์ฯ ควรกําหนดกิจกรรมการให้บริการ

วิ ช า ก า ร ใ น แ ผน / ผ ลป ร ะ จํ า ปี  ใ ห้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่

กําหนดไว้ในภารกิจของศูนย์ฯ 

2. หัวหน้าศูนย์ฯ และกรรมการดําเนินงาน

มีศักยภาพในการจัดหาทุนสนับสนุนการ

วิ จั ย จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัยฯ สามารถสร้างนักวิจัย

หรือกลุ่มวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางการวิจัยกับภายนอกได้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
อย่างดียิ่ง 

3. ศูนย์ฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

และมี กล ยุท ธ์ ในการ ดํ า เนิ น งานที่

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างชัดเจน

และต่อเนื่อง 

4. ศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีศักยภาพในการ

ให้บริการและสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย   

  

1. ยังขาดการสํารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการในกิจกรรมหลัก  คือการจัดทํา

สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์    ว า ร ส า ร วิ ท ย า ส า ร

เกษตรศาสตร์ วารสารข่ าว  และ  สื่ อ

โทรทัศน์รายการเกษตรศาสตร์นําไทย

จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ค่อนข้างน้อยเกินไป  

 

1. ควรมีการสํ ารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการในกิจกรรมหลักให้ครอบคลุม

ทุกกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

รูปแบบและการดําเนินงานให้ตรงความ

ต้องการผู้รับบริการ 2.ควรมีการติดตาม

ประเมินผลการเข้าถึงสื่อจากผู้ชมรายการ

เกษตรศาสตร์นําไทย  เพื่อหาทางเพิ่ม

จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ให้มากกว่านี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  

 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาส

ไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ด้านสารสนเทศ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สถานีวิจัยแลฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

1.  มีการบริหารจัดการด้านการเงิน อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1.  มีการจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัย

ที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์/นักวิจัยของ 

มก .  สามารถ เชื่ อม โยงข้ อมูล ไปสู่

ฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  1. ยังการขาดการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

 

1. ค ว ร มี ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม  โดยมีการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปรับปรุงด้วย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยัฯ 
1. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนระบบสํารองเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อัตโนมัติที่ใช้ในการบริการ

ระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ แบบ Real time โดยติดต้ังไว้ที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์

และสามารถเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อเครื่องมีปัญหา  

2. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการกํากับให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยตามภาระงานที่ควรจะเป็น 

3. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์/สถานีภายใต้สถาบันวิจัย

เฉพาะทางต่างๆ  เพื่อที่จะสามารถใช้งบอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งมีอย่างจํากัด เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัยของ มก. ได้อย่างเต็มที่ 
 



 

 

บทที่ 5 
 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 
สถาบันวจิัยและพฒันา แหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปกีารศึกษา 2554 

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 

2555) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ ........................................................................ (ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ)

สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางทฤษฎี อ่วมกุล)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้ เป็ นการสรุ ปผลการประ เมินคุณภาพภายในของสถาบัน วิจั ยและพัฒนา  แห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2555 โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 

24 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่นํามาคิดค่าคะแนน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ 2.14 โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดาํเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 4.00 4.90 4.59

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.58 4.81 4.69
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีระบบสารสนเทศงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีจิตบริการท่ีดีในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการประสานงานด้านการวิจัย

ได้เป็นอย่างดี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อมีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมาก ระบบจะไม่เสถียร 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยังดําเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัยสําหรับบุคคลทั่วไปในการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีน้อย 

4. ควรพัฒนา KU Journal ให้อยู่ในฐาน ISI และมี impact factor เพิ่มขึ้น 

5. ควรพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นหน่วยงานบริหารและสนับสนุนงานวิจัยที่มีช่ือเสียงในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการขยาย server ของ สวพ. มก. เพื่อให้ระบบมีความ เสถียรมากขึ้น 

และควรมีการสํารองข้อมูลไว้ที่วิทยาเขตอื่นด้วย 

2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายด้านยุทธศาสตร์งานวิจัย และมีแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของศูนย์/สถานีวิจัย ที่ชัดเจน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
สถาบันฯ มีการนําระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารมา

ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย โดยดําเนินการตามภารกิจในด้านการประสานงานและบริหารงานวิจัย มีระบบ

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี    

มีระบบการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างที่ดี และยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์

รวมถึงการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 5 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 2 กิจกรรม อยู่

ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการวิจัยสถาบัน 2) กิจกรรมวิจัยสถาบัน และ 3) แผนกลยุทธ์ และ

กลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน สวพ. มก. 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจยัและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ

สํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 23 – 24 

กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผล

การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.69 อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันจันทรท์ี่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินฯ 

เบื้องต้น ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เวลา 09.00 – 09.15 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

- ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

พร้อมแนะนําหัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เวลา 09.15 – 09.30 น. - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

กรอบในการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมไพลิน 

   กลุ่มที่ 1  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการประสานบริหารงานวิจัย  

 จํานวน 3 คน 

กลุ่มที่ 2  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านบริการวิชาการ จํานวน 3 คน 

เวลา 14.30 – 16.00 น. สัมภาษณ์บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

   กลุ่มที่ 3  หัวหน้าหน่วยงาน       จํานวน 3 คน 

   กลุ่มที่ 4  บุคลากรประจํา       จํานวน 3 คน 

   กลุ่มที่ 5 ลูกจ้างชั่วคราว       จํานวน 3 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม รวมท้ังสรุปผลการ

ประเมินฯ 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม

ไพลิน ช้ัน 3 

เวลา 12.00  - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ (ต่อ) 

เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากรของ

สถาบันฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 

วิธกีารดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2554 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 

และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และ

หลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก

การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ ์
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่นํามาคิดค่าคะแนน 

2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ 2.14 โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดี

มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.25 4.00 4.68 4.90 4.56 4.59

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.75 4.58 4.68 4.81 4.72 4.69
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในรอบปี

การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.72 4.69
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.50 4.50
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.56 4.59
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 4.00 4.00

หมายเหตุ :  เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000 

บาท/คน 
15,249,260 743,866.34 15,249,260 743,866.34 5.00 5.00

20.50 20.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

ข้อ 3 4 3 5.00 3.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 4 ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการกับการวิจัย และเกณฑ์ข้อที่ 5 เป็นผลจากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 4

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน

การเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อย

ละ 
70.00 16.00 78.05 17.50 85 5.00 5.00

20.50 20.50 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 8,186.24 4.11 8,186.24 4.11 4.11 4.11
1,990.00 1,990.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย

ละ 
20 6.25 30.50 6.25 30.50 5.00 5.00

 20.50 20.50 

 จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน 20.50 20.50 

 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการ ผลงาน 11 2.75 11 2.75 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมลู TCI 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0 0 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่

ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี

ล่าสดุใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0 0 0 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่

ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี

ล่าสดุใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน 3 3.00 3 3.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบันหรือจังหวดั 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย

ละ 
15 3.00 14.63 5.00 24.16 3.66 5.00

20.50 20.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3 5 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง - - 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 2 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค ์ เรื่อง 0 0 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.10 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรอืการวิจัย 

ร้อย

ละ 

30 10.00 52.63 9.00 47.37 5.00 5.00

 19.00 19.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 1 2 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 4 6 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง 5 1 

 - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 19 19 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน

ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00

หมายเหตุ : ไม่นําคะแนนมาคิดเฉลี่ยรวม 

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน

ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00

หมายเหตุ : ไม่นําคะแนนมาคิดเฉลี่ยรวม 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00
3.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

และผู้บรหิารทุกระดับของหนว่ยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ร้อย

ละ 

95 101.50 87.12 101.50 87.12 5.00 5.00
116.50 116.50 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 8 5.00 4.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 8 ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5.00 5.00 5.00
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 
ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีการประเมินติดตามและการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนที่ดีมาก 

จุดที่ควรพฒันา 
1.  สถาบันฯ ควรพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและระดับสากลต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ในทุกระดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร

งานวิจัยในระดับสากล  

2. ควรมีการวิจัยสถาบัน เปรียบเทียบการบริหารงานวิจัยในสถาบันภายในประเทศที่มหาวิทยาลัย

ต้องการจะ benchmark และการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศ เพื่อนํา

ข้อมูลมาพัฒนาเอกลักษณ์และการดําเนินงานของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. มีผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัยสําหรับบุคคลทั่วไปในการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีน้อย  
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2. หลักฐานการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน 

3. ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และหลักฐานการ 

บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 

4. ผลงานของสถานีวิจัยหรือศูนย์วิจัยยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีบุคลากรท่ีทําหน้าที่แปลงผลงานวิจัยเป็นบทความท่ีบุคคลทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

และเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

2. ควรวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบูรณาการการทํางานศูนย์และสถานีกับคณะวิชาและชุมชน 

3. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย และควรมีรูปแบบ

ของการประเมินของสถาบันฯ ที่ชัดเจน  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก เช่นกัน  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

2. สถาบันฯ มีการจัดการองค์ความรู้โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์ 

3. สถาบันฯ ควรดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ตามข้อ 2 อย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้

หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยทราบ 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันฯ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร โดยสอดแทรกในโครงการ

สัมมาทิฐิ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่ดีและครบถ้วน  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. หากเป็นไปได้ควรมีการวิเคราะห์ในในภาพรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของการบริหารงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย   

2. สถาบันฯ ควรพิจารณาปรับปรุงขนาดตัวอักษรของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มี

ขนาดใหญ่ที่ขึ้น 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  - 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก เช่นกัน  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ มีการทบทวนกระบวนงานหลักด้านเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพช่วยลด

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณภ์าพรวม (ระดับมหาวิทยาลัย) 
- ระบบสารสนเทศยังไม่เสถียร หากมีผูใ้ช้งานจํานวนมากพร้อมๆ กัน ควรมีการขยายขนาด server ควรมี

การ backup ข้อมูลสํารองไว้ที่วิทยาเขตด้วย 

- ขอให้มีการประสานงานกับวิทยาเขต และชว่ยวิทยาเขตในการสร้างความเข้มแข็งด้านเครื่องมือวิจัย 

- มหาวิทยาลัยให้นโยบายด้านยุทธศาสตร์งานวิจัย และการดําเนินการของศูนย์/สถานีวิจัย (แนวทางการ

สนับสนุนที่ชัดเจน) 

- ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตําแหน่ง ต่อ 1 สถาน ี 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณภ์าพรวม (ระดับสถาบนั) 
- ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักวิจัยได้รับความสะดวกมากขึ้น 

- การทํางานอยากให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่น การเขียนขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ 

- ต้องการให้ สวพ. มก. ช่วยในการสร้างเครือขา่ย จุดประกาย และสร้างบรรยากาศ 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ด้านการประสานบริหารงานวิจัย จํานวน 3 คน 
- ผู้รับบริการเสนอแนะให้มีการจัดต้ังกองทุนวิจัย มก.  

- ผู้รับบริการเสนอแนะให้มีการพัฒนา KU Journal ให้ม ีimpact factor เพื่อติดอันดับ ranking  

- ผู้รับบริการเสนอแนะให้ สวพ. มก. เป็นสื่อกลางในการจัดหาทุนวิจัยภายนอก 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางด้านการประสานงานโครงการวิจัยเป็นอย่าง

มาก 

- ผู้รับบริการเสนอแนะทางด้านการกรอกข้อมูลการนําไปใช้ประโยชน์ สวพ. มก. ควรมีการสกัดหรือ

กลั่นกรองข้อมูลหลักฐานหรือควรมีการแนบไฟล์หลักฐานเข้าระบบ เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ 

- ข้อดีของการรับบริการหลังจากที่ สวพ. มก. ได้มีการจะทําระบบสารสนเทศงานวิจัยนั้นดีขึ้นมากไม่ต้อง

แก้งานมาก 

กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการ ด้านบริการวิชาการ จํานวน 3 คน 
- ผู้รับบริการเสนอแนะให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้มากย่ิงขึ้น 
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- ข้อเสนอแนะเครื่องมือมีครบและเพียงพอ แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ที่ใหบ้ริการน้อย เวลา

ขอรับบริการต้องใช้เวลารอค่อนข้างนาน 

- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถดี สามารถตอบสนองผู้รับบริการในเชิงวิชาการได้เป็น

อย่างดี 

- สาธารณูปโภค เช่น ที่พักหรือห้องน้ํา ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดมีไม่เพียงพอต่อ

ผู้รับบริการ 

- ผู้รับบริการสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดมีความประทับใจเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นอย่างมาก 

กลุ่มที่ 3 – หวัหน้าหน่วยงาน จํานวน 3 คน 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน hardware/software/peopleware 

- มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานสถานีวิจัย และสถาบันต่างๆ ที่ยังไม่สามารถหา

รายได้เสริม ให้สามารถดําเนินการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์โดยการสนับสนุนงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และควรมี

นโยบายสนับสนุนเรื่องลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัยตามสถานีวิจัยเฉพาะทางต่างๆ 

- สวพ. มก. มแีนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารสู่บุคลากร 

- สวพ. มก. ควรมีการวิเคราะห์แผนอัตรากําลงั เนื่องจากสถาบันฯ ขาดบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน 

เพราะบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําให้เกิดภาวะงานล้นคน 

- สวพ. มก. ควรมีระบบสารสนเทศเข้าช่วยในการติดตามงาน 

กลุ่มที่ 4 บุคลากรประจาํ จํานวน 3 คน 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนครภัุณฑ์พ้ืนฐานที่จําเป็นในการทํางาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนหรือจัดหาพื้นที่ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่เป็น paper 

- การประสานงานวิจัยไม่สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆ ด้าน 

- การรายงานวิจัยยังไม่มีการติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ 

- อัตรากําลังของศูนย์นาโนเทคโนโลยีไม่เพียงพอ สถานที่สาํหรับปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

กลุ่มที่ 5 ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 3 คน 
- สวพ. มก. มีการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติการ โดยการจัดสัมมาทิฐิ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

- บุคลากรของสถาบันฯ ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

 

 

 




