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คํานํา 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหมีการประกัน
คุณภาพของหนวยงานภายใน  เพ่ือใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนให
มหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินภารกิจตางๆ   ไดบรรลุ เปาหมายและ
วัตถุประสงคตามพันธกิจที่ไดกําหนดไว 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  ไดสนองตอบตอนโยบาย
ดังกลาว  โดยไดดําเนินการประกนัคุณภาพมาอยางตอเน่ืองเปนประจํา
ทุกป  สําหรับป  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยฯ  ไดกําหนดรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพหนวยงาน  ในลักษณะการประเมินคุณภาพแบบกลุม  
เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานที่ มีภารกิจ
คลายคลึงกันสามารถเทียบเคียงกันไดและเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซ่ึงใน 

ปน้ี  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  มีหนวยงานที่มีขนาดเล็กลง  โดยไดมีการแบงแยกหนวยงาน
ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  ที่ตั้งอยู ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  จัดตั้งเปนหนวยงานใหม
คือ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ดังนั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  จึงไดมอบหมาย
ใหฝาย/ศูนย/สถานี  ในสังกัด  ซ่ึงปจจุบันมีเพียง  12  หนวยงาน  ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของแตละหนวย  ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2549  (1  
มิถุนายน  2549 -  31 พฤษภาคม  2550 )  และไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก. ป 2550 รวมทั้งดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง  ซ่ึงเปนภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา    แหง  มก.  ฉบับน้ีขึ้น 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  ขอขอบคุณคณะกรรมการประกนัคุณภาพทุกชุด ผูบริหาร
และบคุลากรของสถาบันวจัิยและพัฒนาแหง  มก.  ทุกทานที่ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและรวมแรง
รวมใจในการจัดทํารายงานนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

 

 

                                                            (ศาสตราจารย  ดร.รังสิต   สุวรรณมรรคา) 
                                                           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก. 
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บทที ่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 

  
1.1  ชื่อหนวยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ที่อยู  50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
  ตู ปณ 1077  ปทฝ.เกษตรศาสตร  10903 
  โทรศัพท  0-2579-4956   0-2561-1610   ภายใน 1367,1458 
  โทรสาร   0-2561-1999   0-2579-7546 
  Homepage  :  http//www.rdi.ku.ac.th 

1.2  ประวัติความเปนมา 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University Research 
and Development Institute – KURDI) เปนสวนราชการระดับคณะ ไดรับการจัดตัง้ขึ้นตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 
นับเปนสวนราชการระดับคณะที่ไดจัดตั้งขึ้นเปนลําดับที่สิบหาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ทําหนาทีเ่ปนศูนยกลางการบริหาร การประสานงานวจัิยและพัฒนาเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลยั 

  มูลเหตขุองแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาขึน้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  มูลเหตุแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการวิจัยชุดแรกขึน้  เพ่ือทําหนาทีว่างนโยบาย สงเสริม แนะนํา และประสานงานวิจัย 
ตอมา พ.ศ. 2510 ไดปรับรูปแบบใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่บริหารและจดัสรรเงินอุดหนุนวิจัย
ประจําปใหแกคณะตางๆ  

 มูลเหตุที่สอง คือ เน่ืองจากมีโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายที่จะรวมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไวเปนศูนยกลางสําหรับใหบริการแกอาจารยและนักวิจัย 
ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการมีศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรกลางและหองปฏิบัติการวิจัยกลาง 

 มูลเหตุที่สาม คือ ขณะน้ันบุคลากรตําแหนงนักวิจัย นักวิชาการเกษตร ที่ทํางานอยูใน
ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เม่ือมีการแบงสวนราชการของ
สํานักงานอธิการบดีเปนกองตางๆ จึงเปนปญหาวาบุคลากรเหลานั้นจะไปสังกัดที่ใด ประกอบกับ
ขณะน้ัน มหาวิทยาลัยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร ซ่ึงมีโครงการวิจัยเฉพาะเรือ่งอยู
หลายโครงการและมีนักวิจัยประจําอยู  จึงจําเปนตองจัดหาหนวยงานใหนักวิจัยเหลานั้นเขาสังกัด 

 มูลเหตุดังกลาวทําใหเกิดโครงการจัดตั้ง “สํานักวิจัย” ประกอบกับมหาวิทยาลัย เห็นวา
สถานีฝกนิสิตของคณะตางๆ นาจะเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการรองรับงานวิจัยในทุกสาขาวิชา 
จึงเห็นสมควรปรับปรุง “สถานีฝกนิสิต” เปน “สถานีวิจัย” และใหรวมอยูในหนวยงานกลาง เพ่ือให
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อาจารยและนักวิจัยคณะตางๆ ไดใชปฏิบัติงานวิจัยและฝกนิสิต ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัย        
สูชุมชนและฝกปฏิบัติงานใหแกชุมชนในทองถิ่น 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เม่ือแรกเริ่มที่ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติใหจัดตั้ง     
เปนชวงเวลาที่อยูในแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที ่ 4 ไดจัดแบงสายงานการบริหาร
ออกเปน 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบรกิารงานวิจัย  สายงานประยุกต
งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย โดยสถานีวิจัยที่ไดโอนยายมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
ในคราวนั้น มี 8 สถานี คือ สถานีวิจัยศรีราชา สถานีวิจัยปากชอง สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ 
สถานีวิจัยทับกวาง สถานวีิจัยกําแพงแสน สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยประมงศรีราชา และสถานี
วิจัยประมงคลองวาฬ ตอจากนั้นไดมีการปรับปรุงโครงสราง การบริหารงานมาเปนลําดับให
สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) และระยะ
ที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) สําหรับในการปรับปรุงโครงสรางในแผนพัฒนาฯ ระยะที ่ 7 เปนการ
ปรับปรุงที่มีผลกระทบตอจํานวนบุคลากร และจํานวนงบประมาณดําเนินการอยางชัดเจน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากไดมีการโอนยายสถานีวิจัยและศนูยวิจัยบางแหงไปสังกัดสถาบันใหม ที่ไดรับความเห็นชอบ 
ใหบรรจุในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 7 สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ  สถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ  และ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต (ชื่อเม่ือแรกจัดตั้ง) ถึงแมวาจะมีสถานีวิจัยและ
ศูนยวิจัยใหมไดรับความเหน็ชอบใหบรรจุในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 7 และระยะที่ 8 โดยใหสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ก็ตาม แตจํานวนบคุลากรและจํานวนงบประมาณดําเนินการก็มิได
รับการจัดสรรใหเพ่ิมในสัดสวนที่พอเหมาะ 

 ในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) สถาบันวจัิยและพัฒนาแหง
มก. ไดมีการเตรียมการปรับรูปแบบขององคกร เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐบาล ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปปฏิบตัิไดเม่ือเขาสูแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 
2549) โดยในตนแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดมีการโอนยายหนวยงาน
ในสังกัดระดับสถานีวิจัยดานประมงไปสังกัดคณะประมง เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ไดแก 
สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
สมุทรสงคราม นอกจากนี้โครงการจัดตั้ง ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน ซ่ึงเดิม
อยูภายใตการประสานและบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2545 ให
มหาวิทยาลยัฯ จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน” เปนหนวยงานบริหารงาน
ในกํากับของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมีระเบียบวาดวยการบริหารศูนยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยรัีฐรวมเอกชน พ.ศ. 2545 ประกาศใชเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2545 ศูนยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน จึงไดแยกออกจากโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวจัิยและ
พัฒนาแหง มก. 
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 ในรอบปการศกึษา 2547 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 
2/2548 วันที ่ 21 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนยนาโนเทคโนโลยี เปนหนวยงาน
ภายใตสถาบนัวิจัยและพัฒนา มีสถานภาพเทียบเทาภาควิชา และใหแบงสวนหนวยงานภายในเปน 
3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายวิจัย และฝายบริการวิชาการ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  เรื่อง จัดตั้งศนูยนาโนเทคโนโลยี  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ  2548 

 ในรอบปการศึกษา 2548  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดเสนอโครงการจัดตั้ง
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก.  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตน  และใหศูนยความ
หลากหลายทางชีวภาพดานปาไมและสตัวปา  คณะวนศาสตรอยูภายใตศูนยน้ีดวย  ตามหนังสือที่ 
ศธ 0513.1202/5963  ลงวันที่  15 ธันวาคม 2548  และเพื่อใหการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพครอบคลุมทุกดาน  ทั้งในระบบนเิวศ (ทางบกและทางน้ํา)  ชนิดพันธุและพันธุกรรม ทัง้การ
อนุรักษและการใชประโยชน ความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทุกดานอยางยั่งยืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จึงไดเสนอมหาวิทยาลัยฯ  ใหศูนยดังกลาวทําหนาที่ในการ
ประสานงานกลางดานการวจัิย  ความหลากหลายทางชีวภาพใหครอบคลุมและกวางขวางยิ่งขึน้ 

 ในป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายดานการบริหารจัดการหนวยงาน 
บริการงานวิจัยที่วทิยาเขตกําแพงแสน ใหมีความคลองตัว สามารถใหการสนับสนุน การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ของวทิยาเขตกําแพงแสน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เม่ือวนัที่ 18 กันยายน 
2549 มีมติอนุมัติใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เปนหนวยงานภายใตการบริหาร
จัดการของวิทยาเขตกําแพงแสน มีสถานภาพเทียบเทาคณะ และใหแบงสวนหนวยงานภายใน ดังน้ี 

1. ฝายบริหารและธุรการ 

2. ฝายปฏิบตัิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

3. ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาต ิ

4. ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

7. ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน 

8. ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

จึงทําใหหนวยงานลําดับที่ 1 - 7  ดังกลาวแยกออกจากโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. ตั้งแตวันที่ 29 กนัยายน 2549  และดําเนนิการโอนกิจการ ทรัพยสนิ และ
บุคลากร ไดแก  ขาราชการ (สาย ข) 36  คน  ขาราชการ (สาย ค) 19  คน  พนักงาน  4  คน  
ลูกจางประจํา  60  คน  และลูกจางชัว่คราว  67  คน  รวมทั้งสิ้น  136  คน  (จากเดิมสถาบนัวิจัย
และพัฒนาแหง  มก.  มีบุคลากรทั้งสิ้น  302  คน)  ใหอยูภายใตการบริหารจัดการของสถาบนัวิจัย
และพัฒนา กาํแพงแสน และวิทยาเขตกําแพงแสน ตอไป 
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1.3  ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ และวตัถปุระสงค 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ยึดถือปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ดังน้ี 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนสถาบันทีมี่ปณิธานมุงม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหาและ

พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ 
คุณธรรม  ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู ความเจริญ
และความเปนอารยะของชาต ิ

 และไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังน้ี 

 

 วิสัยทศันของสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง  มก.  

       พัฒนางานวิจัย                  นํามหาวิทยาลัยสูความเปนเลศิ 

                  กอเกิดเศรษฐกจิกาวหนา         เสรมิสรางปญญาสูมวลชน 

 
 พันธกิจ 

  พัฒนาระบบเครือขายการบริหารและบริการงานวิจัย รวมทั้งสารสนเทศงานวิจัย                 
ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด สรางงานวิจัย                  
ที่เปนองคความรูใหมและความเขมแข็งทางวิชาการสูระดับนานาชาติ ชี้นําสังคมและรวมแกไข 
ปญหา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางยั่งยืน 
ตลอดจนนํามาซึ่งสิทธิประโยชนสูมหาวิทยาลัย ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูประเทศ              
และศักยภาพการแขงขันในเวทีโลก 
 
 วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทําหนาที่ประสานและบริหารงานวิจัย และบริการ
งานวิจัย และบรกิารวิชาการใหสอดคลองกบัจุดมุงหมายที่กําหนดในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร  จึงมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 

1.  ประสานและบริหารงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัยใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

2. แสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือทางการ
วิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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3.  สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

4.  เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย 

  5.  สนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใหบริการดานสถานที่ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และเจาหนาที่แกงานวิจัยและวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.  เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 7.  ดําเนินการวิจัยเฉพาะทางและการวิจัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการ
วิชาการ 

8.  เปนศูนยกลางบริหารจัดการหนวยงานและสนบัสนนุงานสวนกลางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. ใหมีประสิทธิภาพ 

1.4 นโยบาย  

  1.  สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย การสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัย และการ
พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตพิีมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใชประโยชนไดในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย 
เชิงสาธารณะ และ/หรือเชิงพาณิชย 
  2.  สนับสนุนการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ  โดยพัฒนามาตรฐานและความ
พรอมทางดานเครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ และเจาหนาที่ ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัย  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใหบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ 
  3.  ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ดวยสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้ง
ประสานการถายทอดและขยายผลงานวิจัยสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง 

  4.  เปนศูนยกลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพ่ือการใหบริการงานวจัิย 
และบริการวิชาการที่สะดวก รวดเรว็ ถูกตอง และทันสมัย ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และ 
ตางประเทศ 

 

1.5 ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค  กลยุทธ  มาตรการหรือแผนการดาํเนินงาน 
 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และ  
กลยุทธที่มีความสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธหลักของมหาวทิยาลัยฯ  
ดังน้ี 
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ประเด็นยทุธศาสตร 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

1) การฝกทักษะดานอาชีพเพ่ือแกไขปญหา
ความยากจน 

1) สรางและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน และสังคมใหเขมแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได 

  2) ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือ
นําไปใชประโยชนได โดยสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและสังคมและเพิม่
ขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2) การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและ
ระบบบริหารจัดการ 

3) พัฒนาระบบการบริหารและการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประชาชน โดยใชความรูเปนฐาน 

4) การพัฒนาองคความรูและคณุภาพ
มาตรฐานดานการวิจัย 

  จากประเด็นยทุธศาสตรดังกลาว สถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. ไดนํามากําหนด    
กลยุทธ มาตรการหรือแผนการดําเนินงานในแตละประเด็น ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

วัตถุประสงคที่  1 ประสานและบริหารงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ 1.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัย  ที่สรางองคความรูใหม  เพื่อพัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  และแกปญหา  พัฒนาประเทศ  ตลอดจนความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยฯ 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. กําหนดแผนงานวิจัยและแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรใหชัดเจน  สอดคลองกับยุทธศาสตร  นโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติและของมหาวิทยาลัยฯ 

 2. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ  
โดยมีเปาหมายเพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  การจด
สิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ  และการพัฒนาใชประโยชน 
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 3. ประสานและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการ      
ที่เปนการแกปญหาและพฒันาศักยภาพในการแขงขนัของประเทศ 

 4. สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยและทรัพยากรวิจัย  ในการดําเนินงานวิจัยในลักษณะ
หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือสรางทีมวิจัยและความเปนเลิศในเรื่อง/
ดาน น้ันๆ 

 5. รวมกับคณะ  สถาบัน  สํานักในการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

 6. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยสถาบัน  เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยฯ  
และหนวยงานตางๆ 

 7. รวมกับศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชนในการสนับสนุนการ 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนาตอยอดและถายทอดเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย 

 8. รวมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา  ใหสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  และนานาชาติ 

กลยุทธ 1.2   ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการวจิยั
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานขอมูลการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย) 

 2. พัฒนาระบบและกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจัย ใหโปรงใส และเปนธรรม 

 3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหสามารถวัดผลผลิต  
ผลลัพธ/ผลกระทบ  และนําเสนอสูการเผยแพรและพัฒนาใชประโยชน 

วัตถุประสงคที่  2  แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย  และสรางเครือขายความรวมมือ
ทางการวิจัย  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ  2.1  พัฒนาการบริหารเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. จัดหาทรัพยากร  และทุนวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือการดําเนิน
งานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพ  และเปนปญหาความตองการของประเทศ 

 2. รวมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหลงทุนตางๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการรับทุน  และเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารย  นักวิจัย  
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 3. สรางเครือขายงานวิจัยที่เชื่อมโยงภายในและภายนอกประเทศ  ทั้งภาควิชาการ  
ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของนักวิจัย 

 4. ประสานการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ  เพ่ือการแขงขันรับทุนสนับสนุนจาก
แหลงทุนตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วัตถุประสงคที่  3  สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัย  และพัฒนาบุคลากรวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยฯ 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ  
ในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย  การเสริมสรางบรรยากาศทางการวิจัย  และ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 2.  สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  และสรางนักวิจัยรุนใหม 

 3. พัฒนาศักยภาพในการใหบริการปรึกษาวจัิยของหนวยที่ปรึกษาวิจัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักวิจัย 

 4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 

 5. ประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวัล  และยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเดน 

วัตถุประสงคที่  4 เผยแพร  และถายทอดผลงานวิจัย 

กลยุทธ 4.1 พัฒนาระบบการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. ถายทอดองคความรูเพ่ือการปรับสภาพและการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
สําหรับเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2. สนับสนุนวิทยาเขต  ศูนย  และสถานีวิจัยตางๆ  เปนแกนนําในการถายทอด     
เทคโนโลยที่เหมาะสมใหแกชุมชนเปาหมายในแตละพ้ืนที่  โดยมีการกําหนด
ขอบเขต  และวางแผนการปฏิบัติงานชัดเจน 

 3 พัฒนาระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถนําผลงานวิจัยและวิชาการไปใช  และ
รับขอมูลยอนกลับ  เพ่ือนํามาปรับปรุงวิทยาการและพัฒนาองคความรูใหมที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่เปาหมาย 
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 4. จัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ในสาขาวิชาการตางๆ  ที่ไดรับการรองขอจากชุมชน 

 5. จัดเสวนาสะทอนความคิดเห็น  เพ่ือสรางองคความรูรวมกันโดยใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมของหนวยงาน 

 6. เสริมสรางกระบวนการวิจัย  โดยใหความสําคัญกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ผสมผสานภูมิปญญาสากล  เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได 

 7. สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชนโดยการจัดนิทรรศการ  การจัดคาย
เยาวชน 

กลยุทธที่   4.2 การผลิตสื่อ  เพื่อการเผยแพร 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. สราง/ผลิตสื่อที่ทันสมัย  สามารถเขาถึงกลุมบุคคลเปาหมายไดอยางทั่วถึง 

 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากสื่อที่ผลิต  เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุง 

 3. ใชประโยชนจากเครื่องมือ/อุปกรณ  ที่มีอยูเพ่ือการเผยแพรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
วัตถุประสงคที่  5  สนับสนุน  สงเสริม  และอํานวยความสะดวกในการใหบริการดานสถานที่  

อุปกรณ  ครุภัณฑ  และเจาหนาที่  แกงานวิจัยและวิชาการ  ของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและภายนอก 

กลยุทธ 5.1 บริหาร  จัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในดานการใหบริการเครื่องมือ  
อุปกรณ  สถานที่  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการวิจัย  ใหมีความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความคุมทุนและเหมาะสม 

 2. มีการวางแผนการใหบริการ  และเตรียมความพรอมการบํารุงรักษาเครื่องมือ  
อุปกรณ  และสถานที่ 

 3. มีการเตรียมความพรอมของบุคลกรและสรางจิตสํานึกการใหบริการอยางตอเน่ือง 

 

วัตถุประสงคที่  6  เปนศูนยกลางรวบรวม  แลกเปลีย่นขอมูลและขอสนเทศงานวิจัยของ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรกับหนวยงานตางๆ  ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ 

กลยุทธ 6.1 เปนศูนยกลางรวบรวม  แลกเปลี่ยน  และบริการขอสนเทศงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ  ที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. กําหนดกระบวนการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

 2. กําหนดหนาที่ของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงานวิจัย  เชน  
ผูใหขอมูล  ผูรักษาขอมูล  ผูทวนสอบขอมูล  และผูรับรองขอมูล 

 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและซอฟตแวร  เพ่ือสนับสนุนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย  เชน  โครงการวิจัย  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล  ฯลฯ  
รวมทั้งการพัฒนาระบบการสืบคนอัตโนมัติ  และระบบการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนและการใหบริการ  กับหนวยงานตางๆ  ทั้งในและตางประเทศไดอยาง
ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดสัมมนา/ฝกอบรม  บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  ใหสามารถใชระบบสารสนเทศ
งานวิจัยไดในแนวรุกและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่  6.2 วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศงานวจิัยใหทั่วถงึ
ตอเน่ือง  และบํารงุรกัษาระบบสารสนเทศฯ  ใหมีความมัน่คง  และปลอดภัยสูง 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. รวมกับสํานักบริการคอมพิวเตอรในการกําหนดแผนแมบท  และขยายโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงของขอมูล  ระบบสํารองขอมูล  และระบบสํารอง
คอมพิวเตอรไดอยางอัตโนมัติ 

วัตถุประสงคที่  7  ดําเนินงานวิจัยเฉพาะทางและวิจัยเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
ใหบริการวิชาการ 

กลยุทธที่  7.1  สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

 1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการวิจัยใหสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดตาม
ความสามารถ  และสนองตอภารกิจและศักยภาพของหนวยงาน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยเฉพาะทางตามภารกิจของหนวยงาน  และ
งานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อการใหบริการทางวิชาการและบริการงานวิจัย 

 3. วางแผนการใชทรัพยากรทางการวิจัยรวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางการวิจัย  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานวิจัย 
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วัตถุประสงคที่  8  เปนศูนยกลางการบริหารจัดการหนวยงานและสนับสนุนงานสวนกลาง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  ใหมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ  8.1  พัฒนาระบบการบริหารและการปฏบิัตงิานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. พัฒนาและปรบัปรุงระบบและวิธีการบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การเงิน       
การพัสดุ  ใหเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ประหยัด 
สามารถติดตาม ตรวจสอบได โดยใชระบบ PDCA 

2. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิานใหเปนระบบ เปนลายลกัษณอักษร เพ่ือความ
ถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว ลดความซ้ําซอนและมีประสทิธิภาพ 

3. สรางความรูความเขาใจในระบบประกันคณุภาพใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ  
ทั่วกัน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอมูลใหครอบคลุมทุกแหลงขอมูล     
เพ่ือนํามาวิเคราะห ปรับปรงุการดําเนินงาน 

4. ติดตามใหหนวยงานในสังกดัมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
นําปญหา อุปสรรค มาพัฒนาปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กลยทุธ  8.2  เสรมิสรางศกัยภาพของบุคลากรใหมคุีณภาพ มีคุณธรรม และมีสวนรวม 
  ในการพัฒนาองคกร 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. พัฒนาและปรบัปรุงระบบ และรูปแบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

2. กําหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งภาระหนาที่ของบุคลากรแตละคนอยาง
ชัดเจน และเหมาะสม ตามใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA) 
สามารถติดตาม ตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานได 

3. เสริมสรางความรู ความสามารถและทักษะทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยการจัดบรรยายพิเศษ ประชุม ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ฯ 

4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มวิทยฐานะและเลื่อนระดับ/ตําแหนง 

5. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรอยางชัดเจน 
โปรงใส ยุตธิรรม และตรวจสอบได 

6. ปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรใหปฏิบตัติามกฎระเบียบของทางราชการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความผูกพนัตอองคกร 
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7. สรางขวัญ กําลังใจ และจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม 

8. ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

9. สงเสริม อนุรักษ  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

กลยทุธ   8.3  บริหารทรพัยากรที่มีอยูใหถูกตองตามระเบียบและเกิดประโยชนสูงสดุ 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. บริหารจัดการจัดซื้อ จัดจาง พัสดุอยางถูกตองตามระเบียบ 

2. ควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

3. จัดทําแผนบํารุงรักษาครุภัณฑเพ่ือการใชประโยชนอยางคุมคา 

4. สงเสริม  สนับสนุนการใชทรพัยากรรวมกนัระหวางหนวยงาน    

กลยทุธ  8. 4  บริหารจัดการดานการเงนิและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง 
  ความถูกตองตามระเบียบ ประหยัด โปรงใส และตรวจสอบได 

มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. บริหารจัดการงบประมาณแผนดิน โดยมีการเสนอของบประมาณและจัดสรร
งบประมาณตามเปาหมายและผลผลติของการดําเนินงาน รวมทั้งใหมีการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามแผน และมีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเปนราย  
ไตรมาส ดําเนินการวิเคราะหสรุปผลเพือ่ผูบริหารใชในการตัดสินใจ 

2. การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได 

 กําหนดนโยบายและแผนการจัดหารายไดใหหนวยงานไดถือปฏิบตั ิ

 บริหารจัดการงบประมาณเงนิรายได  โดยการเสนอของบประมาณเงนิรายได การอนุมัติตาม
เปาหมายและผลผลติของการดําเนินงาน รวมทั้งใหมีการเบิกจายเงนิตามแผน มีการจัดทํารายงาน 
และติดตามการใชเงินตามเปาหมายและแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

3. บริหารจัดการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวิจัยทัว่ไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ปฏิบตัิตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอกําหนด/หลักเกณฑของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4. บริหารจัดการงบประมาณเงนิอุดหนุนวิจัยภายนอก ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทนุภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2547 และหรือตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนดของแตละแหลงทุน 
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1.6  ภารกิจ  

 ในฐานะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  เปนหนวยงานสนับสนุนและชวยวิชาการ  
มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  การใหบริการ
งานวิจัย  การใหบริการวิชาการ  จึงไดกําหนดภารกิจใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง  มก.  ดังน้ี 

 1. ดานประสานและบริหารงานวิจัย 
 2. ดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 3. ดานการประชาสัมพันธ  เผยแพร  ถายทอดและขยายผลงานวิจัย 
 4. ดานการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 
 5. ดานการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง/งานวิจัย  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ

ใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 6. ดานการบริหารจัดการหนวยงานและสนับสนุนงานสวนกลาง 

1.7  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ และแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดพัฒนาการแบงสวนราชการและการบริหารงานมา
เปนลําดับ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางสอดคลองกับวัตถุประสงค  นโยบาย และภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  ซ่ึงตองพัฒนาไปตามนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และของชาติ 

 การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. อยูภายใตการวางแผน กําหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.             
ซ่ึงประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัยเปนที่ปรึกษา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนคณะ สํานัก สถาบัน ที่มีการวิจัย และผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เปนกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.   
ซ่ึงประกอบดวยผู อํานวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนาแหง  มก .   เปนประธานกรรมการ               
รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนาศูนยวิจัย หัวหนาสถานีวิจัย  เปนกรรมการ และเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการแบงสวนราชการและการบริหารงาน      
ดังปรากฏในแผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ และแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก.  ดังน้ี 

หมายเหตุ  ในรอบการตรวจประเมินครั้งนี้ยกเวน การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช  เนื่องจากเปนการจัดตั้งภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มก.  เพ่ือเปนหนวยงาน
ประสานงานโครงการวิจัยฯ และศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ มก. เนื่องจากอยูระหวางการ
ประสานการดําเนินงานอยางเปนทางการ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะตาง ๆ สถาบัน/สํานัก/ศูนย อื่นๆ

ฝายบริหาร
และธุรการทั่วไป

ฝายวิจยั
และประเมนิผล

ฝายประยุกต
และถายทอดงานวจิัย

ฝายสารสนเทศงานวจิัย
ฝายเครื่องมือ

วิทยาศาสตรกลาง

สถานี
วจิัย *

ศูนย
วจิัย **

….    ประสานงานรวม
*        สถานีวิจัย  ประกอบดวย  สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง  สถานีวิจัยวนเกษตรตราด  (รวม 2 สถานีวิจัย)
**      ศูนยวิจัย  ประกอบดวย  ศูนยชนบทศึกษา ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี  

ศูนยนาโนเทคโนโลยี ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช  (รวม 6 ศูนยวิจัย)

งานบริหารและธุรการ

งานคลัง

งานพัสดุ

งานบริการงานวิจัย

และพัฒนา

งานนโยบายและแผน

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย  มก.

งานประเมินผลงานวิจัย

งานเสริมสรางงานวิจัย

งานประสานงานวิจัย

แหลงทุนภายนอก

งานบริหารและธุรการ

งานวิเคราะหผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพรและขึน้ทะเบียน
งานผลิตสื่อ

งานถายทอดและวิเทศสัมพันธ

งานบริหารและธุรการ

งานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ
งานบริการและเผยแพร
สารสนเทศ
งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งานบริหารและธุรการ

งานวิเคราะหและสิง่แวดลอม

งานกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน

งานเทคโนโลยีชีวภาพ

งานพัฒนาอุปกรณ

วิทยาศาสตรและซอมบํารุง
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หัวหนางาน

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ศ.ดร.รังสิต   สวุรรณมรรคา

(ครั้งที่ 1 18 ม.ิย. 45 – 17 ม.ิย. 49)
( ครั้งที่ 2 18 มิ.ย. 49 - 17 มิ.ย. 53)

คณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนางาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. ฝายสารสนเทศงานวิจัย
ผศ.ดร.พันธุปติ  เปยมสงา  (ครั้งที่ 1 20 มิ.ย. 45 – 17 มิ.ย. 49)

(ครั้งที่ 2 18 มิ.ย.49 – 17 มิ.ย. 53)
2. ฝายกิจการพิเศษ
ดร.วิเชียร   กีรตินิจกาล     (ครั้งที่ 1 20 มิ.ย. 45 – 17 มิ.ย. 49)

(ครั้งที่ 2 18 มิ.ย.49 – 17 มิ.ย. 53)
3. ฝายวิเทศสัมพันธ
ผศ. ดร.บุษบา  ตนทอง      (ครั้งที่ 1 1 เม.ย. 48 – 17 มิ.ย. 49)

(ครั้งที่ 2 18 มิ.ย.49-17 มิ.ย. 53)
4. ฝายประสานและถายทอดงานวิจัย
ผศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน   (2 ต.ค. 49 – 17 มิ.ย. 53)

หัวหนางานหัวหนางานหัวหนางาน หัวหนางาน หัวหนางานหัวหนางาน

หัวหนา

สถานีวจิัย

หัวหนาฝาย

ประยุกตและ
ถายทอดงานวจิัย

หัวหนาฝาย

สารสนเทศ
งานวจิัย

หัวหนา

ศูนยวิจยั

หัวหนาฝาย
เครื่องมอื

วิทยาศาสตรกลาง

*  ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไปคือ ตําแหนงเลขานุการสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.

* หัวหนาฝายบริหาร
และธุรการทั่วไป

รองผูอํานวยการ

หัวหนาฝายวจิัย
และประเมนิผล
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1.8  รายนามผูบริหาร   

 

ผูอํานวยการ 
ศาสตราจารย ดร.รังสิต  สุวรรณมรรคา 

รองผูอํานวยการฝายประสานและถายทอดงานวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน 

รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศงานวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุปติ  เปยมสงา 

 

รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  ตนทอง 

รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล 

หัวหนาฝาย 

เลขานุการ และ 
หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป 
นางพจนันท  รมสนธิ์ 

 
หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 
นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน 

รักษาราชการแทน 
หัวหนาฝายประยกุตและถายทอดงานวิจัย 
นางสุไร  สุวรรณรัตน 

รักษาราชการแทน 
หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุปติ เปยมสงา 

 

 
หัวหนาฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 
ดร.นันทนา  ชื่นอิ่ม 
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หัวหนาสถานีวิจัย 

 
หัวหนาสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง 
อาจารยประทีป  ดวงแค 

 
หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
ดร.สคาร  ทีจันทึก 

หัวหนาศูนยวิจัย 

หัวหนาศูนยวิจัยโลหะและวัสด ุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ 

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 
ดร.มยุรี  ดวงเพชร 

หัวหนาศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลย ี
อาจารยสมจิตต  ปาละกาศ 

หัวหนาศูนยชนบทศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ภัทรธรรม 

หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลย ี
ศาสตราจารย ดร.จํารัส  ลิ้มตระกูล  
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1.9  รายนามคณะกรรมการ 

 1.9.1) คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 (ตั้งแตวันที่  19  กรกฎาคม 2547 จนสิ้นสุดตามวาระอธิการบดี วันที่ 17 มิถุนายน 2549) 

 1. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ   ที่ปรึกษา 

 2. อธิการบดี       ที่ปรึกษา 

 3. รองอธิการบดีฝายวิจัย     ประธานกรรมการ 

 4. รองอธิการบดีฝายพัฒนาวิทยาเขต    รองประธานกรรมการ 

 5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย     กรรมการและประสานงาน 

 6. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กรรมการ 

 7. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร กรรมการ 
  และอุตสาหกรรมเกษตร 

 8. ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน กรรมการ 

 9. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนเิวศเกษตร กรรมการ 

 10. ผูอํานวยการสถาบันอินทรยีจันทรสถติยเพ่ือการคนควาและ กรรมการ 
  พัฒนาดานพืชศาสตร   

 11. ผูอํานวยการสถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ กรรมการ 
  พัฒนาปศสุัตว 

 12. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม   กรรมการ 

 13. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.   กรรมการและเลขานุการ 

 14. เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพฒันาแหง  มก.   ผูชวยเลขานุการ 
  (นางภัทรา  ชูวาธวิัฒน) 

 1.9.2)  คณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.  
            (30 กันยายน 2549–29 กันยายน 2551) 

  รองอธิการบดีฝายวิจัย     ที่ปรึกษา 

1. ศาสตราจารย ดร.รังสิต   สุวรรณมรรคา   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.เอ็จ  สโรบล    กรรมการ 

3. ดร.นิรันดร  ทพัไชย             กรรมการ 
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทวิทย  อารียชน   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ปราณี     จงสุจริตธรรม   กรรมการ 

6. ดร.นิคม   แหลมสัก      กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถธีรา  วรยิ่งยง   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร.พีรยุทธ   ชาญเศรษฐิกลุ   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริภัทร  พราหมณีย   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.วิกร   ตัณฑวฑุโฒ   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  สันติพลวฒิุ   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง   กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ศิริชัย  วงษนาคเพช็ร  กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร   หงสประภาส  กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญจนา  ธีระกลุ   กรรมการ 

16. นายปราโมทย  ธรรมรัตน      กรรมการ 

17. นางยุพา   มงคลสุข      กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาถ   พันธุมนาวิน   กรรมการ 

19. นางอารีย    ธญักิจจานุกิจ     กรรมการ 

20. นางอโนมา  สุวรรณาภิชาต ิ     กรรมการ 

21. อาจารย อรไท  ผลดี      กรรมการ 

22. ศาสตราจารย ดร.สายชล   เกตษุา    กรรมการ    
 (ผูทรงคุณวุฒิภายใน)  

23.  รองศาสตราจารย ดร.บุญเรยีง ขจรศิลป   กรรมการ  
  (ผูทรงคุณวฒิุภายใน)  

24. รองศาสตราจารย ดร.กองกิติ พูสวัสดิ ์    กรรมการ 
 (ผูทรงคุณวุฒิภายใน)  

25. รองศาสตราจารย ดร.สถาพร จิตตปาลพงษ    กรรมการ  
 (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 

26.  รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ    กรรมการ 
 (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  
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27.  นางสุนันทา  สมพงษ      กรรมการ  
 (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

28. นายสุวัฒน  รวยอารีย     กรรมการ  
 (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

29. นายนิวตัิ  สุธมีีชัยกุล      กรรมการ   
 (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

30. นางพจนันท รมสนธิ ์     เลขานุการคณะกรรมการ 

31. นางสาวมาเรยีม  กอสนาน    ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

32. นางสาววันเพ็ญ  นภาทิวาอํานวย     ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

33. นางสาววาสนา  บัวจันทร    ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

    1.9.3)  คณะกรรมการพฒันางานของสถาบันวจิัยและพัฒนาแหง  มก. 
            (31 ตุลาคม 2549 - 17 มิถุนายน 2553) 

 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประธานกรรมการ 

2. รองผูอํานวยการฝายประสานและถายทอดงานวิจัย กรรมการ 

3. รองผูอํานวยการฝายวเิทศสัมพันธ กรรมการ 

4. รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศงานวิจัย กรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

6. หัวหนาฝายวจัิยและประเมินผล กรรมการ 

7. หัวหนาฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย กรรมการ 

8. หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย กรรมการ 

9. หัวหนาฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง กรรมการ 

10. หัวหนาสถานวีิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง กรรมการ 

11. หัวหนาสถานวีิจัยวนเกษตรตราด กรรมการ 

12. หัวหนาศูนยชนบทศึกษา กรรมการ 

13. หัวหนาศูนยวจัิยโลหะและวสัดุ กรรมการ 
14. หัวหนาศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางไม กรรมการ 

15. หัวหนาศูนยบริการฉายรังสแีกมมาและวจัิยนิวเคลียรเทคโนโลย ีกรรมการ 

16. หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี กรรมการ  
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17. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.                      กรรมการและเลขานกุาร 

 18. หัวหนางานนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (นางสาวมาเรยีม  กอสนาน) 

19. หัวหนางานบริการงานวิจัยและพัฒนา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (นางสาววาสนา  บัวจันทร)  
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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงาน  

6 องคประกอบ 35 ดัชนีประเมิน 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน

สําหรับหนวยงานระดับสถาบัน โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งจากสมศ. สกอ. รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ 
กพร. แบงออกเปน 6 องคประกอบ 27 ดัชนีบังคับ และ 8 ดัชนีไมบังคับ รวม 35 ดัชนีประเมิน ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดระดับฝาย ศูนย สถานี รวม 12 หนวยงาน 
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2550 เพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 
2549 (1 มิถุนายน 2549 -31 พฤษภาคม 2550) และสรุปผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมหนวยงานยอย
และตาม 6 องคประกอบ หลังจากนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จํานวน 12 ชุด เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในหนวยงานในระหวางวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2550 เพ่ือนําขอมูล/ผลการดําเนินงาน ดังกลาว 
แสดงในรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ตาม 6 องคประกอบ และ 35 ดัชนี
ประเมินคุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

สําหรับผลการดําเนินงานที่ไดจากการประเมินผลในทุกองคประกอบ จะมีการแปลความหมาย 
ดังนี้ 

 การแปลความหมายผลการดําเนินงาน 

คาระดับคะแนน การแปลผล 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.5 วิกฤติ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา ดีเย่ียม 

 จากการแปลความหมายผลการดําเนินงานขางตน ผลการประเมินในปการศึกษา 2549 ทั้ง  
6 องคประกอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในภาพรวมมี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14 ซึ่งอยูใน
ระดับดี โดยผลการประเมินในแตละองคประกอบแสดงรายละเอียดในตาราง ดังนี้ 
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องคประกอบ จํานวนดัชนีที่

ขอรับการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการประเมิน การแปลความหมาย 

 ดัชนี
บังคับ 

ดัชนี 
ไมบังคับ 

ดัชนี
บังคับ 

ดัชนี 
ไมบังคับ 

ภาพรวม  

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
    และแผนงาน 

2 2 5 4.5 4.75 ดีเย่ียม 

2. ภารกิจ 11 4 4.27 3.0 4.13 ดี 

3. การบริหารจัดการ 9 2 4.44 2.50 4.09 ดี 

4. การเงินและงบประมาณ 3 - 4.0 - 4.0 ดี 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 - 5.0 - 5.0 ดีเย่ียม 

6 .  การพัฒนาและปรับปรุงในระบบ 
 ดําเนินงาน 

1 - 5.0 - 5.0 ดีเย่ียม 

รวม   6  องคประกอบ 27 8 4.41 3.25 4.14 ดี 

 



ผลการประเมินองคประกอบที่ 1  เทากับ 4.75 คะแนน

                                ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 5.00 คะแนน

                                ผลการประเมินดัชนีไมบังคับ เทากับ 4.50 คะแนน  

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3

1 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 4.13 4.01 4.49 4.00 3 3 3 1 1 5 3.00 4.00 4.01

2 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ

5 5 7 6 2 2 3 1 1 5 5 6 7

3 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด

82.95% 70.50% 80.63% 66.67% 2 1 2 1 1 4 74% 89% 100%

4 ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง

4 5 5 5 2 3 3 1 1 5 3 4 5

รวม 9 9 11 4 4 19

เปนดัชนีไมบังคับในปการศึกษา 2549 แตจะเริ่มบังคับใชในปการศึกษา 2550 เปนตนไป
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน

ดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา ผลการประเมิน

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

ประเมิน

พัฒนาการ

เปาหมาย

ป 2549

ผล

ประเมิน 

 2549

เกณฑการประเมิน

------------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ------------



ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (สวพ.มก.) ประจําปการศึกษา 2549  
เกิดจากการปฏิบัติงาน การดําเนินงานพัฒนา ปรับปรุง แกไข โดยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประกอบดวย 1) ผูบริหารยืมตัวชวยราชการ 12 คน   2) บุคลากรประจํา
สายสนับสนุน 125 คน รวมทั้งสิ้น 137 คน ในจํานวนนี้มีผูบริหารยืมตัวชวยราชการและบุคลากรประจําที่มี
ภาระหนาที่ในการทําวิจัย จํานวน  23 คน ทั้งน้ีรวมบุคลากรวิจัยที่ลาศึกษาตอ จํานวน 2 คน 

ผลการดําเนินงานตาม  6  องคประกอบ และ 35 ดัชนีประเมิน มีดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  

 

ดัชนีประเมนิที่ 1    แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดาํเนินงาน   

 

                          ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 

  สวพ.มก. กําหนดนโยบาย แนวทางใหหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนงานและแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2549 ที่สอดคลองกับวตัถุประสงค และภารกิจของสวพ.มก. และไดถายทอด
แผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรเพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน อีกทั้งมีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเปนไปตามกระบวนการ PDCA และบรรลุ
เปาหมายที่วางไว ผลการดาํเนินโครงการที่สอดคลองกับแผนงาน มีดังน้ี 

 

แผนงาน จํานวนโครงการ 

1.  ประสานและบริหารงานวิจัย               5 

2.  บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ   10 

3.  ประชาสัมพันธ เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี    7 

4.  พัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย    3 

5.  วิจัยเฉพาะทางและวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใหบริการ 23 

6.  บริหารจัดการองคกร 28 

รวม 76 

ผลรวมของโครงการที่มีการประเมินผลตามเกณฑประเมิน 5 ขอ เทากับ 341 

 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  341/76  =  4.49 
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คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 

ดัชนีประเมนิที่ 2 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ  
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชีเ้พื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

 
  ดัชนีไมบังคับ   เชิงคุณภาพ

 สวพ.มก.มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวตัถุประสงค ในการดําเนินงานที่
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ดานการวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน และการสงเสริมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และภารกิจของสวพ.มก. 
โดยกําหนดตัวบงชี้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไวอยางชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนากลยุทธในการ
บริหารงาน โดยการประชมุรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงานในสังกัด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เพ่ือใหมี
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาหมาย วัตถุประสงค และแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป
ของสวพ.มก. และมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสามารถวางแผน กลยุทธ กาํหนดตัวบงชีเ้พ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน ทิศทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหแกบุคลากรในสังกัด โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจัดทําแผนงาน และแผนการ
ดําเนินงาน” ของสวพ.มก. ประจําปงบประมาณ 2549 เพ่ือสามารถวางแผน กลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ เพ่ือวดั
ความสําเร็จของแผนงาน แผนการดําเนินงาน เปนรายไตรมาสและเปนขอมูลใชในการวางแผน พัฒนา
ปรับปรุงหนวยงานในปตอๆ ไป 

 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1-7 ครบทุกขอ 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ดัชนีประเมนิที่ 3    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 

  
ดัชนีไมบังคับ   เชิงปริมาณ

 สวพ.มก. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/แผนการดําเนินงาน ที่กําหนดเปน
รายไตรมาส ประจําปงบประมาณ เพ่ือพิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และรายงานให
ผูบริหารทราบ ผลการดําเนินงานตามแผนที่บรรลเุปาหมายตามตัวบงชี้ เกินกวา รอยละ 80 สรุปไดดังน้ี 

หนวยงาน ตัวบงชี้ทั้งหมด 
(กิจกรรม / โครงการ) 

ตัวบงชี้ที่ดําเนินการ 
(กิจกรรม / โครงการ) 

ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย
(กิจกรรม / โครงการ) 

1.  ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 187 181 141 

2.  ฝายวิจัยและประเมินผล 19 19 16 

3.  ฝายสารสนเทศงานวิจัย 16 16 15 

4.  ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย 9 9 7 

5.  ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 58 55 50 

6.  สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 19 14 13 

7.  สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง 25 17 10 

8.  ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ 2 1 4 

9.  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 14 9 4 

10. ศูนยชนบทศึกษา 8 7 5 

11. ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัย
นิวเคลียรเทคโนโลยี 

14 10 8 

12. ศูนยนาโนเทคโนโลยี 15 13 10 

รวม  12  หนวยงาน 386 351 283 

คิดเปนรอยละที่บรรลุเปาหมาย 80.62 

 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน รอยละ 80.62 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

2 1 1 4 
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ดัชนีประเมนิที่  4    ระดับความสําเรจ็ของการสรางความรู  ความเขาใจในปรัชญาแหงการจัดตั้ง 
  องคกรใหกับบุคลากรของตนเอง 

                 
    ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ

 สวพ.มก. มีการกําหนดวิสัยทัศน วัตถปุระสงค พันธกิจ และภารกิจขององคกรอยาง
ชัดเจน และมีการประชาสมัพันธ เผยแพร  ใหบคุลากรทุกระดับไดรับทราบอยางทั่วถึงโดยการประชมุ
สัมมาทิฐิ , การจัดทําปายประกาศ , การเผยแพรในวารสารขาวสวพ.มก. , รายงานประจําปของสวพ.มก. , 
ขาวสารงานประกันคุณภาพ , เว็บสวพ.มก. ฯลฯ  ที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง  อีกทั้งไดจัดทําแบบประเมิน
ความรู  ความเขาใจในการจัดตั้งองคกรเพื่อสอบถามบุคลากรทุกทาน ตั้งแตปการศึกษา 2548 เพ่ือนําผล
การประเมินมาทบทวนกระบวนการใหความรู ความเขาใจ สําหรับในปการศึกษา 2549 ไดมีการดําเนินการ
อีกครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2550 ใหเปนไปตามกระบวนการ PDCA อยางตอเน่ือง   
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1 -5 ครบทุกขอ 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 (สถาบัน) เทากับ 4.13 คะแนน
                          ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 4.27 คะแนน

                                ผลการประเมินดัชนีไมบังคับ เทากับ 3.00 คะแนน

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3
5 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 22.22% 26.83% 26.83% 26.83% 3 3 3 1 1 5 5% 9% 10%

6 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 4 5

7 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 6 6 6 6 3 3 3 1 1 5 3 4 5

8 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย -14,047,930.00 1,368,679.65 870,590.48 870,590.48 1 3 3 1 0 4    19,999    29,999     30,000

9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนบุคลากรวิจัย -323,500.00 155,478.26 2,267,239.05 2,267,239.05 1 3 3 1 1 5    34,999    49,999     50,000

10 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรวิจัย

-550.00% 43.48% 52.38% 47.62% 1 3 3 1 1 5 29% 39% 40%

11 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในป
การศึกษานั้น

1.0 1.0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0 0.1 0.5 1.0

12 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตอบุคลากรวิจัย

0.00% 4.00% 13.04% 8.70% 0 1 1 1 1 3 14% 19% 20%

13 รอยละของบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
บคลากรวิจัย

0.00% 44.00% 52.17% 52.17% 0 2 3 1 1 5 34% 49% 50%

14 รอยละของบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

-500.00% 47.83% 80.95% 71.43% 1 2 3 1 1 5 39% 59% 60%

15 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากรประจํา

16.52% 22.81% 47.97% 32.52% 1 2 3 1 1 5 19% 29% 30%

16 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่บุคลากรประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอบุคลากรประจํา

0.00 2.55 3.77 2.44 0 2 2 1 1 4 2 4 7

17 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอบุคลากรประจํา 0.00 7,104.93 21,617.27 8,130.08 0 2 3 1 1 5      4,999      7,499       7,500

18 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

3.42% 0.86% 2.40% 1.60% 1 1 1 1 1 3 7% 14% 15%

19 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 9 11 11 11 2 3 3 1 1 5 5 10 11

รวม 17 34 35 14 13 62

เปนดัชนีไมบังคับในปการศึกษา 2549 แตจะเริ่มบังคับใชในปการศึกษา 2550 เปนตนไป        เปนดัชนีบังคับสําหรับหนวยงานสถาบันเทานั้น เนื่องจากมีภารกิจทางดานการวิจัย

       เปนดัชนีบังคับสําหรับหนวยงานสํานักเทานั้น32

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

ผลการประเมิน

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

เกณฑการประเมินดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปาหมายป 2549 ประเมิน

พัฒนาการ
ผล

ประเมิน 

 2549

------------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ------------



 
 
 องคประกอบที่ 2   ภารกิจ 

 
ดัชนีประเมนิที่ 5 รอยละของบคุลากรประจาํสายสนับสนุนที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
  
 ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
 
 เน่ืองจากสวพ.มก.เปนหนวยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัย มีหนวยงาน 
ฝาย/สถานี ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใหบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ และมีศูนยวิจัย ซ่ึงดําเนินภารกิจดาน
วิจัย (แตไมมีบุคลากรประจํา) จึงมีบุคลากรประจําสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 125 คน ประกอบดวย 
ขาราชการสาย ข และ ค จํานวน 41 คน พนักงาน 12 คน ลูกจางประจํา 11 คน และลูกจางชัว่คราว 61 คน  
ซ่ึงสวพ.มก. มีบุคลากรที่มีคุณสมบัตใินการขอตําแหนงทางวิชาการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได
นําเสนอผลงานและไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินโดยมหาวิทยาลยัฯ มีคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงชํานาญการ 9 คน  และเชี่ยวชาญ 2 คน  รวม 11 คน จากผูมีคุณสมบัติ จํานวน 41 คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  11*100/41 = 26.83 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 6 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 
 

ดัชนีไมบังคับ   เชิงคุณภาพ 

 ภารกิจหน่ึงของสวพ.มก.คือ การประสานและบริหารงานวิจัยแกอาจารย นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ และการบริการงานวจัิยและบริการวิชาการแกผูรับบริการจากภายนอก รวมทั้งมีการ
ใหบริการดานอ่ืนๆ แกผูบริหารและบุคลากรในสังกัดสวพ.มก.ดวย การดําเนินการใหบริการแตละดานจึงมี
ความแตกตางกันไป เชน ภารกิจดานการประสานและบริหารงานวจัิย จะมีการวางแผนการดําเนินงาน หรือ
จัดทําโครงการ โดยมีการใชขอมูลจากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักวิจัย ซ่ึงเปนผูรับบริการและ
ขอคิดเห็น / เสนอแนะที่นักวิจัยไดใหไวในแบบประเมินผลการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป เชนเดียวกับการใหบริการงานวจัิย ซ่ึงมีการประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการ 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานเชนกัน 
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 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

1 1 1 3 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 7 มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ดัชนีไมบังคับ   เชิงคุณภาพ 

 สวพ.มก.มีฝายวิจัยและประเมินผลทําหนาที่ประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีการจัดสรรทุนสนบัสนนุการวิจัยของนักวิจัยในหนวยงาน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และ
อาจารย นักวิจัยในคณะ/สถาบัน/สํานัก ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาต ิ
ตลอดจนเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบตั ิซ่ึงรวบรวมขอสนเทศไวชดัเจน มีการประสานความรวมมือทางการ
วิจัยระหวางอาจารย นักวจัิย หนวยงานตางๆ ในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ รวมทั้งมีการ
ประสานความรวมมือทางการวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และประสานการเสนอและรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้มีการสงเสริมสนับสนุนการ
เสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวจัิย โดยการจัดประชุม สัมมนาและฝกอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัย และ
ขีดความสามารถของนักวิจัย การสนับสนุนการเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย การใหบริการปรึกษาวิจัย 
รวมทั้งการจัดประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวลันักวิจัย และหนวยงานวจัิย เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย และ
หนวยงานวิจัยที่มีผลงานเดน 

 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1-6 ครบทุกขอ 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ดัชนีประเมินที่  8 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
ตอจํานวนบุคลากรวิจยั 

 
 
 บุคลากรวิจัยของสวพ.มก. มีศักยภาพในการดําเนินการโครงการวิจัย โดยเปนหัวหนา
โครงการและเปนผูรวมโครงการจากทุนภายในมหาวิทยาลัย 20 โครงการ ทุนวิจัย จํานวน 18,282,400 บาท 
จากบุคลากรประจําและบคุลากรยืมตวัทีมี่ภาระหนาที่ในการทําวิจัยของสวพ.มก. จํานวน 21 คน โดยไมนับ
รวมบุคลากรวจัิยที่ลาศึกษาตอ 2 คน 
   

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 18,282,400/21 =  870,590.48บาท/คน 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 0 4 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 9 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

บุคลากรวิจยั 
 
 

 บุคลากรประจําและบุคลากรยืมตัวที่มีภาระหนาที่ในการทําวิจัยของสวพ.มก. จํานวน 
21 คน โดยไมนับรวมบุคลากรวิจัยที่ลาศกึษาตอ 2 คน  มีการขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
และตางประเทศ จํานวนรวม 5 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,612,020  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 โครงการวิจยัที่ไดรับทุนตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

หนวยงานที่ไดรับจัดสรร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ แหลงทุน 

1. ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 1 2,600,000.00 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

2. ศูนยนาโนเทคโนโลย ี 2 5,812,020.00 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ
3. ศูนยนาโนเทคโนโลย ี 1 2,000,000.00 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ
4. สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง 1 37,200,000.00 สหภาพยุโรป 

รวม   3  หนวยงาน 5 47,612,020.00 ในประเทศ    4  โครงการ 
ตางประเทศ   1   โครงการ 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
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 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 47,612,020/21 = 2,267,239.05 บาท/คน 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 10 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทัง้ในระดับชาต ิและระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรวิจัย 
 
 

 ผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และนําไปใชประโยชนทั้งในระดบัชาต ิ
และนานาชาติ ของบุคลากรวิจัย จํานวน 21 คน โดยไมนับรวมบุคลากรวจัิยที่ลาศึกษาตอ 2 คน มี
ผลงานวิจัยที่เผยแพร จํานวน 11 เรื่อง ซึ่งเปนทั้งผลงานวิจัยที่ทํางานรวมกับบคุลากรในหนวยงานเดียวกัน 
และทํางานรวมกับสถาบันอ่ืน 
  
สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 11*100/21 =  52.38 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 11 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 

 
 
 ในปการศึกษา 2549 สวพ.มก. ยังไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบตัร  
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  0 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

0 0 0 0 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
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ดัชนีประเมนิที่ 12 รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอบุคลากรวิจัย 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 

 ในปการศึกษา 2549 บุคลากรวิจัยของสวพ.มก. และบุคลากรวิจัยยืมตัวชวยราชการ   
มีผลงาน บทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ในrefereed journal โดยไมนับซํ้าแมวาบทความวิจัยน้ัน
จะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม จํานวน 3 ชิ้นงาน ตอจํานวนบุคลากรวิจัยทั้งหมด 23 คน รายละเอียด
ดังน้ี 

อางอิง คณะผูทําผลงานวิจัย ผลงานวิจัย/สรางสรรค 
ชื่อผลงานที่นําไปอางอิง ชื่อผูนําไปอางอิง 

ศ.ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล 1. โครงการกระบวนการเรง
ปฏิกิริยาในระดับนาโนเมตร 
: การออกแบบการจําลอง
แบบโมเลกุล และการ
สังเคราะหวัสดุที่โครงสราง
ผลึกระดับนาโนเมตร 

Epoxidation reaction of unsaturated 
hydrocarbons with H202 over 
defect TS-1 investigated by 
ONIOM method : Formation of 
activesite and reaction mechanisms 

Panyaburapa W.Nanok 
T,Limtrakul J 

  Calculation the vibration spectra of 
molecules : An introduction for 
experimentslists with contemporary 
examples 

 

ศ.ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล 2. โครงการออกแบบ
โครงสรางสังเคราะหและ
ทดสอบสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

Absolute cross sections and kinetic 
wnergy release for doubly and 
triply charged fragments produced 
by election impact on CO+ 

Lecointre J.Belic DS, 
Jureta JJ,Becker 
K,Deutsch H,Limtrakul 
J Mark TD,Probst 
M,Defrance P 

ดร.ศาลักษณ พรรณศิริ 3. Improvement of cassava 
shoot organogenesis by the 
use of silver nitrate in vitro 

Effects of silver nitrate on the 
tissue culture of immature wheat 
embryos 

Wu, L. M. Au – 
Zheng,Y. L. 

 
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  3*100/23  =  13.04 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

1 1 1 3 
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ดัชนีประเมนิที่ 13 รอยละของบคุลากรวิจัยที่ไดรับทุนทาํวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัตอบุคลากรวจิัย 
 
 

  สวพ.มก.มีจํานวนบุคลากรวิจัย จํานวน 23 คน และมีบุคลากรทีไ่ดรับทุนทําวจัิย และ
งานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 10 คน และภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวน 2 คน  ดังนี้ 
ลําดับ ชื่อผูไดรับทุนทําวิจัย  

(หัวหนาโครงการ) 
หนวยงาน แหลงทุนวิจัย 

แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย   

1 ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

2 นางสุวรรณา  กลัดพันธุ ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

3 นางสาวรมณีย   เจริญทรัพย ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

4 ดร. นุษรา  สินบัวทอง ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

5 ดร. ศาลักษณ  พรรณศิริ ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

6 นายณัฐวัฒน    คลังทรัพย สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

7 รศ.สมศรี   ภัทรธรรม ศูนยชนบทศึกษา ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

8 ผศ.สิทธิชัย   เกษตรเกษม ศูนยชนบทศึกษา ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

9 ผศ.วิวัฒน  หาญวงศจิรวัฒน ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

10 ดร.ศิริวรรณ   บุรีคํา ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัย
นิวเคลียรเทคโนโลยี 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   

1 อาจารยวิเชียร   กีรตินิจกาล ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

2 ศ.ดร.จํารัส  ล้ิมตระกูล ศูนยนาโนเทคโนโลยี 1. ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

   2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ 

 
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  12*100/23  = 52.17 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
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ดัชนีประเมนิที่ 14 รอยละของบคุลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอวิชาการ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 

 บุคลากรวิจัยของสวพ.มก. ไดมีการเขารวมประชุมวชิาการ และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในที่ประชุมทัง้ระดับชาติและนานาชาต ิ โดยมีการสนับสนุนทนุจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย(ในประเทศ)  โดยบุคลากรที่เขารวมประชุม จํานวน 17 คน จากบคุลากรวิจัยทั้งหมด 21 คน 
โดยไมนับรวมบคุลากรทีล่าศึกษาตอ  2  คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  17*100/21  =  80.95 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
ดัชนีประเมนิที่ 15 รอยละของกจิกรรม/โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพทีต่อบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

 
 
 สวพ.มก. เล็งเห็นความสําคัญของการนําความรู และผลงานวิจัยออกเผยแพรสู
ประชาชน ชมุชน และสังคม โดยดําเนินงานผานโครงการบริการวชิาการ ไดแก การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง 
เฉพาะสาขา การฝกอบรมเทคนิควิธกีารตางๆ การฝกอบรมตรวจวิเคราะหสารพษิจากเชื้อราตามระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025  การฝกอบรมเรื่องการแปรรูปมะเด่ือปาเปนผลิตภัณฑตางๆ ใหแกกลุมแมบาน 
การบริการตรวจวิเคราะห วิจัย การบริการเครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษาแนะนํา การ
จัดคายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม การเผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ ทาง
สถานีวิทยุมก. และสื่อโทรทัศน ผานรายการเกษตรศาสตรนําไทย ตลอดจนการจัดนิทรรศการ ทั้งภายใน
และภายนอกมก. รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ ตอบุคลากรประจํา จํานวน 123 คน โดยไมนับรวมบุคลากรที ่   
ลาศึกษาตอ 2 คน  มีผูไดรับบริการรวมทั้งสิ้น  25,325  คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 59*100/123 = 47.96 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
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ดัชนีประเมนิที่ 16 จํานวนชัว่โมงเฉลี่ยทีบุ่คลากรประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน ประเทศชาต ิ
และนานาชาติตอบุคลากรประจํา 

 
ดัชนีไมบังคับ   เชิงปริมาณ

 
 จากโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการ ในปการศึกษา 2549 จํานวน 59 โครงการ/กิจกรรม 
มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการใหบริการของบุคลากรทั้งหมดของสวพ.มก. รวม 24,169 ชั่วโมงตอป  โดยคิดเปน 
464 ชั่วโมงตอสัปดาห ตอบุคลากรประจาํ 123 คน โดยไมนับรวมบคุลากรทีล่าศกึษาตอ 2 คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  464/123 = 3.77 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

2 1 1 4 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 17 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวชิาการและวชิาชีพ เพื่อสังคม
ตอบุคลากรประจํา 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
 
 ภารกิจดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการของสวพ.มก. มีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่กอใหเกิดรายได และโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการทางดานวิชาการและวชิาชีพเพ่ือสังคม โดยไมเรียกเก็บ
คาใชจายสําหรับในรอบปการศึกษา 2549 สวพ.มก.จัดโครงการ/กิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 56 โครงการ/กิจกรรม มี
คาใชจาย 2,658,924.26 บาท  ตอบุคลากรประจํา 123 คน โดยไมนับรวมบคุลากรที่ลาศึกษาตอ 2 คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  2,658,924.26/123  = 21,617.27 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ดัชนีประเมนิที่ 18 รอยละของบคุลากรประจาํที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธ ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติตอบุคลากรประจํา 

 
 
 สวพ.มก. ไมมีขาราชการ/พนักงานประจําในตําแหนงอาจารย แตบุคลากรมีความรู 
ความสามารถ และไดรบัใหความรวมมือชวยเหลอืสังคมและหนวยงานอื่น โดยการไดรบัเชิญใหเปน 
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ซึ่งแสดงวาไดรับการ
ยอมรับจากองคกรภายนอก จํานวน 3 คน  ไดแก 1) ศ.ดร.จํารัส  ลิ้มตระกูล   2) ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ   
3) ดร.ศาลักษณ  พรรณศิริ 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 3*100/125   =  2.40 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

1 1 1 3 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 19 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 
 สวพ.มก.ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางตอเน่ืองจน
เปนวัฒนธรรมขององคกร คือการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนา สวพ.มก. ในวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งจะมี
กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ การบวงสรวงพระพิรุณ การมอบโลที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการ การมอบ
ทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจาง ตลอดจนการแสดงความยินดีแกบุคลากรในวาระตางๆ เปนกิจกรรมที่
เอกลักษณของสวพ.มก. ซึ่งมีอดีตผูบริหารสวพ.มก. ผูบริหาร มก.และบุคลากรเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
เปนประจําทุกป นอกจากนั้นในปการศกึษา 2549 เปนปมหามงคล เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัตคิรบ 60 ป และในป 2550 เปนปที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 
พรรษา สวพ.มก.ก็ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรตดิวยเชนกัน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน    จํานวน 11  กิจกรรม 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ

ดัชนีไมบังคับ   เชิงปริมาณ
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 3  เทากับ 4.09 คะแนน

                          ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 4.44 คะแนน

                                ผลการประเมินดัชนีไมบังคับ เทากับ 2.50 คะแนน

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3

20 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 4 5 5 5 2 3 3 1 1 5 3 4 5

21 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5

22 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 3 4 5

23 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

2.56% 2.59% 3.20% 2.40% 3 3 3 1 1 5 0.99% 1.99% 2%

24 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 3 7 7 7 1 2 2 1 1 4 5 7 8

25 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (กรณีที่ 1) 92.59% 100.00% 88.64% 75.00% 3 3 3 1 0 4 74% 84% 85%

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (กรณีที่ 2) 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 74% 84% 85%

26 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 2 3 5 5 1 2 3 1 1 5 3 4 5

27 งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 3 4 5

28 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรทั้งหมด 3,746.71  1,010.66  2,526.61  1,600.00  1 1 1 1 1 3   9,999   14,999   15,000

29 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

61.54% 73.28% 73.60% 72.00% 2 2 2 1 1 4 54% 79% 80%

30 สัดสวนของจํานวนบุคลากรในสํานักงานทั้งหมดตอจํานวน คอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 1.22 1.02 1.06 1.06 3 3 3 1 1 5 3 2 1

รวม 22 25 26 10 9 45

เปนดัชนีไมบังคับในปการศึกษา 2549 แตจะเริ่มบังคับใชในปการศึกษา 2550 เปนตนไป

สามารถเปลี่ยนตัวหารไดตามจํานวนดัชนีไมบังคับที่ดําเนินการ  (รหัสผาน "eval" )

42

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

ผลการประเมิน

(คะแนนเต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

เกณฑการประเมินดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปาหมาย

ป 2549

ประเมิน

พัฒนาการ
ผล

ประเมิน 

 2549
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องคประกอบที่ 3   การบริหารและจัดการ 
 
 
 

ดัชนีประเมนิที่ 20 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ 
 สวพ.มก.มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ กลยุทธ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน
ประจําปอยางชัดเจน และแจงใหผูบริหารและบุคลากรทุกระดับไดรับทราบและนาํไปสูการปฏบิัติงานไดอยาง
เปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมภายใน โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือ
นําผลมาปรบัปรุงการบริหารและจัดการหนวยงานตอไป 
 นอกจากนี้ สวพ.มก.ยังจัดทําแบบประเมินผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย/ศูนย/สถานีใน
สังกัด ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานไดประเมินผูบริหารเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ
บาลและภาวะผูนํา เพ่ือนําผลการประเมินแจงใหผูบริหารทราบและพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1-5 ครบทุกขอ 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 21  มีการบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสทิธิภาพ 
 

ดัชนีไมบังคับ   เชิงคุณภาพ 
 สวพ.มก. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว นับตั้งแตมี
กระบวนการและระบบการคดัเลือกบุคลากร โดยมีการกําหนดคุณสมบัตขิองบุคคลที่จะคัดเลือกตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และตามภารกิจในการปฏบิัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
มีการทดสอบความรูความสามารถและเพือ่ใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ จึงมีการประกาศรับสมัคร
ผานเว็บไซดสวพ.มก. เพ่ือใหมีผูมาสมัครรับการคัดเลือกมากขึ้น 

 เม่ือไดบุคลากรแลว สวพ.มก.มีการกําหนดใหบุคลากรและผูบริหารจัดทําใบบอก
ลักษณะงาน และใบมอบหมายงานตามภารกิจของหนวยงาน มีการทดลองปฏิบัติงาน และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
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 ดานสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร นับแตการแสดงความยินดี การแสดง
ความเสียใจ การสรางขวัญกําลังใจในวาระเจ็บปวย ฯลฯ แกบุคลากรและครอบครวัในโอกาสตางๆ รวมทั้งมี
กองทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรลูกจางผูมีรายไดนอย ซึ่งมีการสนับสนุนทุนการศกึษาเปนประจําทุกป 

 ดานการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบคุลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสขุ โดยจัดใหมีอุปกรณกีฬา เพ่ือใหบุคลากรใชออกกําลงักาย จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อเชื่อมความสามัคคี เปนประจําทุกป 

 ดานการพัฒนาบุคลากร มีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
สวพ.มก. โดยกําหนดกรอบการพัฒนาความรู และทกัษะในการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาพฤติกรรมและ
ทัศนคติ ประจําป 2549-2551 โดยการจัดทําโครงการฝกอบรม/สัมมนา และการสนับสนุนบุคลากรใหเขารบั
การอบรม/สัมมนาตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารบั
การศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรี / โท นอกเวลาราชการ และมีกองทุนพัฒนาสวพ.มก. ประเภทสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งชวยสนับสนุนคาใชจายบางสวนในการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาตอ แตยังขาด
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 ดานการประเมินผลความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับ โดยงานนโยบายและแผนได
ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบคุลากรภายในฝายบริหารและธุรการ
ทั่วไป ในเดือน มีนาคม 2550 เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการบริหารงานภายในตอไป 

  
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน ขอ 2 -4 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

0 0 0 0 
 
 

ดัชนีประเมนิที่ 22  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน 

 
ดัชนีไมบังคับ   เชิงคุณภาพ

 
 สวพ.มก. มีการแตงตั้งบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวพ.มก.เพ่ือรวมกําหนดนโยบาย ใหคําแนะนําในการบรหิารงาน และดําเนินการ
รวมกันอยางตอเน่ืองและชดัเจน โดยมีการจัดประชุมรวมกันอยางนอย 3 ครั้งตอป  และมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกบคุลากรทัว่ไป ผานชองทางตางๆ ไดแก เอกสารเผยแพร แผนพับแนะนําหนวยงาน วารสารขาว
สวพ.มก. บอรดประชาสัมพันธ และเวบ็ไซดสวพ.มก. รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป เชน
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รายการเกษตรศาสตรนําไทย รับฟงขอเสนอแนะ ติชม จากผูรับชมรายการเพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบ
วิธีดําเนินการ พัฒนาปรับปรุงตอไป 
 นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรมของสถานีวิจัยในสังกัดสวพ.มก. ยังเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชนใกลเคียงไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยเชนกัน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน ขอ 1-5 ครบทุกขอ 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
  
ดัชนีประเมนิที่ 23 รอยละของบคุลากรประจาํที่ไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 
 สวพ.มก. มีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาผลงานทางวชิาการ หรือวิชาชีพ
ใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง ตั้งแตการจัดทําผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือเสนอขอเลื่อนระดับและกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลจากหนวยงาน/องคกรภายนอก โดยในปการศึกษา 
2549 มีบุคลากรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน/องคกรภายนอก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  จํานวน  
4 คน  ดังน้ี 
 

ชื่อผูที่ไดรับรางวัล หนวยงาน รางวัลดาน 
1)  ศ.ดร.จํารัส   ล้ิมตระกูล        ศูนยนาโนเทคโนโลยี 

 
1. ดานการบริการวิชาการ 
2. ดานอื่นๆ 

2)  ผศ.ดร.ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ 1. ดานการวิจัย 
3)  นางสุวรรณา    กลัดพันธุ ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 1. ดานการวิจัย 
4)  นางสาวยุพดี  เผาพันธุ ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 1. ดานการบริการวิชาการ 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 4*100/125  =  3.20 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ดัชนีประเมนิที่ 24 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

  
ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ  

 สวพ.มก. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามภารกิจของหนวยงานอยางชัดเจน มี
การกําหนดแผนการดําเนินงานและมีระบบการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยใหหนวยงานรายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส และรวบรวมโดยงานนโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอผูบริหารหนวยงาน พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธในการดําเนนิงาน และมีการถายทอดสูบุคลากรผานการประชุม นอกจากนี้
ผูบริหารของสวพ.มก.ไดมีการประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรงุประเด็นยุทธศาสตร กลยทุธ มาตรการ/
แผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2549 

 สวพ.มก. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามภารกิจของหนวยงานอยางชัดเจน มี
การกําหนดแผนการดําเนินงานและมีระบบการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยใหหนวยงานรายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส และรวบรวมโดยงานนโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอผูบริหารหนวยงาน พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธในการดําเนนิงาน และมีการถายทอดสูบุคลากรผานการประชุม นอกจากนี้
ผูบริหารของสวพ.มก.ไดมีการประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรงุประเด็นยุทธศาสตร กลยทุธ มาตรการ/
แผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2549 
  

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน   ขอ 1-7  สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน   ขอ 1-7 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม รวม 

2 1 1 4 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 25 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 
 สวพ.มก.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งดานบริการวิชาการ บริการ
งานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในปการศึกษา 2549 จํานวน 59 โครงการ/กิจกรรม  
ซ่ึงมีการวัดระดับความพึงพอใจ กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ ของผูรับบรกิาร จํานวน 44 โครงการ/กิจกรรม  และโครงการ/
กิจกรรมที่มีผลการประเมินเปนคาเฉลี่ยจากการประเมินผลความพึงพอใจในระดับ 3.5 ขึ้นไป มีจํานวน 39 
โครงการ/กิจกรรม 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน     39*100/44 = 88.63 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 0 4 
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ดัชนีประเมนิที่ 26 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ 
 สวพ.มก.กําหนดใหผูบริหารและบุคลากรจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ทั่วทั้งองคกรที่
สอดคลองกับ ใบบอกลักษณะงาน (JD) โดยมีการลงนามผูมอบและผูรับมอบเปนลายลักษณอักษร มีการ
จัดทํารายงานผลการปฎิบตังิานเพื่อทบทวนใบมอบหมายงานและเพือ่นํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  
ความดีความชอบของขาราชการ พนักงานและลูกจางประจํา มีการมอบหมายใหลูกจางชัว่คราวจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 เพ่ือประกอบการพิจารณาจางตอใน
ปงบประมาณ 2551 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ขอ 1-5 ครบทกุขอ 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 27 งานที่มีการวเิคราะหและนําผลไปปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ 
 สวพ.มก. มีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอโดยการจัดประชุมภายในหนวยงานและระดับสวพ.มก.โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานของสวพ.มก. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคตางๆ และนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีความสะดวก รวดเรว็ยิ่งขึ้น อีกทั้งไดมีการจัดทําขัน้ตอนการปฏบิัติงาน (Work Flow) เพ่ือการ
วิเคราะหงานและลดขั้นตอนการปฏบิัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึน้  

 ในรอบปที่ผานมามีการดําเนินการรวมกันระหวางฝายวจัิยและประเมินผล ฝายสารสนเทศ
งานวิจัย และฝายบริหารและธุรการทั่วไป ในการวาจางบริษัท Advance Integration  ในการพัฒนาฐานขอมูล
การบริหารจัดการงานวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. เชื่อมโยงการบริหารจัดการงานประสานงานวิจัยกับงาน
ตดิตามประเมนิผลโครงการวิจัย ภายในฝายวิจัยและประเมินผล กับงานเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย การจาง
ลูกจางชั่วคราว และการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ สิ่งกอสรางตางๆ ของฝายบริหารและธุรการทั่วไป โดยมีการ
วิเคราะหและปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานและกําหนดรูปแบบการเก็บขอมูล ซ่ึงในระยะแรกเปนการให
อาจารย นักวิจัยเสนอโครงการวิจัย และตอบรบัทุนผานเว็บของสวพ.มก. ในสวนของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนใหมน้ี ในเบื้องตนทางฝายสารสนเทศงานวิจัย ไดมีการใหผูทรงคุณวฒิุประเมินเว็บ 
และวเิคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 ------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.-------------- 47  



 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน ขอ 1-5 ครบทุกขอ 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 28 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอ

บุคลากรทั้งหมด 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
 
 สวพ.มก. มีการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรทั้งขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา 
และลูกจางชัว่คราว ไดรับการพัฒนา โดยการเขารวมประชุมสมัมนา และฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู 
ความสามารถ และพัฒนาศกัยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งที่เสียคาใชจายและไมเสยีคาใชจาย จํานวน  94 คน  
จากบุคลากรประจํา จํานวน 125 คน  รวมคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 309,626  บาท  
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  315,826/125 = 2,526.61บาท/คน 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

1 1 1 3 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 29 รอยละของบคุลากรประจาํสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ 
 บุคลากรประจําของสวพ.มก.มีจํานวน 125 คน และไดเขารับการพฒันาความรู ทักษะ 
โดยการเขารับการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและตางประเทศ  จํานวน  92  คน 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 92*100/125 = 73.60 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

2 1 1 4 
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ดัชนีประเมนิที่ 30 สัดสวนของจํานวนบุคลากรในสํานักงานทั้งหมดตอจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชใน

การทํางาน 
 ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ
 
 สวพ.มก. มีคอมพิวเตอรที่ใชในสํานักงานทั้งหมด จํานวน 101 เครื่อง ตอจํานวน
บุคลากรในสํานักงาน จํานวน  95 คน  คิดเปนจํานวนคอมพิวเตอรตอจํานวนบคุลากร =  1 คน : 1 เครื่อง              
ซ่ึงอยูในเกณฑเพียงพอตอความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน   1 คน : 1 เครื่อง 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  เทากับ 4.00 คะแนน

       ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 4.00 คะแนน

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3

31 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

7 7 7 7 3 3 3 1 1 5 5 6 7

32 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง   ทั้งหมด 29.77% 27.13% 27.64% 27.64% 1 1 1 1 1 3 35% 40% 41%

33 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
และรายงานใหผูบริหารทราบ

13.11% 16.05% 55.93% 55.93% 1 1 2 1 1 4 40% 79% 80%

รวม 5 5 6 3 3 12

50

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ผลการประเมิน(คะแนน

เต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

เกณฑการประเมินดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปาหมาย

ป 2549

ประเมิน

พัฒนาการ
ผล

ประเมิน 

 2549
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   องคประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 

 

  ดัชนีประเมนิที่  31    มรีะบบ  และกลไกในการจัดสรร  การวเิคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ 

   ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ

 สวพ.มก. มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ดานการบริหารงบประมาณแผนดิน  
การบริหารงบประมาณเงินรายได  การบริหารงบประมาณเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนวิจัยทั่วไป  การ
บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก  ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบาย
ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาเงินรายได โดยสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน จากศักยภาพ จุดเดน 
ผลผลติภายในหนวยงาน เพ่ือสรางรายไดใหกับหนวยงาน  ตลอดจนมีการตรวจสอบ ควบคุมเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ การจัดทํารายงานสรุป วิเคราะหคาใชจาย  สถานะการเงิน  ทัง้งบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได  เปนรายเดือนและรายไตรมาสอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบที่
กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยฯ และสวพ.มก. กําหนด ซ่ึงมีการรายงานใหผูบริหารรับทราบ เพ่ือใชเปน
ขอมูลทางการเงินของหนวยงาน รวมทั้งมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานดวย 
 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน  ขอ 1-7 ครบทกุขอ 
คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
 
 

ดัชนีประเมนิที่  32    รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทัง้หมด 

             

  
ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ

 สวพ.มก. มีรายรับจากการบริหารงาน การประยุกตและบริการวชิาการ และจาก
โครงการพัฒนาวิชาการ เพ่ือสรางรายไดและชวยใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน โดย
เปาหมายหลักในการจัดหารายได คือการหารายไดเพ่ือสนับสนุนคาสาธารณูปโภคและหากหนวยงานมี
ศักยภาพในการหารายไดเพียงพอ สามารถสนับสนุนในสวนของการจางลูกจางชั่วคราวเงนิรายได ได
เน่ืองจากไมไดรับการจัดสรรอตัราคาจางประจําหนวยงานเพิ่มเติม 
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 ในปงบประมาณ 2549 หนวยงานมีรายรบัจริงจากภายนอก เทากบั 7,568,084.81 บาท 
และมีรายรับจริงจากงบประมาณแผนดิน (รวมคาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) เทากับ 19,811,963 บาท รวมรายรบั
จริงทั้งหมด เทากับ 27,380,047.81 บาท             

 
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 7,568,084.81*100/27,380,047.81 = 27.64 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

1 1 1 3 
 
 
ดัชนีประเมนิที่ 33    รอยละของกิจกรรมที่ใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทนุตอหนวยและรายงานให
ผูบริหารทราบ 

                  

 
ดัชนีบังคับ   เชิงปริมาณ

หนวยงานในสังกัดมีการจัดกิจกรรมที่ใหบริการทั้งดานบริหาร บริการวิชาการ และ
บริการงานวิจัย ในรอบปการศึกษา 2549 จํานวน 59 กิจกรรม และไดวิเคราะหตนทุนทีเ่กิดจากการใช
ทรัพยากร และคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมใหบริการตางๆ เพ่ือเปนขอมูลและรายงานใหผูบริหารทราบ 
จํานวน 33 กิจกรรม 

 
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน  33*100/59  = 55.93 

 คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

2 1 1 4 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 เทากับ 5.00 คะแนน

        ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 5.00 คะแนน

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3

34 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 4 4 4 4 3 3 3 1 1 5 2 3 4

รวม 3 3 3 1 1 5

53

สรุปการประเมินองคประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ผลการประเมิน(คะแนนเต็ม

 3)

ประเมินตาม

เปาหมาย
เกณฑการประเมินดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปาหมาย

ป 2549

ประเมิน

พัฒนาการ
ผลประเมิน 

 2549

------------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ------------



 

  องคประกอบที่  5    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 

 ดัชนีประเมนิที่ 34    ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพภายใน 

 

  
ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ

 สวพ.มก.ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จึงมี
นโยบายใหบุคลากรหนวยงานในสังกัดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง อาทิ 1) การสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยจัดทําขาวสารงานประกันคุณภาพ  2) การเขารวมกิจกรรม 
อบรม สัมมนา กับมหาวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ือง   3) การจัดอบรมใหความรูดานการจัดทําแผนงานใหทุกคน
เรียนรูรวมกัน   4) การใหความรวมมือในกิจกรรมสรางเสริมความรู ความเขาใจในระบบและกลไกประกัน
คุณภาพครบวงจร    5) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานในสังกัดเปนประจําทุกป    6) 
การเขารวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของบุคลากร ทั้งระดับสวพ.มก. และระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการแจงผลการประเมินใหหนวยงานในสังกัดรับทราบ และใหความสําคัญกับ
ขอเสนอแนะที่ไดจากระบบประกันคุณภาพ จึงมีการนําผลการประเมินมาดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ ตามแนวปฏิบัติของระบบการประกันคุณภาพ อยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบุคลากรทุกคนในสวพ.มก. 

 
 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1 -4 ครบทุกขอ 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 เทากับ 5.00 คะแนน

                          ผลการประเมินดัชนีบังคับ เทากับ 5.00 คะแนน

2547 2548 2549 2547 2548 2549 1 2 3

35 ระดับความสําคัญของการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 5 5 5 5 3 3 3 1 1 5 3 4 5

รวม 3 3 3 1 1 5

55

สรุปการประเมินองคประกอบที่  6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ

ผลการประเมิน(คะแนน

เต็ม 3)

ประเมิน

ตาม

เปาหมาย

เกณฑการประเมินดัชนี ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปาหมาย

ป 2549

ประเมิน

พัฒนาการ
ผล

ประเมิน 

 2549
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    องคประกอบที่ 6     การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 

 ดัชนีประเมนิที่ 35    ระดับความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานของหนวยงาน 

 ดัชนีบังคับ   เชิงคุณภาพ

           ระบบและกลไกการประกันคุณภาพมีความสําคญัตอการบริหารและการพฒันาสวพ.
มก. ซ่ึงจําเปนตองนําผลการวิเคราะหตนเอง ปญหา อุปสรรคตางๆ มาหาแนวทางแกไขปรบัปรุง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงสวพ.มก. ไดนําขอมูลตางๆ ไดแก 

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2549 

3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 ดําเนินการแกไข พัฒนา ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน  เชน 

 1) การบูรณาการรวมกันระหวางฝาย เชนการจัดงานวันนักวิจัย มก. “สารสนเทศ
งานวิจัยเพ่ือการแขงขัน” ซ่ึงรวมกันระหวางฝายวิจัยและประเมินผล กับฝายสารสนเทศงานวจัิย เพ่ือให
อาจารย นักวิจัย ไดทราบแนวทางการดําเนินงานในกระบวนการสารสนเทศงานวจัิย และการเสนอทุนวิจัย
ผานเว็บไซด 

 2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสะดวก เหมาะสมกับสถานการณยิ่งขึ้น 
โดยแตงตั้งคณะทํางานประเมินเวบ็ไซดสวพ.มก. ป 2549-2550 ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรู ความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนผูรับบริการของสวพ.มก. ประเมินเวบ็ไซดสวพ.มก. เพ่ือตอบสนอง
ความตองการผูใชบริการเวบ็ไซดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) วาจางบริษัท Advance Integration  ในการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เชื่อมโยงการบริหารจัดการงานประสานงานวิจัยกับงานติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย กับงานเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย 

        4) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง เพ่ือ
ประชาสัมพันธงานวิจัยและงานบริการในรูปแบบตางๆ  

        5)   มีการประเมินผลความพึงพอใจ และวิเคราะหตนทุนในกิจกรรมการใหบริการเพิ่ม
มากขึ้นจากปที่ผานมา 
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 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1 -5 ครบทุกขอ  

คะแนนตามเกณฑการประเมิน 

ดําเนินงานตามเกณฑดัชนี     ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เทียบกับการดําเนินงานรอบปที่ผานมา รวม 

3 1 1 5 
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บทที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
3.1  สรุปประสิทธิผลการดําเนินงานตาม  6  องคประกอบ 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ วตัถปุระสงค ที่สอดคลอง
กับนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ    
ใหผูบริหาร บุคลากรทุกระดับและบุคลากรทั่วไปทราบในรูปแบบตางๆ ไดแก เว็บไซต KURDI   
ปายประชาสมัพันธ เอกสารเผยแพรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เชน ขาวสารงานประกัน
คุณภาพ วารสารขาวสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. คูมือการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แหง มก. และรายงานประจําป 

 ในป พ.ศ. 2549 สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดมีการกําหนดกําหนดกลยุทธ 
มาตรการหรือแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับวตัถปุระสงคที่ชัดเจน อีกทั้งมีการพัฒนากลยุทธ 
และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการประชุมรวมกัน
ระหวางผูบริหารหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ของ
มหาวิทยาลยัฯ ในดาน 1) การสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให
เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได  2) ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนได     
โดยสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 อีกทั้งไดมีการพัฒนาความรูในการจัดทําแผนงาน แผนการดําเนินงานใหแกบุคลากร
และหนวยงานในสังกัด โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนและแผนการดําเนินงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวันที่ 6 กันยายน 2549 เพ่ือใหมีความรู 
ความเขาใจ และฝกทักษะในการเขียนแผนการดําเนินงานของหนวยงานประจาํป  รวมทั้งมีการ
ติดตาม วเิคราะหและประเมินผล การดําเนินงานของหนวยงานเปนรายไตรมาส เพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ในระหวางชวงเวลา และใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ผลการ
ดําเนินงานในไตรมาสตอไป ตลอดจนมีการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 1) ดานการเรียนการสอน 
เพ่ือผลิตบัณฑิต  2) ดานการวิจัย  3) ดานการบริการวิชาการแกชมุชน และ 4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันวจัิยและ
พัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการสนับสนนุและชวยวิชาการ จึงไดกําหนดภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ดังน้ี 

1. ดานการประสานและบริหารงานวิจัย 
2. ดานการบริการงานวิจัยและบริการวชิาการ 
3. ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดและขยายผลงานวิจัย 
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4. ดานการพัฒนาระบบและบรกิารสารสนเทศงานวิจัย 
5. ดานการปฏิบตัิงานวิจัยเฉพาะทาง/งานวิจัย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ

ใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
6. ดานการบริหารจัดการองคกร 

 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  
แหลงทุนตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัย 
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดย
มีระบบและกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานในดชันีประเมินคุณภาพ ผลการดาํเนินงาน     
มีดังตอไปน้ี 

1. การประสานและบริหารทนุอุดหนุนวิจัย มก. 
ดําเนินการประสานและบรหิารทุนอุดหนุนวิจัย มก. ซ่ึงเปนทุนที่ไดรับการจดัสรร

จากสํานักงบประมาณโดยตรง โดยดําเนินการตั้งแตการจัดทําหลักเกณฑการสนับสนุนทุน        
การประกาศทนุ การรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัย การจัดทําคําของบประมาณ การพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญ การพิจารณาจัดสรรทุน จนถึงการประสานการรับทุน โดยปงบประมาณ 2549 
มหาวิทยาลยัฯ ไดรับจัดสรรงบอุดหนุนวจัิยในงานวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี  240,250,400  
บาท รายละเอียดดังน้ี 

1) โครงการวจัิย 3 สาขา   111,000,000  บาท 
  - สาขาเกษตรศาสตร   50,710,000  บาท 
  - สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   44,140,000  บาท 
  - สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร  16,150,000  บาท 
 2) โครงการวจัิยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน  22,250,400  บาท 
 3) โครงการวจัิยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ 
  57,095,000  บาท 
  - กลุมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนวยปฏบิตัิการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    (Specialty Research Unit : SRU)  22,000,000  บาท 
  - กลุมโครงการวิจัยสนับสนนุคุณภาพงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา   
    10,000,000 บาท 
  - กลุมโครงการทุนสมทบเพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย มก. 
  - กลุมโครงการวิจัยพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขนั  23,495,000  บาท 
 

  ดานการประสานและบรหิารงานวิจัย 
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 4) โครงการวจัิยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  18,027,220  บาท 
 5) โครงการศนูยความเปนเลิศทางวิชาการ  10,000,000  บาท 

หมายเหตุ : 
  - โครงการวิจัย 3 สาขา โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน สถาบนัวิจัยและ
พัฒนารับผิดชอบพิจารณาจัดสรรงบ และบริหารจัดการเบิกจาย โครงการวิจัยและพัฒนาเพือ่เพ่ิม
ศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ มีทั้งสวนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานการพัฒนา
โครงการวิจัยและพิจารณาจัดสรรงบเบื้องตนเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ และมีสวนที่
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาจัดสรรและอนุมัติงบโดยตรง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารจัดการ
เบิกจาย  โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ พิจารณาจัดสรรและอนุมัติงบโดยมหาวิทยาลัยฯ 
บริหารจัดการเบิกจายโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนโครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมัติงบและบริหารจัดการเบิกจายโดยตรง 
  - โครงการวจัิยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพเชิงวิจัยบูรณาการเพือ่การแขงขันฯ และ
โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ยังมีงบเหลืออีกจํานวนรวม  21,477,800  บาท ซ่ึง
มหาวิทยาลยัฯ ไดยุติการจัดสรร โดยนําไปชบริหารจัดการในรายการที่จําเปนและเกิดประโยชน
สูงสุด 

  2.  งานติดตามประเมินผลโครงการวจิัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
  ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในระหวาง
ดําเนินการวิจัย และเม่ือเสรจ็สิ้นการวิจัย  โดยรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

       1)  การตรวจสอบรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
วิจัย 6 เดือนแรก โดยเจาหนาที่ฝายฯ เพ่ือประกอบการ
เบิกจายเงินงวดที่ 2 

      2)  การติดตามประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงาน
วิจัย จากการใหนําเสนอ รายงาน/เยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ 
สถานที่ทําการวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหขอคิดเห็น/
เสนอแนะ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานวิจัย 

      3)  การประเมิน/วิจารณรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย 6 เดือนหลัง โดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานวิจัยตอไป 

       4)  การประเมิน/วิจารณรายงานผลการวจัิยฉบับ
สมบูรณ (ฉบบัราง) โดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือการปรับแกไขและ
นําเสนอสูการเผยแพรและพัฒนาใชประโยชน 
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 3.  ประสานทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก มก. 
  ดําเนินการประสานการเสนอและรบัทนุอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายนอก 
มหาวิทยาลยัฯ ไดแก ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ฯลฯ และประสานการรับวาจางที่ปรึกษา/โครงการศึกษาวิจัยจากหนวยงานตางๆ 
ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ  
 

 4.  งานจัดกิจกรรมเสริมสรางงานวิจยัและพัฒนาบุคลากรวิจัย 
  ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือ
เสริมสรางบรรยากาศทางการวิจัยและพัฒนางานวิจัย และจัดฝกอบรมเกี่ยวกบัการวิจัย เพ่ือสนบัสนนุ 
การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 5.  งานใหบรกิารปรึกษาวิจัย (หนวยทีป่รึกษาวิจัย) 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดตั้งหนวยทีป่รึกษาวิจัยภายใตฝายวิจัยและ
ประเมินผล เม่ือเดือนเมษายน 2548 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของนักวิจัยในการทําวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญสาขาตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํานักวิจัย  
ในดานการเขยีนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะหทางสถิติ การเขียน
ผลงานวิจัยตพิีมพในวารสารวิชาการภายในและตางประเทศ 
 

งานจดักจิกรรม
เสรมิสรางงานวจิยั
และพัฒนาบคุลากรวิจัย
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 6.  งานสนับสนนุการเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย 
  สนับสนุนนักวจัิยในการเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ โดยสนับสนุนคาใชจาย
สวนหนึ่งเพ่ือใหนักวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนเพ่ิมพูนความรูและประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการวิจัย และสนบัสนุนนักวิจัยในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิ
โดยจัดผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา/ผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ ชวยปรับปรุงการเขียนผลงานวิจัย 
และสนบัสนุนคาใชจายในการเสนอตีพิมพผลงานวิจัย 

7.  งานจัดประกาศเกียรตคุิณ/รางวลันักวิจัยและหนวยงานวิจัย 
  จัดใหมีการพิจารณาประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
สูงสุด และหนวยงานที่สามารถยื่นขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญาสูงสุด โดยมอบโลและ 
เกียรตบิตัรในงานวันนักวิจัย มก. ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
นอกจากนั้น จัดใหทุนเปนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย
กองทุนสถาบนัวิจัยและพัฒนา ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 

8. โครงการจัดทําฐานขอมูลการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ฝายวิจัยและประเมินผล รวมกับฝายสารสนเทศงานวจัิย พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือใชใน

การบริหารจัดการงานวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มก. ใหสามารถเชื่อมโยงตั้งแตการเสนอโครงการวิจัย 
การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทนุ และการเบิกจายเงินวิจัย จนถึงการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย โดยในป 2549 เริ่มใหนักวิจัยเสนอขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. ป 2550 ผานเวบ็ไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ทั้งน้ี  มีผลผลติตามแผนการดําเนินงานในแตละงาน/กิจกรรม/โครงการ ดังน้ี 

แผนงาน / งาน / กิจกรรม หนวย แผน ผล 

แผนงานประสานและบริหารงานวิจัย    
1.  งานประสานและบริหารทุนอุดหนนุวิจัย มก.    

1) ประสานการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2549 โครงการ 271 413 
2) ประสานการพัฒนาโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการ โครงการ 5 8 
3) ประสานการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัย โครงการ 350 393 

         เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2550    
4) ประสานการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั มก. ป 2550 โครงการ 270 324 

2.  งานติดตามประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวจิัย มก.    
    1)  ติดตามและตรวจสอบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย โครงการ/ 240 454 
         ป 2548-2549 ชุดโครงการ   
    2)  ติดตามและประเมินผลความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย โครงการ 20 27 
         ป 2547-2548 โดยการใหนําเสนอรายงาน/เยี่ยมชม ณ สถานที ่    
         ทําการวิจัย    
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แผนงาน / งาน / กิจกรรม หนวย แผน ผล 

    3)  ประเมนิ/วิจารณรายงานผลการวิจัย ป 2544-2548 โครงการ 160 237 
    4)  ประมวลสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการวิจยั ป 2547, 2548 ชุด 2 1 
3.  งานประสานทุนอุดหนนุวิจัยจากแหลงทุนภายนอก มก.    
    1)  ประสานการเสนอและรับทุนอุดหนนุวิจัยจากแหลงทุนตางๆ โครงการ 100 147 
    2)  ประสานการรับวาจางที่ปรึกษา/โครงการศึกษาวิจัย โครงการ 2 2 
         จากองคกรตางๆ    
4.  งานจัดกิจกรรมเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย    
     ทางการวิจยั    
    1)  จัดประชุมสัมมนา และเสวนา เกี่ยวกับการวิจัย ครั้ง 3 3 
    2)  จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย ครั้ง 3 3 
5.  งานใหบริการที่ปรึกษาวิจัย (หนวยที่ปรึกษาวิจัย) ราย 20 7 
6.  งานสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย    
    1)  สนับสนนุการเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ เรื่อง 20 59 
    2)  สนับสนนุการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เรื่อง 15 6 
7.  งานประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจยั และหนวยงานวิจัย    
    1)  จัดประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัย ประจําป 2548 ครั้ง 1 1 
    2)  จัดใหทุนเปนเงนิรางวลัการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร    
         วิชาการระดับนานาชาติ    
    3)  ประสานการเสนอขอรับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย ครั้ง 1 1 
         ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐจากองคกรตางๆ    
8. โครงการจดัทําฐานขอมลูการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
 

โครงการ 1 1 

 

 ผลการดําเนินงานโดยสรุปบรรลุตามเปาหมายผลผลติรอยละ 84.20 แตมีสวนที่ตอง
พัฒนาอีก  ไดแก 

1) การจัดทํายุทธศาสตรการวจัิย/แผนงานวจัิยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเปน
กรอบทิศทางในการวิจัยใหอาจารย นักวิจัยในการพัฒนาโครงการวจัิย 

2) การประมวลสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยใหสามารถวัดในเชิง
ผลผลติ และผลลัพธ/ผลกระทบของโครงการวิจัย เพ่ือการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 
และการพัฒนาสูการใชประโยชน 

3) การพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ โดยมีแนวทางปฏิบัตใินการเสนอแหลงทุนวิจัยทีช่ัดเจน 

4) การสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยใชบริการจากหนวยที่ปรึกษาวิจัย และตีพิมพ
ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีหนวยงานทีใ่หบริการงานวิจัยและบริการวชิาการ 
ไดแก ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถานีวิจัยทรพัยากรชายฝงระนอง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
ศูนยชนบทศกึษา ศูนยวิจัยโลหะและวสัดุ  ศูนยนาโนเทคโนโลยี ศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางไม  ศูนยบริการฉายรงัสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถใหบริการงานวิจัยและ
บริการวชิาการแก อาจารย นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ดังน้ี 

• การใหบริการงานวิจัยที่กอใหเกิดรายได  
1)  การใหบริการเครื่องมืออุปกรณ และหองปฏิบัติการ       

   เครื่องมือที่ใหบริการไดแก Transmission Electron 
Microscope (TEM), Scanning Electron Microscope (SEM), 
Gas Chromatograph Mass Spectrophotometer (GC-MS), 
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), High 
Performance Liquid Chromatograph (HPLC), เครื่องฉายรังสี
แกมมา ฯลฯ   

   2)  การใหบริการสถานที่ 
สถานที่ที่ใหบริการงานวิจัย ไดแก โรงเรือนนุบาลพืช,  
แปลงทดลอง หองประชุม ใหบรกิารสถานที่/ที่พัก/พ้ืนที่ 
เพ่ือดําเนินการวิจัย 
   3)  การใหบริการเก็บตัวอยาง/ขอมูลงานวิจัย 
ไดแก การเก็บตัวอยางพืช สัตว สํารวจและเก็บขอมูลตางๆ เพ่ืองานวิจัย 
   4)  การใหบริการวิเคราะห/ตรวจสอบ/ทดสอบ 
ใหบริการวิเคราะห/ตรวจสอบ/ทดสอบ แกหนวยงานทั้งภายใน 
และภายนอก มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคิดคาธรรมเนียมการใหบริการ 
ตามระเบียบ และประกาศอัตราคาธรรมเนียมตางๆ  
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

5) การจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ไดแก  
โครงการฝกอบรมวิเคราะหสารพิษจากเชื้อรา 
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025  
โครงการฝกอบรมเทคนคิการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชเบือ้งตน  
โครงการฝกอบรม Atomic Spectrophotometry เปนตน 

6) โครงการพัฒนาวิชาการ 
7) การจัดคายเยาวชน 

 
 

  ดานการบรกิารงานวิจัยและบริการวชิาการ 
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• การใหบริการงานวิจัยที่ไมกอใหเกิดรายได  
1) การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ โดยใหความอนุเคราะหแก

โรงเรียน นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย 
2) การใหบริการงานเรียนงานสอน บรรยายพิเศษ ใหแกหนวยงานภาครัฐ นิสิต

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
3) การใหบริการฝกงานนิสิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
4) การใหบริการเยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดใหการ

ตอนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

สรุปจํานวนผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในดานการ
ใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีการรวบรวมผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 

 กิจกรรม /โครงการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ จํานวนครั้ง จํานวนคน 

1. การบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ   
 1.1 บริการเครือ่งมือ อุปกรณ สถานที่ ขอมลูวิชาการ 39 466 
 1.2 บริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ สํารวจ สิต 175 175 หนวยงาน 
       และผลิตตนพืช   

2. โครงการฝกอบรม 8 249 
3. การฝกงานนิสติ/นักศึกษา 4 19 
4. การใหบริการเยี่ยมชมกิจกรรมของหนวยงาน 23 393 
5. การจัดคายเยาวชน 5 170 
6. โครงการพัฒนาวิชาการ 13 โครงการ  
 

รวม 
254 ครั้ง/  

13 โครงการ 
1,297 คน/ 

175 หนวยงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัยรับผิดชอบ
ปฏิบัติภารกิจดานการประชาสัมพันธ เผยแพรถายทอด และขยายผลงานวิจัย โดยมุงสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการประสาน บริการ ประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย โดยสื่อในรูปแบบตางๆ และสามารถขยายองคความรูที่ไดจากการวิจัย ออกสู
สังคมและกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง 
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

• การเผยแพรโดยสื่อสิงพมิพ  ไดแก 
 -   วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวารสารที่

เผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา 
ทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ในสาขาดานวิทยาศาสตร และ
สังคมศาสตร สําหรับวารสารวทิยาสารเกษตรศาสตรสาขาวิทยาศาสตร มีกําหนด 
การออกปละ 4 ฉบบั จํานวนทั้งสิ้น 5,500 เลม และสาขาสังคมศาสตร มีกําหนด 
ออกปละ 2 ฉบับ จํานวนทัง้สิ้น 3,000 เลม 

 -  วารสารขาวสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เผยแพรปละ 12 ฉบบั จํานวน
ทั้งสิ้น 1,200 เลม 

 -  การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพ่ือลงตีพิมพในวารสารเคหเกษตร จํานวน   
10 เรื่อง 

 -  การจัดพิมพรายงานประจําป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จํานวน 
500 เลม เพ่ือรวบรวมขอมูลกิจกรรม การดําเนินงานในรอบป 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การเผยแพรโดยสื่อโสตทศัน 
1) การเผยแพรและถายทอดโดยสื่อวิทย ุ เปนการเผยแพรทางสือ่วิทยุกระจาย 

เสียงในรายการ “จากแฟมงานวิจัย มก.” เปนรายการสารคดีเชิงวชิาการที่เผยแพรผลงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทางสถานีวทิยุ มก. บางเขน ความถี่ 1107 KHz สถานวีิทย ุ มก.
เชียงใหม ความถี่ 675 KHz สถานีวทิยุ มก.สงขลา ความถี่ 1264 KHz และสถานีวิทยุ มก.ขอนแกน 

  ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดและขยายผลงานวจิัย 
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ความถี่ 1314 KHz โดยออกอากาศทุกวนัเสาร เวลา 20.00-20.25 น. (ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 – 
กันยายน 2549) และไดเปลี่ยนเวลาออกอากาศจากเดิม เปนเวลา 18.30 – 18.55 น. ตั้งแต เดือน
ตุลาคม 2549 – ปจจุบัน  จํานวน 52 เรื่อง 
 2) การเผยแพรและถายทอดทางสื่อโทรทัศน เปนการเผยแพรและถายทอด
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสูสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งแกเกษตรกร และผูประกอบการตาง ๆ 
เพ่ือนําความรูเทคโนโลยตีาง ๆ ที่เปนประโยชน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน โดย
ผลิตรายการ “เกษตรศาสตรนําไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนรวม 3 สถานี ไดแก 
 2.1)  สถานีวทิยุโทรทศันกองทัพบกชอง 5 เปนประจําทุกวันอังคาร เวลา 
9.00-9.30 น. 
 2.2)  สถานีวทิยุโทรทศันแหงประเทศไทย  ชอง 11  กรมประชาสัมพันธ     
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 -11.30 น. (ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2549) และไดเปลี่ยนเวลาเปน 
14.00 .-14.30 น. (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 – ปจจุบัน) 
 2.3)  สถานีวทิยุโทรทศันเพ่ือการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)       
ทุกวันจันทร เวลา 16.00-16.30 น. 

• การจัดนิทรรศการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก ไดเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดังน้ี 
 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2549 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ องคราชันเถลิงถวัลย
สิริราช 60 ป ณ หองบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสกิิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2549 นิทรรศการงานวิจัย “บนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ป 2549”  ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 1 มิถุนายน – พฤษภาคม 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ องคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “ 80 พรรษา มหามงคลแหง
แผนดิน ” ณ หองบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการจัดนิทรรศการภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดังน้ี 
 19–20 กรกฎาคม 2549 นิทรรศการในการประชุมอธิการบดีโลก เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป ณ ศนูยประชุมแหงชาติ
สิริกิติ ์
 9–13 กันยายน 2549 นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ (Thailand 
Research Expo 2006) จัดโดย สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิณ Sky Hall และหองบางกอก
คอนเวนชั่นเซน็เตอร ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา ลาดพราว     
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดําเนินงานภารกิจดานการพฒันาและระบบบริการ
สารสนเทศงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศนูยกลางขอมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
ใหบรกิาร/แลกเปลีย่น/เชื่อมโยงกบัหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ รวมทั้ง
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

• งานพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย 
    1)  จัดทํา/ พัฒนา/ ปรับปรุงฐานขอมูลงานวจัิยของมหาวิทยาลัยฯ  1 ฐาน        
            (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

  2)  จัดทํา/ พัฒนา/ปรับปรงุฐานขอมูลทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะสาขา 2  เรือ่ง 
       - ฐานขอมูลชวีวทิยา (Bio-Mirror) 
   - ฐานขอมูลสถิติทางการเกษตรโลก  (FAO STATISTICAL Database : FAOSTAT)  
  3)  จัดทําฐานขอมูลนักวิจัยรุนใหมตามความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 1 ฐาน 
   4)  จัดทํา/พัฒนา/ปรับปรงุระบบการจัดเก็บรายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนวจัิย มก.  
       (e-Document Image) 1 ฐาน 
  5)  จัดทํา/พัฒนาปรับปรุงเว็บไซดสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหงมก.เพ่ือใหบริการ         
                        สืบคนขอมูล และเผยแพรขาวสารงานวิจัย และงานดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ที ่ 
                        (http://www.rdi.ku.ac.th)  

6) เผยแพร/สาธิตการใชฐานขอมูลและเว็บสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ครั้ง ในงาน   
วันนักวิจัย มก. “สารสนเทศงานวิจัยเพ่ือการแขงขัน” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 
ณ หนาประชมุสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 

7) จัดทําเว็บเพจผลงานวิจัยเผยแพรในนทิรรศการวิชาการ 2 นิทรรศการ 
(นิทรรศการเกษตรนําชาติ ศาสตรที่ยั่งยนื คืนทรัพยากรสูชุมชน ในงานวัน
เกษตรแหงชาต ิประจําป  พ.ศ. 2549 วนัที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2549) 
และนิทรรศการผลงานวิจัย ณ หองบุษราคัม สถาบันวจัิยและพัฒนาแหง มก. 
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ดานการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจยั 
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• งานพัฒนาระบบและจัดการสารสนเทศของสถาบันฯ 
  1)  พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาํนักงานอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและพฒันาภายใตเวบ็  
                   (http://eoffice.rdi.ku.ac.th)  
  2)  พัฒนา/ปรบัปรงุระบบหนังสือเวียน 1 ระบบ (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular) 

3)  ใหบริการ/ดูแล/แกไข เครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของสถาบันวิจัย   
     และพัฒนาในอาคารสุวรรณวาจกกสกิิจ รวม 121 ครั้ง 

• โครงการจัดทําฐานขอมูลการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  1 โครงการ  

• โครงการจัดทําระบบประเมนิสมรรถนะการวิจัยของ มก. 1 โครงการ  
 

 

‘k 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการกําหนดวัตถปุระสงคของภารกิจใหหนวยงาน
ระดับฝาย/ศูนย/สถานี ไดปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญในแตละสาขา ซ่ึงมีความ
หลากหลายสาขาตามความพรอมดานสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณและบุคลากร ทั้งน้ีเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาประยุกตใชปฏิบัติงานในการบริการวิชาการและบริการงานวิจัย โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

ในปงบประมาณ 2549 ผูบริหารและบคุลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
มีบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ  เพ่ือผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จํานวน 12 คน รวม 25 โครงการ แบงเปนทุนอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 20  โครงการ 10 คน เปน
เงินทั้งสิ้น 18,282,400 บาท และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ และศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ และสหภาพยุโรป จํานวน 5  โครงการ  2 คน    
เปนเงินทั้งสิ้น  47,612,020  บาท 

 จากโครงการวิจัยดังกลาว สามารถผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค ที่มีคุณภาพ
สามารถตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 11 เร่ือง ตอจํานวน
บุคลากรวิจัย 23 คน และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับรางวัล จํานวน   5 เรื่อง 

 อน่ึงสถาบันวจัิยและพัฒนาแหง มก. ไดสนับสนุนทนุอุดหนุนวิจัยตอเน่ืองเพ่ือพัฒนา
หองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษเชื้อรามุงเขาสูระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จนปจจุบันไดรับการ
รับรองเปนหองปฏิบัติการมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยผลการดําเนินงานของ
หองปฏิบัติการในป 2549 สามารถสนับสนุนงานวิจัยทางดานสารพิษเชื้อราไดรวม 4 โครงการ และ
สนับสนุนความเขมแข็งงานบริการดานตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารใหกับศูนยบริการคุณภาพ
อาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร โดยเปนหองปฏิบัติการเครือขายรับผดิชอบ  
งานวิเคราะหอะฟลาทอกซนิ 
 

  ดานปฏิบัตงิานวิจัยเฉพาะทาง/งานวจิัย เพื่อเสริมสราง   
  ศักยภาพในการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีฝายบริหารและธุรการทั่วไป    ทาํหนาที่ประสานและ
บริหารจัดการงานสวนกลาง รวมถึงการอาํนวยความสะดวกใหแกหนวยงานในสังกดัสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในดานงานบริหารและธุรการ งานคลัง งานพัสดุ งานบริการงานวิจัยและพัฒนา (งานประกัน
คุณภาพ) งานนโยบายและแผน ทั้งน้ี งานบริหารและธุรการ งานพัสดุ และงานคลัง ยังทําหนาที่ใน
การประสานและอํานวยความสะดวกใหแก อาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับงบอุดหนุนวิจัย มก. และ
งบอุดหนุนวิจัยภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ มอบใหสถาบนัวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงานดวย 

 ผลการดําเนินงานตามภารกิจดานการบริหารงานสวนกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. ที่สําคัญสรุปไดดังน้ี 

 1)  งานบริหารและธุรการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ
สํานักงานอัตโนมัติ เพ่ือการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. อยางตอเน่ือง และ
ปรับปรุง เพ่ิมเติมขอมูลแบบฟอรมตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. และลดปริมาณการใชกระดาษ  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจัดโดยงานบริหาร
และธุรการ ไดแก 

1) โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการประหยัดพลังงาน 
2) โครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ครบรอบปที่ 29 
3) โครงการวันสงกรานต และสัมมาทิฐิ 
4) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
5) โครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

 2)  งานบริหารงานพัสดุและงานคลัง 

• ไดดําเนินการประสานและบริหารงานดานพัสดุ และการเงินการบัญชีของ
สวนกลางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายไดใหแกหนวยงานในสังกัด 
รวมทั้งการใหบริการแกอาจารย/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 218,772,620 บาท (สองรอยสิบแปดลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) และ
จากแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก วงเงินบริหารจัดการ 67,451,617 บาท (หกสิบเจ็ดลานสี่แสนหา
หม่ืนหน่ึงพันหกรอยสิบเจ็ดบาท) และดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและสิ่งกอสราง จํานวน 158 
เรื่อง วงเงิน 29,211,946.13 บาท (ยี่สิบเกาลานสองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยสี่สิบหกบาทสิบ
สามสตางค) 

• จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
1) โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 
2) โครงการสํารวจครุภัณฑประจําหอง แตละงาน/ฝาย ณ อาคารสุวรรณฯ 

  ดานการบรหิารจัดการองคกร 
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3) โครงการประหยัดการเบิกจายวัสดุ โดยการจัดทํารายงานสรุปการเบิกจาย
วัสดุเปนประจําทุกเดือน 

4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชใบเสร็จรับเงินผานระบบเครือขาย 
5) โครงการจัดทําฐานขอมูลการบริหารทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ขอมูลดาน

การเงิน – บัญชี/ครุภัณฑ) 

 3)  ดานงานบริการงานวิจัยและพัฒนา (งานประกนัคุณภาพ) 
  ในปการศึกษา 2549 มีการดําเนินกิจกรรมสําคัญในสวนของการประกันคุณภาพ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และหนวยงานในสังกัด สรุปไดดังน้ี 

• กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. จํานวน 19 หนวยงาน  โดยคณะกรรมการ  31  คน  ในระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 4 
กรกฎาคม 2549 และดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มก. เพ่ือรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
ระหวางวันที่ 5, 22, 29 กันยายน และ 3, 6, ตุลาคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• จัดทําขาวสารงานประกันคุณภาพ เพ่ือเผยแพรและสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบอยางตอเน่ือง 

• จัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ 
 
 
 

7. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
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• จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
1) โครงการสัมมาทิฐิฝายบริหารและธุรการทั่วไป และสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. 
2) การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของฝาย/

ศูนย/สถานี ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
3) การประชุมผูตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4) ดานงานนโยบายและแผน 
 เปนการดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ เน่ืองจากระบบ 

PDCA โดยกําหนดใหมีการวางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน มีการรายงานผลตามรายไตรมาส และนําผลไปพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใน
ไตรมาสถัดไป ซ่ึงนําไปสูกระบวนการวางแผนใหม โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจัด มีดังน้ี 

1) โครงการจัดทําใบมอบหมายงานตามแผนงานและการจัดทํา Mind Map     
ตาม JA 

2) โครงการจัดทําแผนครุภัณฑทดแทน และครุภัณฑที่ มีความจําเปนของ
หนวยงาน 

3) โครงการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. ดานการบริการวิชาการ 

4) โครงการเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน         
(การฝกอบรมการจัดทําสรุปกิจกรรมประจําเดือน) 

5) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส 
6) โครงการประชุมสัมมนานโยบายและแผนการจัดหาเงินรายไดสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหง มก. 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
ในปการศึกษา 2549 บุคลากรของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทุกระดับ ไดรับการ

พัฒนาในรูปแบบตางๆ กัน ไดแก 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดโครงการบรรยายพเิศษ ฝกอบรม สัมมนา เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู/ทักษะในการปฏิบตัิงาน รวม 8 ครั้ง 143 คน  
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สงบุคลากรเขารับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวม 122  ครั้ง 132 คน 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สงเสริม/สนับสนุนใหบคุลากรเสนอผลงานทาง

วิชาการและวชิาชีพ เพ่ือเลือ่นระดับ/ตําแหนงทางวิชาการ 
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4) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สงเสริม/สนับสนุนบคุลากรใหลาศึกษาตอและ
ฝกอบรม สัมมนา โดยสนับสนุนทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ดานการจัดสวัสดิการ  
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สรางขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากร ไดแก การสนับสนุนใหบุคลากรไปชมนิทรรศการเฉลิม   
พระเกียรติ ณ  ศูนยการจัดนิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี     
การไปชมนิทรรศการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดเชียงใหม  
การจัดซื้อเสื้อยืดสีเหลืองมอบใหผูบริหารและบคุลากรทั่วทั้งองคกร การจัดโครงการ
ทัศนศึกษา ดูงานของฝายบริหารและธุรการทัว่ไป  การจัดโครงการสัมมาทิฐ ิ   
นอกสถานที่ของฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง เปนตน 

2) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดตั้งกองทุนสนับสนนุการศึกษาแกบุตรลูกจางผูมี
รายไดนอย เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาเปนประจําทุกป โดยในป 2549 มีผูไดรับทุน 
15  ราย  เปนเงิน 15,000  บาท 

3) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการจัดสวัสดิการโดยมอบเงิน/กระเชาดอกไม/
ผลไม เพ่ือมอบใหบุคลากรในโอกาสตางๆ เชน การแสดงความยินดี การสรางขวญั
กําลังใจในวาระเจ็บปวยของบุคลากรและครอบครวั 
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องคประกอบที่ 3   การบริหารและจัดการ 

• อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการบริหารและจดัการตามโครงสรางการแบง

สวนราชการและโครงสรางการบริหารงาน ซ่ึงประกอบดวย 5 ฝาย 2 สถานีวจัิย และ 5 ศนูยวิจัย    
มีการกําหนดอํานาจหนาที่และขอบเขตของภาระงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน โดยมีผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนผูบังคับบัญชาสงูสุด มีรองผูอํานวยการ รับผิดชอบงานตางๆ 
ตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย มีหัวหนาฝาย/ศูนย/สถานี ทําหนาที่บริหารและกํากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานภายในฝาย/ศูนย/สถานี และมีหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป (เลขานุการสถาบนัวิจัย
และพัฒนาแหง มก.) บริหารจัดการฝายฯ และสนบัสนุนงานสวนกลางของสถาบันวิจัยและพฒันา
แหง มก. 

 การบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาแตงตัง้
คณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซ่ึงประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัย เปนที่
ปรึกษา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. เปนประธานกรรมการ ผูแทนคณะ สํานัก 
สถาบัน (ตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2541) ที่มีการวิจัย และผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย จัดวางกฎระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย ใหสอดคลองกับมหาวทิยาลัยฯ ตลอดจนใหคาํปรึกษาและเสนอแนะความเห็นตอ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และมีคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวจัิยและ
พัฒนาแหง มก. ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนประธานกรรมการ 
รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย/ศูนยวิจัย/สถานีวิจัย เปนกรรมการ และเลขานกุารสถาบันวจัิยและ
พัฒนาแหง มก. เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะนโยบายและแนว
ทางการบริหารและพัฒนางาน ตลอดจนกํากับ ดูแล ผลการดาํเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
และแผนการดําเนนิงานอยางชัดเจน และแจงใหหัวหนาหนวยงานนําไปถายทอดสูบุคลากรทกุระดับ
ไดรับทราบ เพ่ือรวมมือปฏิบัตติามแผนการดําเนินงานที่กําหนด มีการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม 
และใหรายงานผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือนําผลมาแกไขปรับปรุงการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ยังไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ผูอํานวยการและหัวหนาฝาย/ศูนย/สถานีในสังกัด เพ่ือใหบคุลากรทุกคน ไดประเมินผูบริหาร
เกี่ยวกบัระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา รวมทั้งใหเสนอขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ ผลการประเมินดังกลาวไดแจงให
ผูบริหารทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบของแตละ
ตําแหนงภายในหนวยงานอยางชัดเจน โดยจัดทําเอกสารใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบ
มอบหมายงาน (JA) ทีมี่การลงนามสงมอบ-รับมอบงานเปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวน
ความเหมาะสมตามภาระงานของแตละบคุคล  มีการมอบหมายใหขาราชการ พนักงาน และลกูจาง 
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ประจํา จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ และมอบหมาย
ใหลูกจางชั่วคราว จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ 2550  
เพ่ือประกอบการพิจารณาจางตอในปงบประมาณ 2551 นับเปนการปฏิบตัิทัว่ทั้งองคกร 

• ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทาํเอกสารกํากับ

ขั้นตอนการดาํเนินงานแตละภารกิจ เชน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน คูมือปฏิบัติงาน แบบฟอรมตางๆ 
ในการปฏิบตังิาน และมีการปรับปรุง/พัฒนา และบรรจุในระบบสํานักงานอัตโนมัติ เพ่ือชวยใหการ
ปฏิบตัิงานมีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังไดมีการวาจางบริษัท Advance Integration 
ในการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เชื่อมโยงการบริหารงาน
ประสานงานวจัิย งานติดตามประเมินผล งานเบิกจายเงินวิจัย การจางลูกจางชั่วคราว และการจดัซื้อ
จัดจางครุภัณฑ ใหดําเนินการผานเวบ็ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 ในการควบคมุ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบตัิงานไดมีการดําเนินการผานหัวหนางาน/
ฝาย/ศูนย/สถานี โดยการประชุมติดตามผลงานเปนลําดับชั้น นับตั้งแต การประชมุภายในฝาย/ศูนย/
สถานี ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแตละฝาย ศนูย สถานี โดยแตละหนวยงานมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ อยางชัดเจน และรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส เพ่ือให         
งานนโยบายและแผน ไดรวบรวมสรุปเสนอผูบริหารไดรับทราบ และนําไปพิจารณาแกไข ปรับปรุง
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้นตอไป 

• ทรัพยากรบคุคล 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  มีระบบการคัดเลือกบุคลากรตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  นับตั้งแต  ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา  ซ่ึงใชหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาผูอํานวยการ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง
ชั่วคราวใชระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย      
เงินรายไดจะใชประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่พิจารณาคัดเลือก
ตามระเบียบเพื่อใหไดบุคลากรตามคุณสมบัติและภารกิจที่จะมอบหมายใหปฏิบตั ิ

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สงเสริมและสนบัสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาโดยจัดโครงการบรรยายพิเศษ ฝกอบรม สัมมนาตางๆ ของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง 
มก.  และเปดโอกาสใหไปรวมประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
รวมทั้งตางประเทศ  และกาํหนดใหบุคลากรเขียนรายงานการไปฝกอบรม  สัมมนา  และใหมีการ
ขยายผลองคความรูที่ไดรับใหกับบุคลากรอื่นดวย โดยมีบุคลากรที่ไดรับการพฒันาในรอบป จํานวน  
92  คน (ไมนับซํ้า) คิดเปนรอยละ  73.60 ของบุคลากรประจําทั้งหมด 
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  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานทีมี่บุคลากรทั้งหมด 137 คน 
ประกอบดวย ขาราชการสาย ก ยืมตวัชวยราชการ 12 คน ขาราชการสายสนับสนุน 41 คน 
พนักงาน 12 คน ลูกจางประจํา 11 คน และลูกจางชั่วคราว 61 คน โดยมีบุคลากรวิจัยรวมทั้งสิ้น  
23 คน ซ่ึงไดปฏิบตัิภารกิจดานการวิจัย บริการวชิาการและบริการงานวิจัย ของโครงการตางๆ ทั้งที่
เปนหัวหนาโครงการ และผูรวมโครงการ  มีผลงานโครงการวิจัยและอ่ืนๆ รวม  25  โครงการ มีผูที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน และมีตําแหนงทางวิชาการรวม 11 คน จากผูมี
คุณสมบัติ 41 คน รวมทั้งในปน้ี มีบุคลากรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงาน องคกรภายนอก รวม 4 คน 

  มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือใหการสนับสนุนทั้งอาจารย/
นักวิจัย  ในสงักดัมหาวิทยาลัยฯ  บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  และบุตรลูกจางประจํา  
และบตุรลูกจางชั่วคราวสถาบันวิจัยและพฒันา  ตามประเภทของทุน  ดังน้ีคือ 
  1) ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย เพ่ือสนับสนุนเปนรางวัลแกนักวจัิยที่มีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ(สนับสนุนทุน 15 คน เปนเงิน 180,000 บาท) 
  2) ประเภทสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตร-ีโท ภายในประเทศ  ทุนสนับสนุนการเขารวมประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  ดูงาน  ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  รวมทั้งการจัดหาของที่ระลึกในการประกาศเกียรตคิุณ  และหรือรางวัลแกบุคลากร
ที่ปฏิบตัิงานดเีดน (สนับสนนุทุน 2 คน เปนเงิน  14,498 บาท) 
  3) ทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจางประจําและบตุรลูกจางชั่วคราวในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือเปนขวัญและกําลงัใจแกบคุลากรผูมีเงินเดือนนอย (สนับสนนุทนุ 15 ราย 
เปนเงิน 15,000 บาท) 
  4) ทุนอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของผูบริจาคเพื่อดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการใหแก
บุคลากร (สนบัสนุน 14  ราย  เปนเงิน  21,500 บาท) 

  โดยมีการออกระเบียบ  หลักเกณฑ  และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  และ
อนุกรรมการกองทุน เพ่ือใหการบริหารกองทุนดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 

• ทรพัยากรในการปฏิบัติงาน 
   มูลเหตุหน่ึงของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระยะแรกประการหนึ่ง คือการ
เปนหนวยงานกลางในการรวบรวม เครือ่งมือ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนดานการวจัิย เพ่ือการใหบริการ
สวนกลาง จึงมีทรัพยากรทีจํ่าเปนในการปฏิบตัิงานคอนขางมาก 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดมีการจัดทําแผนจัดหาครุภัณฑทดแทน และครุภัณฑ
ที่มีความจําเปนในหนวยงาน  โดยไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเพียงพอแกการ
ปฏิบตัิงาน 
   มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาครุภัณฑที่มีราคาตั้งแต  500,000 บาทขึ้นไป  และมี
การตรวจสอบครุภัณฑ  เพ่ือการซอมบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง 
   มีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ตรวจสอบพัสดุประจําป และจําหนายพัสดุที่เสื่อม 
สภาพ  มีการจัดทําแผนผังอาคารและครุภัณฑประจําหอง/งาน/ฝาย  ในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  
เพ่ือความสะดวกในการควบคุมดูแลบํารุงรักษาตามระบบ  5 ส 
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   มีการตรวจสอบระบบไฟฟา/ประปา  เครือ่งปรับอากาศ และปรับปรุงระบบเครื่อง
เสียงหองประชุม ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ประหยัดพลังงาน 

• สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
   มีการจัดจางบริษัทกําจัดปลวก  แมลง  และหนู  บริษัทบํารุงรักษาลิฟทและบริษัท
รักษาความปลอดภัย มีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร  ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 
  มีการจัดประดับตกแตง บํารุงรักษาตนไม โดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ซ่ึงเปน
สํานักงานกลาง รวมทั้งหนวยงานตางๆ ในสังกัด ณ จังหวัดตราด และจังหวัดระนอง เพ่ือใหมีความ
สะอาด สวยงาม รมรื่น และมีบรรยากาศเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของบุคลากรและผูมาตดิตอรับ
บริการ 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีเปาหมายการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ 
ดังน้ี 
 1.  มีการจัดทําคําของบประมาณ ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดครอบคลุม

ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และสอดคลองกับแผนงานประจําป  
ของมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหสอดคลองกับภารกจิของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. 

3. มีการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามแผนและสัดสวนตามที่
มหาวิทยาลยัฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กําหนด พรอมติดตามผลการ
เบิกจายและรายงานใหผูบรหิารทราบเปนรายไตรมาส 

จากเปาหมายดังกลาว สถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

• การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน โดยแบง

ออกเปน 2 วิทยาเขต  ดังน้ี 

1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. บางเขน ประกอบดวย 
แผนงบประมาณ   :  สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต พัฒนาตนใหมี 
 ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลผลติ  :   ผลงานใหบริการวชิาการ 
แผนงบประมาณ   :   พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
ผลผลติ  :   ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี

2) สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประกอบดวย 
แผนงบประมาณ   :  สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต พัฒนาตนใหมี 
 ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลผลติ  :   ผลงานใหบริการวชิาการ 
แผนงบประมาณ   :   พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
ผลผลติ  :   ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี
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• การจัดทํางบประมาณเงินรายได  

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการจัดทํางบประมาณเงินรายได สําหรับ
หนวยงาน ที่มีศักยภาพในการจัดหารายไดของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประกอบดวย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. บางเขน  
- ฝายบริหารและธุรการทัว่ไป (รวมเงินรายไดจากฝายวจัิยและประเมินผล   
และฝายสารสนเทศงานวิจัย) 

- ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย 
- ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 
- ศูนยวิจัยโลหะและวัสด ุ
- ศูนยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 
- ศูนยชนบทศกึษา 
- ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี 
- สถานีวิจัยทรพัยากรชายฝงระนอง 
- สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 

• การบริหารการเงินและงบประมาณ  
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไป

ตามแผน โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในสังกัด ตามผลผลิตและเปาหมายที่
หนวยงานไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ภายใตขอจํากัดของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยฯ โดยการอนุมัติเต็มจํานวนในตนปงบประมาณ และใหหนวยงานมีแผนการเบิกจาย
งบประมาณ ดังน้ี 

1) งบดําเนินงาน รอยละ 25  เฉลี่ยทุกไตรมาส 
2) งบลงทุน  รอยละ 50 ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 

สําหรับงบบคุลากรมีการเบกิจายตามความเปนจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการติดตามการเบิกจายงบประมาณเปนราย 
ไตรมาส เพ่ือใหสามารถเรงรัดการเบิกจายสําหรับหนวยงานที่มีการเบิกจายไมเปนไปตามแผน ไดมี
การเรงรัดการดําเนินงาน โดยการวิเคราะหสรุปผลการเบิกจาย พรอมขอเสนอแนะรายงานให
ผูอํานวยการพิจารณา และแจงผูบริหารของฝาย/ศูนย/สถานี ทราบเพื่อทําความเขาใจกับบุคลากร
ภายในหนวยงาน 

• การคํานวนตนทุน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการคํานวณตนทุนในกิจกรรมการใหบริการ  
การบริการวิชาการ การฝกอบรม การสัมมนา เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ดําเนินการ 
และรายงานใหผูบริหารทราบ 
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• การบริหารความเสี่ยง 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยง พรอม
จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการติดตามปฏิบัตติามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยในปงบประมาณ 2549 จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
ของสถาบันวจัิยและพัฒนาแหง มก. มีการดําเนินงานใน 3 ประเด็นหลักคือ 

1) การบรหิารจัดการงานวิจัย มก. 
2) การบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3) การบริหารจัดการ (ดานทรัพยากรบุคคล การคลัง และทรัพยสินงบอุดหนุน

วิจัย มก.) 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
หนวยงาน ดังน้ี 

1. การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับเกีย่วกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง อยาง
ตอเน่ือง 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มก.  เพ่ือดําเนินงานดานตาง ๆ ใหครอบคลุมตามวงจรระบบคุณภาพภายใน
หนวยงาน 

3. พัฒนา แกไข ปรับปรุงการดาํเนินงาน ตามผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัยฯ 

ผลการดําเนินงานของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก.  สําหรับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  มีดังน้ี 
 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหความสําคัญดานงานประกันคุณภาพ  ที่จะตอง
สรางความรูความเขาใจในระบบประกันคณุภาพอยางตอเน่ืองใหกับบคุลากรทุกระดับ  เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาและเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
ของแบบฟอรมการเก็บขอมูลที่มีความครอบคลุมในทกุแหลงขอมูล และสามารถนํามาใชประโยชนได
ทั้งการประเมนิคุณภาพภายใน มก. และการประเมนิภายนอก (สมศ./กพร.)  ซ่ึงตองมีการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขอมูล และการสรางความรูความเขาใจใหกับบคุลากรอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการ
แกไข  ปรับปรุงตามขอคดิเห็น ขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตอไป  กิจกรรมในการ
สรางความรูความเขาใจของระบบประกนัคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และหนวยงาน
ในสังกัด  ไดแก 

• จัดโครงการสัมมนา “การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

• จัดโครงการสัมมนา “การจัดทําแผนงาน และแผนการดําเนินงาน” ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ประจําปงบประมาณ 2550 

• จัดการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการประกันคุณภาพ  
จํานวน  5  ครั้ง 

• จัดทําแบบประเมินความรู ความเขาใจ วตัถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. 
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• จัดทําแบบประเมินผูบริหารเกี่ยวกบัระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล
และภาวะผูนํา เพ่ือนําผลการประเมินแจงใหผูบริหารทราบ และพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงาน 

• จัดทําขาวสารงานประกันคณุภาพ   ประจําเดือน สิงหาคม 2549 – พฤษภาคม 
2550  จํานวน  4  ฉบับ 

• การจัดสงบุคลากรในสังกัดใหเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง  จํานวน  11  ครั้ง   

 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการจัดทําแนวปฏบิตัิที่ดี เพ่ือการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได เชน  เจาหนาที่สํานักหอสมุด จํานวน 2 ทาน ขอศึกษาแนวปฏบิัตทิีดี่ดาน
แผนงาน  
 3) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพหนวยงานในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จํานวน 12 หนวยงาน โดยแบงคณะกรรมการเปน 12 กลุมๆ ละ 
ประมาณ 3 – 4 คน  รวม 37 คน  ตามขนาดของหนวยงาน  นอกจากนี้ ยังไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
ประจําปการศึกษา 2549  เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 4) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รับการตรวจประเมินคุณภาพประจําป 2549 จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 5, 22, 29 กันยายน และ 3,6 
ตุลาคม 2549 ซ่ึงผลการประเมินพบวา  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  ครบทั้ง 6 องคประกอบ ครบทั้ง 40 ดัชนีตรวจสอบ และ 33 ดัชนี
ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 อยูในระดบัดี  ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ  ไดเสนอจุดที่ควรพัฒนาจํานวน   
5  ขอ  ขอเสนอแนะระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  จํานวน  5  ขอ   และขอเสนอแนะระดับ
มหาวิทยาลยั  4  ขอ  ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ไดดําเนินการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุง 
ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และดําเนินการอยางตอเน่ือง และไดดําเนินการแลวเสร็จ
มากกวารอยละ  80 
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องคประกอบที่  6 การพัฒนาและปรับปรงุระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ใหความสําคัญดานการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงาน โดยมีการรวบรวมปญหา อุปสรรคตางๆ ภายในหนวยงาน และนํามาวเิคราะหเพ่ือกาํหนด 
แนวทางการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยขอมูลที่
นํามาพิจารณาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง  มีดังน้ี 

• แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
• รายงานการวเิคราะหแผน ผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

• รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดับสถาบันวิจัยและพฒันาแหง มก. 

• แผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

• ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่เกี่ยวของกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

มีผลดําเนินการแกไข พัฒนา ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ไดแก 

1) มอบใหหนวยงานในสังกัด  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  
และรวบรวมขอมูลสรุปผลการประเมินการใหบริการมาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

2) รวบรวมรายงานผลการวเิคราะหผลการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2549  
เปนรายไตรมาสและดําเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ปญหา/อุปสรรคของแตละหนวยงาน  ตามผล
การวิเคราะหปญหาอยางตอเน่ือง    

3) การสรางความรูความเขาใจในเรื่องที่เกีย่วของกับการประกันคุณภาพ เชน   
- โครงการสัมมนา  “การจัดทําแผนงาน แผนการดําเนินงานของสถาบนัวิจัยและ

พัฒนาแหง มก.  ในวันที่  6 กันยายน 2549  ผูเขารวม จํานวน 54 คน 
- โครงการประชุม “การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ 
     สถาบันวจัิยและพัฒนาแหง มก. วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ผูเขารวมจํานวน 

36 คน 
 -   การจัดทําแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลดิบดานตาง ๆ เชน ดานการวิจัย ดานการ
บริหารและจัดการ ดานการบริการวชิาการและสังคม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการประกัน
คุณภาพ  และดานการเงินและงบประมาณ 

4)  หนวยงานในสังกัดมีการวิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มาวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน  
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ  จํานวน  12  หนวยงาน 

 5)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงของหนวยงานในสังกดั  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  จํานวน  12  หนวยงาน 
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 6) มีการจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัยฯ  จํานวน  25  กจิกรรม  แผนพัฒนาที่ไดรับการดําเนินการแลว
ตามที่ระบุไว  จํานวน  18  กิจกรรม  กําลังดําเนินการ  3  กิจกรรม  ยังไมดําเนินการ  4  กิจกรรม  
รวมทั้งมีการติดตาม/รายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป   

 7)  จัดอบรมการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการและสงเสริมสนับสนุนโดย
วิธีการตาง ๆ  เชน 

 - จัดฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร   
ในวันที่  15 – 16 พฤษภาคม 2550  ผูเขารวมจําวน 37 คน 

- จัดสัมมนาวิชาการ “แนวทางการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ” ในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2550  ผูเขารวมจํานวน 530 คน 

 8) การบูรณาการรวมกันระหวางฝาย เชน การจัดงานวันนักวิจัย มก. “สารสนเทศ
งานวิจัยเพ่ือการแขงขัน”  ซ่ึงรวมกันระหวาง ฝายวิจัยและประเมินผล กับ ฝายสารสนเทศงานวิจัย  
เพ่ือใหอาจารย/นักวิจัย ไดทราบแนวทางการดําเนินงานในกระบวนการสารสนเทศงานวิจัย และการ
เสนอทุนวิจัยผานเวบ็ไซด 

 9) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหสะดวก เหมาะสมกับสถานการณยิ่งขึ้น 
โดยแตงตั้งคณะทํางานประเมินเวบ็ไซด สวพ.มก. ป 2549 – 2550 ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ มีความรู 
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนผูรับบริการของ สวพ.มก. ประเมินเวบ็ไซด 
สวพ.มก. เพ่ือตอบสนองความตองการผูใชบริการเว็บไซดใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

 10)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประชาสมัพันธฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง เพ่ือ
ประชาสัมพันธงานวิจัยและงานบริการในรูปแบบตาง ๆ 

 11)  มีการประเมินผลความพึงพอใจ และวิเคราะหตนทนุในกิจกรรมการใหบริการเพิ่ม
มากขึ้นจากปที่ผานมา  จํานวน  10  โครงการ/กิจกรรม 

    

 

 

 

 
 
 
 



1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงาน 1. การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย/แผนงานวิจัย 1. เรงจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย/แผนงานวิจัย 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่มีศักยภาพในการประสานและบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนกรอบทิศทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สอดคลองกับ บริหารงานวิจัย เพื่อกําหนดนโยบายและทิศทาง

โดยมีระบบและกลไกการดําเนินงานที่มีระเบียบ ใหการดําเนินงานวิจัยของอาจารยนักวิจัย ยุทธศาสตรวิจัยของชาติ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมี ในมหาวิทยาลัยฯ มีความลาชา

การพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการ

บริหารจัดการงานวิจัย (ฐานขอมูลการบริหาร

จัดการงานวิจัย)

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานที่ 2. ฐานขอมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2. พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยใหสมบูรณ มีความ 2. มหาวิทยาลัยฯ ผลักดันมาตรการสารสนเทศงาน

มีศักยภาพ ในการเผยแพร ประชาสัมพันธผลงาน ยังไมครบถวน สมบูรณ และไมเปนปจจุบัน เชื่อมโยงของขอมูลและการใชประโยชน รวมทั้ง วิจัย โดยกําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สูสังคมไดอยางกวางขวาง จัดทํามาตรการ/แรงจูงใจนักวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่ง โดยใหอาจารย/นักวิจัย จะตองมีหนาที่เปนผูให/

และตอเนื่องทั้งดานสื่อสิ่งพิมพ วารสารทางวิชาการ ขอมูลงานวิจัยที่ครบถวน สมบูรณ และอางอิงได กรอกขอมูลงานวิจัยของตนเอง โดยผานระบบ

การผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และการจัด ฐานขอมูลงานวิจัยฯ ออนไลน

นิทรรศการเผยแพร ความรูทางวิชาการสูชุมชน (htpp://research.rdi.ku.ac.th/kur3) เพื่อใหได

สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่

ครบถวน ถูกตอง และอางอิงได

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.เปนหนวยงานที่มี

ศักยภาพในการรวบรวมและจัดทําระบบสารสนเทศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯโดยมีระบบสารสนเทศ

งานวิจัยฯ ออนไลน ในการกรอก/ปรับปรุงขอมูลงาน

วิจัย ของอาจารย/นักวิจัยไดอยางสะดวก รวดเร็วที่ 
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3

3.2  ผลการวิเคราะหตนเองในระดับหนวยงาน
       3.2.1  ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

จุดแข็ง จุดออน แนวทางแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยฯ
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4. มีเว็บของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

(http://www.rdi.ku.ac.th) ที่มีคุณภาพในการ

ประชาสัมพันธขาวสารขอมูลงานวิจัยและกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ซึ่งผานการประเมินจากคณะทํางานประเมินเว็บ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

5. มีระบบสํานักงานอัตโนมัติของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหง มก. (http://eoffice.rdi.ku.ac.th) 

ในการดําเนินงานของสถาบันฯ ไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และลดปริมาณการใชกระดาษไดอยางมาก

6 บุคลากรประจําที่มีอยูที่มีความรูความสามารถสูง 3. การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากร 3 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดซื้อฐานขอมูลผลงานวิจัย

บุคคล ยังไมครบถวน และขาดฐานขอมูลบุคลากร และใชฐานขอมูลบุคลากรกลางของมหาวิทยาลัยฯ ตีพิมพยอนหลัง 10 ป เพื่อยกระดับให มก. เปน

ของสถาบันฯ เพื่อการบริหารจัดการในสถาบันฯ มหาวิทยาลัยชั้นนําเทียบเทามหาวิทยาลัยอื่น

7. เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัยจํานวนหนึ่ง มี ในประเทศ

ประสิทธิภาพ และสถานที่ ที่สามารถสนับสนุน 4. มหาวิทยาลัยฯ ควรเรงดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล

นโยบายดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และ บุคลากรฯของมหาวิทยาลัยเพื่อใหทุกหนวยงาน

ผลิตผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับ ภายใน มก.ไดใชฐานขอมูลเดียวกัน

4. บุคลากรที่มีอยูยังไมเพียงพอตอภาระงานที่ไดรับ 4. เพิ่มจํานวนอัตรากําลังใหเพียงพอกับภาระงาน 5. มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนอัตรากําลัง

มอบหมาย ที่ไดรับมอบหมาย ใหเหมาะสมกับภาระงาน

5. ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตรเฉพาะทาง 5. จัดทําแผนการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร 6. มหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ

เฉพาะทางเพื่อการวิจัย จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรเฉพาะทางเพื่อการวิจัย

จุดออน แนวทางแกไขปรับปรุง ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยฯจุดแข็ง
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       3.2.2  ผลการวิเคราะหตนเองตาม 6 องคประกอบ

จุดแข็ง 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ  และ 1. มีบทบาทหลักในการสนับสนุน 1. มีการกําหนดอํานาจหนาที่และ 1. มีการจัดทําแผนและจัดสรร 1. มีการดําเนินงานตามระบบและ

แผนการดําเนินงานประจําปที่ การผลิตงานวิจัยและพัฒนา ความรับผิดชอบของบุคลากร งบประมาณใหครอบคลุมทุก กลไกการประกันคุณภาพภายใน

ที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน โครงการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุน แตละตําแหนงภายในองคกร ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยางตอเนื่องและครบถวน

และกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนา อยางชัดเจน มีเอกสารใบบอก แหง มก. มีการบริหารการเงิน

และพันธกิจนโยบาย วัตถุประสงค บุคลากรวิจัย ลักษณะงานและใบมอบหมายงาน งบประมาณใหเปนไปตามแผน

ของสวพ.มก. โดยกําหนดเปาหมาย/ ที่มีการทบทวนและลงนามเปน ตามระเบียบและหลักเกณฑ ที่

ผลผลิตในแตละภารกิจครอบคลุม ลายลักษณอักษรของแตละบุคคล กําหนดรวมทั้งมีการตรวจสอบ

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการใชงบประมาณ

รวมทั้งมีการประเมินผล และเสนอ โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเปาหมาย/ระยะเวลา

แนะแนวทางแกไข/ปรับปรุง และมีระบบการประเมินผล ที่กําหนด และรายงานใหผูบริหาร

การดําเนินงานรายไตรมาส การปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร ทราบ

2. มีบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับ 2. มีการสงเสริม/สนับสนุน และสราง 2. มีการคํานวนคาใชจายตอหนวย

รางวัลผลงานทางวิชาการใน สมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยการ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ 

ระดับชาติ รวมทั้งมีผลงานวิจัย จัดอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ และรายงานใหผูบริหารทราบ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ มีการจัดสงบุคลากรเขารวมการ 

นานาชาติ ประชุม ฝกอบรม สัมมนา และ

สนับสนุนใหลาศึกษาตอ เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะความรู ความเขาใจ

ดานตางๆ ใหสามารถนํามา

พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. มีสถานีวิจัยที่มีผลงานวิจัยรวมกับ 3. มีการบริหารจัดการที่ดีแบบ

นานาชาติ และสามารถใหบริการ ธรรมาภิบาล มีการประเมินภาวะ

วิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ผูนําและภารกิจของผูบริหารทั่วทั้ง

สูชุมชน องคกร

การพัฒนาและปรับปรุง
ในระบบดําเนินงาน

บทสรุป การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายใน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน
ภารกิจ
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4. มีการนําระบบสารสนเทศ มาใชใน

การบริหารจัดการสํานักงาน

อัตโนมัติ การออกใบเสร็จรับเงิน

ผานเครือขาย

การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก

บทสรุป
การพัฒนาและปรับปรุง

และแผนงาน การประกันคุณภาพภายใน ในระบบดําเนินงาน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

ภารกิจ การบริหารและการจัดการ
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จุดออน 1 กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ 1. การติดตามประเมินผลโครงการ 1. ขาดแผนการบริหารทรัพยากร

แกบุคลากรในภารกิจ วัตถุประสงค วิจัยยังไมสามารถวิเคราะห บุคคลที่เปนรูปธรรมและครบถวน

ในการจัดตั้งองคกรใหแกบุคลากร ประมวลผล และรายงานสรุป สมบูรณทั้งระบบ

ยังขาดความตอเนื่อง ในเชิงผลผลิต และผลลัพธ/

ผลกระทบเพื่อวัดประสิทธิผล 

และนําขอมูลไปใชประกอบ

การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 

ตลอดจนพัฒนาสูการใช

ประโยชนไดอยางแทจริง

บทสรุป
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

ภารกิจ การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก การพัฒนาและปรับปรุง

และแผนงาน การประกันคุณภาพภายใน ในระบบดําเนินงาน
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แนวทางแกไข/ 1. ใหมีกระบวนการสรางความรู 1. พัฒนางานดานการติดตาม 1. จัดทําแผนการบริหาร การพัฒนาและปรับปรุง

แนวทางเสริม ความเขาใจกับบุคลากรใน ประเมินผลโครงการวิจัยให ทรัพยากรบุคคลใหครบถวน การดําเนินงานยังขาดความ

เรื่องปรัชญาการจัดตั้ง สามารถสรุปเปนเชิงปริมาณ สมบูรณ ตอเนื่อง

และภารกิจขององคกร และคุณภาพ ในการวัดผลผลิต

อยางตอเนื่อง และผลลัพธ/ผลกระทบ โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก การพัฒนาและปรับปรุง

และแผนงาน การประกันคุณภาพภายใน ในระบบดําเนินงาน
บทสรุป

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
ภารกิจ การบริหารและการจัดการ
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3.3 สรุปผลการประเมินระดับหนวยงานยอย (โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ สวพ.มก. ประจําป 2550)

ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 1. ฝายบริหารฯ มีการจัดทําแผนงานและแผนการ 1. ขาดบุคลากรประจําในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 1.ควรจัดทําแผนและมีนโยบายจัดหาตําแหนงประจํา

ดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรไดปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง
ไดครอบคลุมตามวัตถุประสงคเปนอยางดี

ฝายวิจัยและประเมินผล 1. ฝายวิจัยและประเมินผลมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเสริม 1. ฝายวิจัยและประเมินผลยังมีขอจํากัดในการนําเอาผล 1. ควรนําผลที่ไดจากการประเมินและขอมูลจากแหลงตางๆ
สรางความเขมแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และชวย จากการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนํามาใช มาวิเคราะห และประมวลผลเพื่อนําไปกําหนดแนวทาง
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดบรรลุเปาหมายการเปน กําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง/แกไขปญหา ในการพัฒนาปรับปรุง/แกไขปญหาไดเหมาะสม เปนระบบ
มหาวิทยาลัยวิจัยอยางแทจริง ไดอยางเหมาะสม และตอเนื่อง

2. ผูบริหารและบุคลากร ทุมเท และเสียสละที่จะพัฒนา 2. การบริหารจัดการดานขอมูลการวิจัย ยังขาดความ 2. ควรเรงพัฒนาฐานขอมูล ใหมีความเชื่อมโยงระหวาง
องคกรและพัฒนางานอยางตอเนื่อง ทั้งยังสามารถปฏิบัติ เชื่อมโยงระหวางขอมูลจากแหลงตางๆ และไมครอบคลุม ขอมูล และครอบคลุมในทุกภารกิจ เพื่องายตอการสืบคน
ภารกิจไดบรรลุเปาหมายที่วางไว ภายใตอัตรากําลังประจํา ในทุกภารกิจ และการประมวลผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง
ที่จํากัด สามารถสื่อสารกับนักวิจัยผูใชบริการไดโดยตรง

3. มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยการ 3. การแสดงผลการดําเนินงานยังไมสามารถบงชี้ 3. ควรปรบัรูปแบบการแสดงผลการดําเนินงาน ในเชิง
นําเทคโนโลยีสารสนเทศ อันทันสมัยมาใชประโยชน ประสิทธิผลที่แทจริงของหนวยงานไดอยางชัดเจน คุณภาพ เพื่อสามารถบงชี้ประสิทธิผลที่แทจริงของหนวยงาน

ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การประเมินความสําเร็จ/
ความคุมคา ดานการวิจัย
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4. มีการพัฒนาในการนําเอาระบบประกันคุณภาพมาสู 4. การบริหารจัดการรายรับ ยังขาดแนวทาง/ระบบ 4. ควรวางระบบ/แนวทางการจัดการรายรับจากแหลงตางๆ
การปฏิบัติงานประจํา สมควรนําเปนแบบอยาง ที่ชัดเจน และงายตอการตรวจสอบ วิเคราะห วางแผน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งายตอการตรวจสอบ โปรงใส

 และเปนประโยชนในการวางแผนการใชเงิน

5. ยังขาดความชัดเจนในการสงเสริมสมรรถนะในการ 5. ควรเสริมสรางขวัญ และกําลังใจ แกบุคลากรควบคูไปกับ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาความรู การสนับสนุน/ผลักดันใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
ความเขาใจในระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งการสรางการมีสวนรวม

ความรู ความเขาใจในระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

ฝายสารสนเทศงานวิจัย 1. หนวยงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานไอที ซึ่งได 1. ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. ควรจัดมาตรการ/แรงจูงใจ ใหอาจารยและนักวิจัย
รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนหนวย ยังไมครบถวน เนื่องจากอาจารย/นักวิจัยไมคอยให เห็นความสําคัญในการให/ทวนสอบขอมูลงานวิจัย เพื่อจะได
งานกลางในการบริหารและจัดการดานสารสนเทศงานวิจัย ความสําคัญในการใหขอมูลรวมทั้งการทวนสอบขอมูลที่ ขอมูลงานวิจัยที่ถูกตองและครบถวน
และรับผิดชอบตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรฐานงานวิจัยและงาน เกี่ยวของ
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยฯ

2. มีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของ 2. ไมมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันวิจัย 2. ควรจัดทํา/พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผานระบบออนไลน โดยให และพัฒนาแหง มก. เพื่อใชในการบริหารจัดการทรัพยากร ในรูปของ web service เพื่อใหบริการแกหนวยงาน
อาจารยและนักวิจัย ใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว บุคคล เนื่องจากตองรอใชฐานขอมูลบุคลากรของ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการโอน/ดึงขอมูลไปใช

มหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการได

3. มีการจัดทําโฮมเพจ เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร 3. เสนอและกระตุน ใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการ จัดทํา
ขอมูล/ขาวสารงานวิจัย และขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฐานขอมูลบุคลากร เพื่อนํามาใชในการบริหาร จัดการ
แหง มก. ซึ่งเปนการสื่อสารที่ทันสมัย และรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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4. พัฒนาการจัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติใหกับสถาบัน 4. จัดฝกอบรมการทําเว็บการประกันคุณภาพ เพื่อให
วิจัยและพัฒนาแหง มก. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหมี หนวยงานอื่นๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งประหยัดทรัพยากร ไดนําไปใช สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ในปตอไป

5. จัดทําเว็บการประกันคุณภาพของฝายฯ เพื่อใชเปนแหลง
ตรวจสอบขอมูลของการดําเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะ
เปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่นๆ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. สําหรับการเตรียมหลักฐานการตรวจสอบ 
ที่ใชในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย 1. เปนหนวยงานหลักที่มีศักยภาพในการเผยแพร 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรประจําที่มีอยู

ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูสังคม เพิ่มทักษะ ความรูใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนบุคลากร
ไดอยางกวางขวาง ที่มีความรูเฉพาะทางไดเมื่อมีความจําเปน และควรมีการ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความพรอมของเครื่องมือ 2. การประเมินและการวิเคราะหการปฏิบัติงานและการ 2. ควรมีการประเมินและวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน

อุปกรณ ที่สามารถเปนแกนหลัก ในการจัดนิทรรศการของ ใหบริการ ในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและนําไปใชในการวางแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และมหาวิทยาลัยฯ พัฒนา/ปรับปรุงหนวยงาน

ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 1. ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง มีศักยภาพและความ 1. ฝายฯ ยังไมมีขอมูล ความคิดเห็นและความคาดหวัง/ 1. ควรมีการสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ตองการ
พรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตร และบุคลากร ตองการของอาจารย นักวิจัย ตอการใหบริการและการ ของอาจารย นักวิจัย ตอการใหบริการของฝายฯ เพื่อเปน
เชี่ยวชาญ ซึ่งเอื้อตอการทําวิจัยและบริการงานวิจัย/วิชาการ พัฒนาการบริการของฝายฯ ขอมูลประกอบการกําหนดแผนงาน/แนวทางการดําเนินงาน

ใหบริการ
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2. มีหองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษเชื้อรา ซึ่งไดรับการ 2. ควรพัฒนากลยุทธที่เนนภารกิจในการเปนหนวยงานกลาง
รับรองคุณภาพหองปฏิบัติการมาตรฐานระบบ ISO/IEC ดานการบริการงานวิจัยใหเขมแข็ง โดยประสานประโยชน
17025 และความรวมมือกับหนวยงาน (คณะ/สถาบัน/สํานัก)

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 1. เปนสถานีวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานวนเกษตร 1. ควรมีการพัฒนาระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  1. ควรมีการแตงตั้งกรรมการนโยบายของสถานีอยาง
และมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใหบริการวิจัยและบริการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการติดตอสื่อสาร การบริหารงาน ตอเนื่อง เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาสถานี
วิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธกับบุคคล/หนวยงาน ใหมี วิจัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศทางวิชาการ (Excellence

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Center) และมีการฝกอบรมทางดานวนเกษตร

2. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความทุมเท เสียสละในการ 2. ควรดําเนินการพัฒนาสถานีใหมีความพรอมในดาน
ปฏิบัติงานภายใตงบประมาณจํากัด แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

3. มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก 3. ควรมีการพิจารณา/พัฒนา ผลิตภัณฑของสถานีวิจัยให
เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงานของสถานีฯ เปน Unique Product เพื่อการหารายได

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานีฯ ใหแพรหลาย
และดําเนินการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการใหบริการ
ทุกกิจกรรม

สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง 1. สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง มีศักยภาพดาน 1. สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ควรพัฒนางานวิจัย 1. ควรสรางเครือขายระหวางหนวยงาน หรือลักษณะ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สถานที่ พรอมดวยเครื่องมือและ ที่เปนของหนวยงานเอง บูรณาการงานวิจัย เพื่อใหมีการเกื้อกูลและผลักดัน
อุปกรณในการใหบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย ใหสามารถดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล เชน เครือขายงาน

ดานธุรการ เพื่อลดคาใชจายงบดําเนินงาน และเครือขาย
ดานงานวิจัย เพื่อนํารองใหบุคลากรวิจัยสามารถพัฒนา
สรางงานของตนเองไดเปนตน
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2. ควรดําเนินการตามแผนกลยุทธใหครบทุกดาน หรือ
วิเคราะหปรับแผนกลยุทธใหสอดคลองกับศักยภาพ
ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ 1. ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ มีความรวมมือกับภาควิชา 1. การประชาสัมพันธของศูนยฯ ดานบริการวิชาการ 1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ดานบริการวิชาการ
วิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรม งานวิจัยและกิจกรรม ยังไมเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง งานวิจัยและกิจกรรม ขององคกรใหเปนที่รูจักอยางตอเนื่อง
ศาสตร มก. ในการรวมดําเนินงานวิจัย/การใหบริการ ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งภายในและตางประเทศดวยสื่อรูปแบบตางๆ
เครื่องมือและหองปฏิบัติการกลางสําหรับการวิเคราะห
ทดสอบ และวิจัย รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีแก
หนวยงาน ทั้งภายในและตางประเทศไดเปนอยางดี

2. ศูนยฯ มีศักยภาพในการหารายจากการใหบริการ 2. ยังไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 2. ควรพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานใหครบถวน
วิชาการ คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ปที่ผานมาครบ ทุกกิจกรรม

ทุกกิจกรรม

3. ศูนยฯ มีผลของการดําเนินงานเปนที่ยอมรับ และไดรับ 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนอัตรากําลังที่เปน
รางวัลในระดับนานาชาติ บุคลากรประจํา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความพยายามที่จะดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพ และงานดานอื่นๆ ใหบรรลุผล ภายใตขอจํากัด
ดานบุคลากร

ชื่อหนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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ศูนยชนบทศึกษา 1. มีบุคลากรที่มีความตั้งใจสูงในการปฏิบัติงาน ใหความ 1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และวัตถุประสงคของศูนย 1. ควรมีการพิจารณาทบทวนแนวทางกําหนดวัตถุประสงค
รวมมือและเห็นความสําคัญในการดําเนินการดานการ คอนขางกวาง มีหลากหลายภารกิจ ทําใหในทางปฏิบัติ นโยบาย ยุทธศาสตร ใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางเปน
ประกันคุณภาพอยางดียิ่ง ยังไมสามารถบรรลุตามที่กําหนด เนื่องจากการดําเนินงาน รูปธรรม โดยคํานึงถึงเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธที่เกิด

อยูในรูปโครงการวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีปญหาความตอเนื่อง จากโครงการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการที่ศูนยฯ
ในการดําเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการสรางและเชื่อมโยง มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยจํากัด
เครือขายชุมชนทองถิ่นใหมีความตอเนื่อง ในการที่จะเปน ขอบเขต เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธที่เหมาะสม
ฐานปฏิบัติการในชนบทตามที่ระบุไว

2. ขอจํากัดของอัตรากําลังทําใหศูนยฯ ไมสามารถดําเนิน 2. กําหนดแนวทางเสนอขออัตรากําลังใหชัดเจนและตอเนื่อง
งานตามภารกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. ศูนยฯ มีศักยภาพในการบริการวิชาการในสาขา 1. ไมมีแผนกลยุทธ และมาตรการในการดําเนินงาน 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ และมาตรการในการดําเนินงาน
ทางไม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ของศูนย ของศูนย ใหสอดคลองกับแผน วัตถุประสงค และนโยบาย

ที่กําหนดไว

2. ศูนยฯ สามารถดําเนินงานและสรางผลงานไดตามภารกิจ 2. ไมมีคณะกรรมการนโยบาย/คณะกรรมการดําเนินงาน 2. ควรแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ
 แมจะมีอตัราบุคลากรจํากัด ของศูนย ดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ

ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
ศูนยนาโนเทคโนโลยี 1. เปนศูนยวิจัยเฉพาะทางที่มีความเขมแข็งดาน 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนการจัดหาอัตรากําลัง 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนอัตรากําลังตามที่ที่

นาโนเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย ตามที่ สวพ.มก. เพื่อชวยใหการดําเนินงานของศูนย สวพ. มก. เสนอขอ
มีความเปนเลิศและเปนไปไดอยางตอเนื่อง

2. ผูบริหารและนักวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการผลิต 2. ควรวางแผนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ เพิ่มขึ้น

3. เปนหนวยงานที่มีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุน 3. ควรผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยเปน Excellence Center
 ทั้งจากภายในและภายนอก ของมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ

ชื่อหนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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4. ควรประชาสัมพันธศูนยฯ ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและ 1. ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี 1. ควรหาแหลงทุนเพิ่ม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 1. เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
วิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี เปนหนวยงานที่มีเครื่องมือเฉพาะทาง เชน เครื่องฉายรังสี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

และมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางที่สามารถให
บริการงานวิจัย และบริการวิชาการไดแปนอยางดี 2. ประชาสัมพันธหนวยงานใหมากขึ้น 2. จัดทําโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มรายไดหนวยงาน

3. พัฒนาระบบการเก็บขอมูลการดําเนินงานใหเปนระบบ 3. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย ดานการปรับปรุง
มากขึ้น พันธุพืชโดยการฉายรังสี เพื่อประชาสัมพันธหนวยงานให

เปนที่รูจักแพรหลายเพิ่มมากขึ้น

4. การติดตามผลการดําเนินงานทั้งการดําเนินงานของ 4. ควรจัดใหมีการเก็บขอมูลการดําเนินงานของศูนยฯ 
ศูนยฯ และการประกันคุณภาพภายใน ยังไมสามารถดําเนิน ในทุกกิจกรรมใหเปนระบบ
การไดอยางเปนรูปธรรม

5. ควรจัดทําแผนงานประกันคุณภาพของศูนยฯ และ
ดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพและแผนพัฒนา
ปรับปรุงใหครบถวน

6. ควรพัฒนากระบวนการนําขอมูลจากผลการดําเนินงาน
ผูใชบริการ และผลการตรวจสอบคุณภาพมาใชในการวาง
แผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง (ซึ่งเปนขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2548 และศูนยฯ
ควรจัดใหมีการดําเนินการใหครบทุกกิจกรรมนี้)

ชื่อหนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 97 ------------



        รายงาน ณ วันที่ ... 30... มิถุนายน... 2550… (…/.... ) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)
1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย 1.โครงการการจัดทํายุทธศาสตร 1.1 จัดทํารางยุทธศาสตร 1.1 ยุทธศาสตรการวิจัย 1.1 ไดประชุมคณะทํางานฯ 10 - ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การวิจัยมหาวิทยาลัย การวิจัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดแนวทาง และอยู สวพ.มก.

เกษตรศาสตร เกษตรศาสตรโดยคณะทํางานฯ ระหวางการจัดทํารางฯ

1.2 จัดประชาพิจารณยุทธศาสตร 1.2 อาจารย นักวิจัย เขารวม 1.2 ยังไมไดดําเนินการ

การวิจัยมหาวิทยาลัย การประชาพิจารณไมต่ํากวา

เกษตรศาสตร 200 คน

2. บริหารจัดการเชิงรุกในการแสวง 2.1 จัดทําแผนเชิงรุกการแสวง 2.1 แผนเชิงรุกการแสวงหา 2.1 ไดจัดทําโครงการรวม 50 ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

หาทุนสนับสนุนการวิจัยจาก หาทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สนับสนุนทุนวิจัยระหวาง มก. สวพ.มก.

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แหลงทุนภายในและตางประเทศ แหลงทุนภายในและ กับแหลงทุนภายนอก มก.

ทั้งภายในและตางประเทศ และ ตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุน

การสรางเครือขายความรวมมือ จาก สกว. และแหลงทุนอื่นๆ

ทางการวิจัย (มก. 5 ลานบาท สกว./สกอ. 

15 ลานบาท) 

       ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงาน ประจําป 2549

ลําดับ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

9. หมายเหตุ8. ผูรับผิดชอบ2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

NO. สปค. 02
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

2.2 ผูบริหารทุกระดับสราง 2.2 จัดหาทุนสนับสนุน 2.2 ไดประสานการรับทุน 100

เครือขายการวิจัยและแสวงหา การวิจัยจากแหลงทุนภายใน สนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก และตางประเทศปละ โตโยตา และ ปตท. 5 

แหลงทุนภายในและตางประเทศ 10 ลานบาท ลานบาท สํานักงาน

คณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย 7 ลานบาท 

3

3.1 ใหมีคณะกรรมการในการพัฒนา 3.1 พิจารณาแนวทางในการ 3.1 วารสารวิทยาสาร 3.1 คณะกรรมการจัดทํา 80 - ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

ปรับปรุง ยกระดับวารสาร พัฒนาปรับปรุงยกระดับวารสาร เกษตรศาสตรที่มีมาตรฐาน วิทยาสารเกษตรศาสตร สวพ.มก. ฝายประยุกตฯ

วิทยาสารเกษตรศาสตรใหเปน วิทยาสารเกษตรศาสตร ใหเปน ดีขึ้น ไดดําเนินการในการพัฒนา

วารสารที่มีมาตรฐานดีขึ้น วารสารที่มีมาตรฐานดีขึ้น วารสารฯ ตามแนวทางที่

โดยคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาวารสาร

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร วิทยาสาร เกษตรศาสตร

ไดเสนอแนะและไดนําเสนอ

สกอ. พิจารณาแลว

3.2 มีมาตรการที่ชัดเจนในการ 3.2 ประมวลผลการตีพิมพ 3.2 จํานวนผลงานวิจัย 3.2 ยังไมไดดําเนินการ 0

ใหนักวิจัยเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัยตามเปาหมาย ตีพิมพเพิ่มขึ้น

เพื่อ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ผลสําเร็จ ที่นักวิจัยไดเสนอไว

ในโครงการวิจัยและมีมาตรการ

จริงจังในการนําขอมูลไปใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการวิจัยตอไป

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 99 -----------



1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

3.3 เสนอมหาวิทยาลัยฯใหมี 3.3 พิจารณาแนวทางในการ 3.3 มหาวิทยาลัยฯ มี 3.3 นําเสนอรองอธิการบดี 20

มาตรการและแรงจูงใจใหอาจารย/ สรางมาตรการและแรงจูงใจให มาตรการและแรงจูงใจ ฝายวิจัยและมหาวิทยาลัยฯ

นักวิจัย ตีพิมพผลงานวิจัย อาจารย/นักวิจัยตีพิมพผลงาน การตีพิมพผลงานวิจัย เห็นชอบในหลักการแลว

วิจัยในคณะกรรมการประจํา อยูระหวางดําเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และนํา

เสนอมหาวิทยาลัยฯ

4

4.1 ใหมีการทบทวน วิเคราะห 4.1 ทบทวน วิเคราะห แผนการ 4.1 โครงการหารายได/ 4.1 ฝาย/สถานี มีการจัดทํา 50 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

แผนการจัดหารายได พรอมทั้ง จัดหารายได โครงการพัฒนาวิชาการที่ โครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อหา สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

สนับสนุนใหหนวยงานมีการ เพิ่มขึ้น รายไดจํานวน 13 โครงการ

จัดหารายไดเพิ่มขึ้น
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. พิจารณา
ทบทวนแผนการจัดหา
รายได วันที่ 28 มิ.ย. 50

4.2 ควรประชาสัมพันธใหเปนที่ 4.2 ประชาสัมพันธหนวยงาน 4.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมให 50 เจาหนาที่

รูจักกับหนวยงานภายนอก ใหเปนที่รูจักแกหนวยงาน บริการ ฯลฯ ผาน web สถาบัน ประชาสัมพันธ

เพื่อการสรางความรวมมือ ภายนอก วิจัยและพัฒนาแหง มก. สวพ.มก. และ

ดานการวิจัย บริการวิชาการ ฝ/ศ/ส

ที่กอใหเกิดรายได

5. ควรจัดหาเงินรายไดจากภาย ใชแนวทางเดียวกับขอ 4
ภายนอกเพิ่มขึ้น

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 100 -----------



1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

6. จัดการประชุมคณะกรรมการ 6.ทบทวน ปรับปรุงโครงสราง 6. โครงสรางองคกรใหม/ 6.1 จัดประชุมผูบริหารฯ เพื่อ 80 2,280.00        ผูอํานวยการ ผอ.,รอง ผอ.,

พิจารณาปรับโครงสราง องคกรโดยจัดประชุมผูบริหาร วิสัยทัศน/นโยบาย/กลยุทธ/ พิจารณาทบทวนนโยบาย/ สวพ.มก. เลขานุการฯ

อยางตอเนื่อง มาตรการ/ภารกิจฉบับปรับปรุง วัตถุประสงค/กลยุทธ และ หัวหนางาน

มาตรการหรือแผนดําเนินงาน นโยบายฯ

ตลอดจนโครงสราง สถาบัน

วิจัยและพัฒนาแหง มก. ใน 

วันที่ 29 ส.ค. 49,10 เม.ย. 50 

วันที่ 5 มิ.ย. 50 และ วันที่ 22 

มิ.ย. 50 จํานวน 4 ครั้ง

6.2 เสนอแนวทางการพิจารณา

ปรับโครงสราง สวพ. มก.

ใหคณะกรรมการบริหารจัดการ

ศูนยวิจัยและสถานีวิจัย ใน

กํากับของคณะและสถาบัน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิจารณา

7. จัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน/ ใชแนวทางเดียวกับขอ 6 100

นโยบาย/กลยุทธ/มาตรการ/

ภารกิจ

.

องคประกอบที่ 1

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 101 -----------



1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

8

8.1 พัฒนากระบวนการพิจารณา 8.1 จัดตั้งคณะทํางานที่เหมาะสม 8.1 ผลการพิจารณาขอเสนอ 8.1 ไดแตงตั้งคณะทํางาน 100 - ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

จัดสรรงบอุดหนุนวิจัยมก.ใหมี และกําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ เสนอการวิจัยและจัดสรร พิจารณาขอเสนอการวิจัย สวพ.มก.

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินขอเสนอการวิจัย งบประมาณเหมาะสม/ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2551 

ตลอดจนกําหนดแนวทาง/ และจัดสรรงบประมาณให สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ/ และกําหนดแนวทาง

หลักเกณฑการประเมิน ชัดเจน/สอดคลองกับ และเปนที่ยอมรับของอาจารย การดําเนินการพิจารณา

ขอเสนอการวิจัยและจัดสรร ยุทธศาสตรชาติ นักวิจัย ขอเสนอการวิจัยที่ชัดเจน

งบประมาณใหชัดเจน สอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ

8.2 ผลักดันใหมหาวิทยาลัยฯ 8.2 เสนอมหาวิทยาลัยฯ 8.2 งบประมาณวิจัยในแตละ 8.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติ 80 - ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

พิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน พิจารณาจัดสรรวงเงิน ประเภท/กลุมโครงการวิจัย งบอุดหนุนวิจัย มก. ป 2550 สวพ.มก.

วิจัยมก.ในแตละประเภท/กลุม งบประมาณกลุมโครงการวิจัย มีความสมดุล เหมาะสม กลุมโครงการวิจัย 3 สาขา 

โครงการวิจัยใหมีสัดสวนที่สมดุล 3 สาขา และโครงการวิจัย สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และโครงการวิจัยถายทอดฯ

เหมาะสม ตลอดจนมีแนวทาง/ ถายทอดฯ ตามที่คณะทํางาน และเปนที่ยอมรับของ ตามที่คณะทํางานพิจารณา

หลักเกณฑการสนับสนุนที่ พิจารณาขอเสนอการวิจัยฯ อาจารย นักวิจัย ขอเสนอการวิจัยฯ จัดสรร

ชัดเจนในประเภท/กลุมโครงการ จัดสรรและจัดสัดสวน และมีการตั้งคณะอนุกรรมการ

วิจัยที่มหาวิทยาลัยฯพิจารณา การสนับสนุนงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร

จัดสรรงบประมาณ ในแตละประเภท/กลุมโครงการ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย

วิจัยใหสมดุล เหมาะสม สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ตลอดจนมีแนวทาง/หลักเกณฑ และโครงการวิจัย และพัฒนา

การสนับสนุนกลุมโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิง

ที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา บูรณาการเพื่อการแขงขันฯ

จัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 2

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 102 -----------



1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

9. จัดทําแผนการตีพิมพผลงานวิจัย 9.1จัดทําแผนการตีพิมพผลงาน 9.1 แผนการตีพิมพผลงาน 9.1 ยังไมไดดําเนินการ 0 ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

ของฝาย/ศูนย/สถานี และ วิจัยของฝาย/ศูนย/สถานี วิจัยที่มีมาตรการชัดเจน สวพ.มก.

สงเสริมสนับสนุนการตีพิมพ

9.2 จัดอบรมการเขียนผลงาน 9.2 ฝาย/ศูนย/สถานี มีผลงาน 9.2 ไดจัดสัมมนาวิชาการ 80 -

วิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ วิจัยตีพิมพเพิ่มขึ้น "แนวทางการตีพิมพผลงาน

และสงเสริมสนับสนุนโดย วิจัยในวารสารวิชาการที่มี

วิธีการตางๆ คุณภาพ "เมื่อวันที่ 21 พ.ค.

50

10

10.1 เรงพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย 10.1 วางแผนดําเนินงาน 10. ฐานขอมูลงานวิจัยที่ 10.1 ไดพัฒนาฐานขอมูล 100 ผูอํานวยการ ฝายสารสนเทศฯ

มหาวิทยาลัยฯ ใหอาจารย/ ในการปรับปรุงระบบฐานขอมูล ครบถวน สมบูรณ งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ สวพ.มก.

นักวิจัยสามารถ online ปรับปรุง งานวิจัย ใหอาจารย/นักวิจัย 

ขอมูลไดดวยตนเอง สามารถปรับปรุงขอมูลผาน

ระบบออนไลนโดยใชบัญชี

และรหัสเครือขายนนทรี

ในการเขาระบบที่เว็บ http://

research.rdi.ku.ac.th/kur3

10.2 จัดทํามาตรการแรงจูงใจให 10.2 จัดทํากระบวนการ/ 10.2 กระบวนการ/มาตรการ 10.2 จัดทํารางมาตรการ 50 -

อาจารย/นักวิจัย เห็นความสําคัญ มาตรการสารสนเทศงานวิจัย สารสนเทศงานวิจัยของ สารสนเทศงานวิจัยของ

ในการใหขอมูลงานวิจัยอยาง เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ

ตอเนื่อง ไดขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ

และอางอิงได

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 103 -----------



1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

11 วิเคราะหอัตรากําลังและ 11. วิเคราะหอัตรากําลังและ 11.อัตรากําลังที่มี ความ 11.สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 100 - ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอ นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เหมาะสมกับ หนวยงานยอย มก. ไดเสนอขออัตรากําลัง สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

อัตรากําลังเพิ่ม พิจารณาใหการสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

อัตรากําลง เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 50 จํานวน

11 อัตรา ไดรับอนุมัติ 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิว

เตอร จํานวน 1 อัตรา

12. ใหมีระบบการประเมินผล 12.พิจารณาระบบการประเมิน 12.ระบบการประเมินผล 12.กําหนดใหลูกจางชั่วคราว 50 - ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

การปฎิบัติงานและสรางขวัญ ผลการปฏิบัติงานและสรางขวัญ การปฏิบัติงานที่สามารถ รายงานผลการปฏิบัติงานใน สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

กําลังใจในการปฎิบัติงานของ กําลังใจในการปฏิบัติงาน รักษาลูกจางชั่วคราวที่มี รอบ 6 เดือนแรก และให

ลูกจางชั่วคราว ของลูกจางชั่วคราว คุณภาพ หัวหนาฝาย/ศูนย/สถานี 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาจาง

ตอในปงบประมาณ 2551

13. สรางความเขาใจในแนวทาง/ 13.จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน 13.1จัดอบรม/สัมมนาดานการ 13.กิจกรรมการใหบริการที่มี 13.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 80 - ผูอํานวยการ ฝ/ศ/ส

วิธีการวิเคราะหตนทุนที่ถูกตอง ความรูดานการวิเคราะหตนทุน วิเคราะหตนทุนใหกับหนวยงาน การวิเคราะหตนทุนทุก ใหบริการที่มีการคํานวนคาใชจาย สวพ.มก.

ใหหนวยงานยอยและนําไปใช ใหกับหนวยงานยอย ยอย กิจกรรมเพิ่มขึ้น และจํานวน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2548

วิเคราะหหาความคุมคาในทุก คน/ครั้งในการเขารวมสัมมนา 20 โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบที่ 3

องคประกอบที่ 4

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

13.2สงบุคลากรเขารวมอบรม/ 13.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 50  - ผอ.สวพ.มก. ฝาย/ศูนย/สถานี

สัมมนา เกี่ยวกับการวิเคราะห แหง มก. มีการจัดสงบุคลากร

ตนทุนของ มก. เขารวมโครงการสัมมนา

"หลักเกณฑวิธีการคํานวน

ตนทุนผลผลิต" ในวันที่

 31 ส.ค. 49 จํานวน 

45 คน

14. จัดทําแบบฟอรมการจัดเก็บ 14.จัดทําแบบฟอรมและประชุม 14.ขอมูลระบบประกัน 14.สถาบันวิจัยและพัฒนา 100 3,923 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

ขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพ ชี้แจงการจัดเก็บขอมูล เพื่อให คุณภาพที่มีความสมบูรณ แหง มก. ไดจัดทําแบบเก็บ สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

ภายใน/ภายนอก และสราง หนวยงานใชเก็บขอมูลตามระบบ ยิ่งขึ้น ขอมูลดิบดานตางๆ เชน 

ความเขาใจกับหนวยงานยอย ประกันคุณภาพ/สมศ./กพร. ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการและสังคม ดานการ

บริหารและจัดการ ดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ดานการประกันคุณภาพ และ 

ดานการเงินและงบประมาณ 

รวมทั้งไดจัดประชุมเจาหนาที่

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ของฝาย/ศูนย/สถานี เพื่อ

ชี้แจงการจัดเก็บขอมูลตาม

แบบฟอรมใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในวันที่ 26 ก.พ. 50

องคประกอบที่ 5

8. ผูรับผิดชอบลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง

9. หมายเหตุ
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ)           8.1        

ผูกํากับดูแล

8.2 

ผูปฏิบัติงาน

15. จัดเอกสารหลักฐานใหครบถวน 15.จัดเอกสารหลักฐานใหครบถวน 15.จัดเอกสารหลักฐานให 100 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

สอดคลองกับตามดัชนีประเมิน สอดคลองกับตามดัชนีประเมิน ครบถวน

คุณภาพ คุณภาพ
16. จัดทํารายงานผลตรวจสอบระบบ 16.จัดทํารายงานผลการ 16.รายงานการประเมินตนเอง 16.จัดทํารายงานการประเมิน 100 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

และกลไกการดําเนินในรายงาน ตรวจสอบระบบและกลไกใน ของฝาย/ศูนย/สถานีและ สวพ. ตนเอง (SAR) ปการศึกษา สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

การประเมินตนเอง (SAR) ของ รายงานการประเมินตนเอง มก. ที่มีขอมูลและรูปแบบ 2549 ที่มีขอมูลและรูปแบบ

ฝาย/ศูนย/สถานีและสวพ.มก. ถูกตองครบถวน ถูกตองครบถวน ทั้ง 12 

ใหครบถวน หนวยงาน

17. มีการวิเคราะหปญหาหลัก 17.จัดทําสรุปการวิเคราะหผล 17.สรุปการวิเคราะหผลการ 17.สวพ. มก.นําผลการวิเคราะห 30 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

ในภาพรวมขององคกร/ภารกิจ การดําเนินงานและกิจกรรมที่ ดําเนินงานของ สวพ.มก. ที่ การดําเนินงานมาจัดโครงการ/ สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

เพื่อดําเนินโครงการวิจัยสถาบัน จะพัฒนาปรับปรุงเปนภาพรวม ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ทําใหเกิดกระบวนการ

ตอไปและกิจกรรมที่จะพัฒนา ตามภารกิจหลักและภารกิจรอง พิจารณาปรับปรุง ไดแก

ปรับปรุงสรุปเปนภาพรวมตาม  - การบูรณาการจัดงานวัน

ภารกิจหลักและรองโดยระบุ นักวิจัย มก. "สารสนเทศงาน

แหลงที่มาของขอมูลปญหา วิจัยเพื่อการแขงขัน"

และอุปสรรคชัดเจน  - การประเมินเว็บไซท สวพ.

มก.

18. จัดทําโครงการวิจัยสถาบัน 18.จัดทําโครงการฯ และเสนอ 18.มีการจัดทําโครงการ อยูระหวางดําเนินการ 20 ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

โดยใชผลจากการวิเคราะหขอมูล ขอรับการสนับสนุนงบวิจัย วิจัยสถาบันเพิ่มขึ้น สวพ.มก. ฝ/ศ/ส

จากมหาวิทยาลัยฯ

องคประกอบที่ 6

8. ผูรับผิดชอบ 9. หมายเหตุลําดับ 2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)     

 ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง(กลยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. 

งบประมาณที่

ใชจริง
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 4.2  เสนอแผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประจําป 2550

รายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
ลํา

ดับ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.            7.1      

 ผูกํากับดูแล

7.2 

ผูปฏิบัติงาน

ภาพรวม

1. การจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย/ 1. เรงจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย/ 1. จัดทํายุทธศาสตรการวิจัย 1. ยุทธศาสตรการวิจัย 30,000.00   ผูอํานวยการ คณะทํางาน

แผนงานวิจัย มหาวิทยาลัย แผนงานวิจัย มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัย และ

เกษตรศาสตร เพื่อเปนกรอบ เกษตรศาสตร ที่สอดคลองกับ ศาสตร เกษตรศาสตร ฝายวิจัยฯ

ทิศทางใหการดําเนินงานวิจัย ยุทธศาสตรวิจัยของชาติ

ของอาจารยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ

มีความลาชา

2. ฐานขอมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยให 2. จัดทํามาตรการสารสนเทศ 2. มาตรการสารสนเทศ 20,000.00   ผูอํานวยการ ฝายสารสนเทศ

เกษตรศาสตรยังไมครบถวน สมบูรณ มีความเชื่อมโยงของ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ งานวิจัยของ งานวิจัย

สมบูรณ และไมเปนปจจุบัน ขอมูลและการใชประโยชน มหาวิทยาลัยฯ

รวมทั้งจัดทํามาตรการ/แรงจูงใจ

นักวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
งานวิจัยที่ครบถวน สมบูรณ 

และอางอิงได

3. การดําเนินงานตามกระบวนการ 3 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากร 3.1 จัดทําแผนบริหารทรัพยากร 3.1 แผนบริหารทรัพยากร ผูอํานวยการ คณะกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม บุคคลที่เปนรูปธรรมและใช บุคคล/แผนพัฒนาบุคลากร บุคคล/แผนพัฒนา พัฒนาบุคลากร

ครบถวน และขาดฐานขอมูล ฐานขอมูลบุคลากรกลางของ บุคลากร

บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อการ มหาวิทยาลัยฯ

บริหารจัดการในสถาบันฯ 3.2 เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให 3.2 ฐานขอมูลบุคลากร

เรงดําเนินการฐานขอมูล

บุคลากร

หมายเหตุ5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปการศึกษา 2550 6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

7. ผูรับผิดชอบ1. จุดออน 3.1 โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.2 กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)    ของแนวทาง       

 การแกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)

2. แนวทางการแกไข /ปรับปรุง (กล

ยุทธ)
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ลํา

ดับ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.            7.1      

 ผูกํากับดูแล

7.2 

ผูปฏิบัติงาน

4. บุคลากรที่มีอยูยังไมเพียงพอ 4. ใชแนวทางเดียวกับขอ 3 4. เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให 4. จํานวนอัตรากําลัง ผูอํานวยการ คณะกรรมการ

ตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย เพิ่มจํานวนอัตรากําลัง ที่ไดรับเพิ่มขึ้น พัฒนาบุคลากร

ใหเพียงพอกับภาระงาน

ที่ไดรับมอบหมาย

5. ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร 5. จัดทําแผนการจัดหาเครื่องมือ 5. เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให 5. จํานวนเงินงบลงทุน ผูอํานวยการ ฝายบริหารฯ

เฉพาะทาง วิทยศาสตรเฉพาะทางเพื่อการวิจัย สนับสนุนงบประมาณใน เพิ่มขึ้น ฝ/ศ/ส

การจัดซื้อเครื่องมือ

วิทยาศาสตรเฉพาะทาง

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน

1 กระบวนการสรางความรู 1. ใหมีกระบวนการสรางความรู 1.1 สรางความรู ความเขาใจใน 1.1 บุคลากรรอยละ 80 20,000.00   ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย/

ความเขาใจแกบุคลากรในภารกิจ ความเขาใจกับบุคลากรในเรื่อง วัตถุประสงคการจัดตั้ง และ มีความรูความเขาใจ ศูนย/สถานี

วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกร ปรัชญาการจัดตั้งและภารกิจ ภารกิจขององคกร โดย ในวัตถุประสงค

ใหแกบุคลากรยังขาดความ ขององคกรอยางตอเนื่อง กระบวนการประชุมและ การจัดตั้งองคกร

ตอเนื่อง เรียนรูจากการปฏิบัติงาน

รวมทั้งเอกสารเผยแพร

องคประกอบที่ 2  ภารกิจ

2. การติดตามประเมินผลโครงการ 2. พัฒนางานดานการติดตาม 2. โครงการฐานขอมูลบริหาร 2 วิเคราะหและประมวลผล 2 รายงานสรุปผล ผูอํานวยการ ฝายวิจัยฯ

วิจัยยังไมสามารถวิเคราะห ประเมินผลโครงการวิจัยให จัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุน การติดตามและประเมินผล การติดตามและ

ประมวลผล และรายงานสรุปใน สามารถสรุปเปนเชิงปริมาณ วิจัย มก. โครงการวิจัยในเชิงปริมาณ ประเมินผลโครงการ

เชิงผลผลิต และผลลัพธ/ผลกระทบ และคุณภาพในการวัดผลผลิต และคุณภาพ แสดงผลผลิต วิจัยที่วัดผลผลิตและ

เพื่อวัดประสิทธิผล และนําขอมูล และผลลัพธ/ผลกระทบ โดยใช และผลลัพธ/ผลกระทบ ผลลัพธ/ผลกระทบ

ไปใชประกอบการพิจารณา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชัดเจน ชัดเจน และนําไป

จัดสรรทุนวิจัยตลอดจนพัฒนา ใชประโยชนได

สูการใชประโยชนไดอยางแทจริง

1. จุดออน 2. แนวทางการแกไข /ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

3.1 โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3.2 กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

หมายเหตุ4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)    ของแนวทาง       

 การแกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)

5. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปการศึกษา 2550 6. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

7. ผูรับผิดชอบ
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1. จํานวนแผนงานในปงบประมาณ 7 7 6 6 6

2. จํานวนโครงการในปงบประมาณ 80 73 76 75 76

3. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
(รวม 5 ประเด็น)

330 293 341 300 341

4. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 129 278 351 300 355

5. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 107 196 283 200 285

6. จํานวนอาจารยประจํา/บุคลากรประจําท่ีไดรับเชิญเปน

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือระดับ

ิ

4 1 3 2 3 4

3
      6.1   บุคลากรประจํา 4 1 3 2 3

               6.1.1   ที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ 3                 -   1 1 1

               6.1.2   กรรมการวิทยานิพนธ 1                 -   2 1 2

               6.1.3   กรรมการวิชาการ                  -   1                  -                    -                     -   

               6.1.4   กรรมการวิชาชีพ                  -                   -                    -                    -                     -   

7.จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน (รวมลาศึกษาตอ) 117 116 125 125 126

      7.1   ขาราชการ 45 41 41 41 41

      7.2   พนักงาน 7 13 12 12 13

                7.2.1     งบประมาณ 7 13 12 12 12

                7.2.2     เงินรายได                  -                   -                    -                    -   1

                7.2.3     ราชการ                  -                   -                    -                    -                     -   

      7.3   ลูกจางประจํา 12 11 11 11 11

      7.4   ลูกจางชั่วคราว 53 51 61 61 61

8. จํานวนบุคลากรวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) 0 25 23 23 23

      8.1   นักวิจัย                  -   23 21 21 21

      8.2   เจาหนาที่วิจัย                  -   2 2 2 2

9. ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรประจําสายสนับสนุน 45 41 41 41 41

      9.1   เชี่ยญชาญพิเศษ/ชํานาญการพิเศษ                  -                   -                    -                    -                     -   

      9.2   เชี่ยญชาญ                  -                   -   2 2 2

      9.3   ชํานาญการ 10 11 9 9 10

      9.4   ไมมีตําแหนง 35 30 30 30 29

10. บุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน 93 94 101 101 101 แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

11. จํานวนบุคลากรท้ังหมดที่ลาศึกษาตอ (นอกเวลา) 2 2 2 2 3

      11.1   บุคลากรประจําสายสนับสนุน                  -                   -                    -                    -   1

      11.2   บุคลากรวิจัย 2 2 2 2 2

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

5.1 ขอมูลพ้ืนฐานเชิงปริมาณ (Common data set)

ดัชนีเชิงปริมาณ
รายการ ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา เปาหมายในป 

2549

เปาหมายในป 

2550

แหลง  

ขอมูล

หมายเหตุ

แผนงาน 
แผนการ
ดําเนินงาน
 สวพ.มก.
 ,แบบเก็บ
ขอมูลดิบ
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ดัชนีเชิงปริมาณ
รายการ ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา เปาหมายในป 

2549

เปาหมายในป 

2550

แหลง  

ขอมูล

หมายเหตุ

12. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในมหาวิทยาลัย

6 9 10 10 10 4

2

      12.1   บุคลากรวิจัย 6 9 10 10 10

13. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกมหาวิทยาลัย

1 2 2 2 2 4

2
      13.1   บุคลากรวิจัย 1 2 2 2 2

14. จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ

10 11 17 15 17

      14.1   บุคลากรวิจัย 10 11 17 15 17

15. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

3 3 4 3 4

      15.1   จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล 3 3 4 3 4

                15.1.2   บุคลากรวิจัย 3 3 4 3 4

                15.1.3   บุคลากรประจํา                  -                   -                    -                    -   

      15.2   จํานวนผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีไดรับ

รางวัล

3 2 6 2 2

                15.2.1   ดานการเรียนการสอน                  -                   -                    -                    -                     -   

                15.2.2   ดานการวิจัย 3 2 3 1 1

                15.2.3   ดานการบริการวิชาการ                  -                   -   2 1 1

                15.2.4   ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                  -                   -                    -                    -                     -   

                15.2.5   ดานการบริหารจัดการ                  -                   -                    -                    -                     -   

                15.2.6   อื่นๆ                  -                   -   1                  -                     -   

16. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

72 85 92 90 92 แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

17. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 28,742,860 35,055,632 65,894,420 65,894,420 67,000,000 4

      17.1  ภายในมหาวิทยาลัย       28,095,860.00     31,479,632.00       18,282,400.00       18,282,400.00         19,000,000.00

      17.2  ภายนอกมหาวิทยาลัย           647,000.00      3,576,000.00       47,612,020.00       47,612,020.00         48,000,000.00

18. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 

และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ

11 10 11 10 12 4

2

      18.1   บุคลากรวิจัย 11 10 11 10 12

1 1 0 0 4

20. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ

0 1 3 2 3 4

2

      20.1   บุคลากรวิจัย                  -   1 3 2 3

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ,

Homepage 
KURDI

19. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในป

การศึกษาน้ัน

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ,

Homepage 
KURDI

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ
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ดัชนีเชิงปริมาณ
รายการ ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา เปาหมายในป 

2549

เปาหมายในป 

2550

แหลง  

ขอมูล

หมายเหตุ

21. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

0 291 464 300 470 4

3

      21.1   บุคลากรประจํา                  -   291 464 300 470

22. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

19 26 59 40 60 4

3

23. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

9 11 11 11 11 4

4

1

24. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 61 81 59 59 60

25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

27 29 44 40 50

26. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีระดับคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูรับบริการมากกวา 3.5 หรือมากกวา

25 29 39 30 40

27. จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคระหตนทุนตอหนวย
และรายงานใหผูบริหารทราบ

8 13 33 33 40

28. รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของหนวยงาน                    -        223,000.00      3,563,694.00      3,250,000.00      3,500,000.00

29. คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสังคม

                   -        809,962.00      2,658,924.26      1,000,000.00      2,000,000.00

30. คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

93,159.00 212,925.00 319,061.90 250,000.00         300,000.00 4

431. งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศ

และตางประเทศ

438,365 117,236 315,826 200,000 300,000

      31.1   บุคลากรประจํา 438,365.08 117,236.00 315,826.00 200,000.00 300,000.00

32. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 76 92 95 95 96

33. รายรับจริงท้ังหมด 31,218,284 26,375,620 27,380,048 27,380,048 28,650,000

      33.1   งบประมาณแผนดิน 21,968,560.00 19,220,636.00 19,811,963.00 19,811,963.00        21,000,000.00

      33.2   เงินรายได 9,249,724.03 7,154,983.67 7,568,084.81 7,568,084.81         7,650,000.00

34. เงินรายไดจริงท้ังหมด 9,294,724 7,154,984 7,568,085 7,568,085 7,650,000

      34.1   จากภายในมหาวิทยาลัย                  -                   -                    -                    -                     -   

      34.2   จากภายนอกมหาวิทยาลัย 9,294,724.03 7,154,983.67 7,568,084.81 7,568,084.81         7,650,000.00

35. คาใชจายท้ังหมด (รวมคาเสื่อมราคา แตไมรวมงบลงทุน) 47,917,824 55,751,643 70,066,180 65,000,000 70,500,000

      35.1   งบประมาณแผนดิน 44,292,236.89 52,118,695.53 64,465,712.94       60,000,000.00        65,000,000.00

      35.2   เงินรายได 3,625,587.39 3,632,947.71 5,600,467.16        5,000,000.00         5,500,000.00

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ

แบบเก็บ
ขอมูลดิบ
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ดัชนีเชิงปริมาณ
รายการ ผลการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา เปาหมายในป 

2549

เปาหมายในป 

2550

แหลง  

ขอมูล

หมายเหตุ

36. คาใชจายท้ังหมด (ไมรวมคาเสื่อมราคา แตรวมงบลงทุน) 20,653,562 19,803,594 26,022,137 25,500,000 27,000,000

      36.1   งบประมาณแผนดิน 17,027,975.05 16,170,646.62 20,006,696.15 19,500,000 20,000,000

      36.2   เงินรายได 3,625,587.39 3,632,947.71 6,015,441.16 6,000,000 7,000,000

37. งบดําเนินการท้ังหมด 6,795,986 7,093,968 8,493,098 8,400,000 8,600,000

      37.1   งบประมาณแผนดิน 4,244,493.83 4,338,588.45 3,931,854.65 3,900,000.00 4,000,000.00

      37.2   เงินรายได 2,551,492.44 2,755,379.17 4,561,243.83 4,500,000.00 4,600,000.00

38. คาใชจายงบบุคลากรทุกประเภท 13,431,086.88 12,574,574.05 15,121,753.33 15,121,750.00 15,500,000.00

39. สินทรัพยถาวร     123,295,483.53 26,823,063.82     120,352,967.70     120,000,000.00      120,500,000.00

40. คาเสื่อมราคา 27,452,771.89 36,458,537.53       46,451,328.29       45,000,000.00        50,000,000.00

41. เงินเหลือจายสุทธิ 3,296,777.59 2,334,419.24 1,357,910.50 1,880,047.81 1,650,000.00
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1.   มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ

5 5 7 6 7

2.   ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง

4 5 5 5 5

3. ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

0 1 1 1 1

4. มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 6 6 6 6 6

5. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะ
ผูนํา

4 5 5 5 5

6. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

0 0 0 0 1

7. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน

5 5 5 5 5

8. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

3 7 7 7 8

9. มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 2 3 5 5 5

10. งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

5 5 5 5 5

11. มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

7 7 7 7 7

12. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 4 4 4 4 4

13. ระดับความสําคัญของการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน

5 5 5 5 5

5.2 ขอมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ (Common data set)

ดัชนีเชิงคุณภาพ (ระดับ)
รายการ ผลการดําเนินงานตามรอบป

ึ

เปาหมาย

ในป 2549

เปาหมาย

ในป 2550

แหลงขอมูล หมายเหตุ
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ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. ยุทธศาสตรการ
ฝกทักษะดานอาชีพเพือ่แกไข

ปญหาความยากจน

ประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มกมก..

1. สรางและขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมใหเขมแข็งและ

พึ่งพาตนเองได

2. ประยุกตองคความรูและ
ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนได
โดยสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม และ
เพิ่มขีดดวามสามารถในการแขงขัน
เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
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กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

เปาประสงค

เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสศึกษาหาความรูจาก
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบนัชั้นนําของประเทศ โดยรูปแบบและ
วิธีการตางๆที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เปนความตองการของ
เยาวชนและเกิดประโยชนตอชุมชน

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสวพ.มก.
ใหเปนที่ยอมรับ และมีมาตรฐานเทาเทียมหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

1. สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง
และพึ่งพาตนเองได

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสราง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อการ
ใหบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติงานประจําปแผนปฏิบัติงานประจําป

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก
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กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

เปาประสงค

เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ
และเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยนื

2. ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนไดโดยสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน

แผนปฏิบัติงานประจําปแผนปฏิบัติงานประจําป

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

1. พัฒนาองคความรู เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนและของประเทศ เพื่อใหสามารถนําไปใช
ในการแกปญหาของชุมชนและสังคมไดอยาง
แทจริง

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือขายฐานขอมูล
เพื่อเผยแพรองคความรูสูสังคม

---------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 116 ---------



ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มกมก..

ประเด็นยุทธศาสตร

2. ยุทธศาสตรการพฒันา
กฏหมายดานการศึกษาและ

ระบบบริหารจัดการ

1. พัฒนาระบบการบรหิารและการ
ใหบริการอยางมีประสทิธิภาพ
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กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

เปาประสงค
ไดรับการยอมรับในฐานะองคกรที่มีการบริหารงาน
และการใหบริการอยางมีประสทิธิภาพ มีความโปรงใส

และรวมรับผิดชอบตอสังคม

1. พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของสวพ.มก.
ใหเปนที่ยอมรบั และมมีาตรฐานเทาเทียมหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

1. พัฒนาระบบการบริหาร
และการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

2. พฒันาระบบการบริหารงานและระบบ
การปฎิบัติงานใหมีความรวดเรว็ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการพัฒนาระบบงาน
ตางๆ

3. พฒันาโครงสรางภายในเพื่อใหเกิดการ
บริหารงานที่คลองตัวและชัดเจน ปรับปรุง 
รูบแบบการทํางาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

4. พฒันาและสงเสริมการสรางจิตพิสัย 
การใหบริการที่ประทับใจกับผูรับบริการ

5. พฒันาระบบหองปฏิบัติการ/หนวยปฏิบัติการ 
และครุภัณฑใหเพียงพอในการใหบริการ

6. พฒันาบุคลากรตาม
ศักยภาพของตนเอง และ
ความตองการของหนวยงาน
โดยเนนใหบุคลากรมีความรู
และความคิดทันสมัยมีภาวะ
เปนผูนํา มีวิสัยทัศนและ
ความสามารถในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึก 
ในการพัฒนาคุณภาพ

7. สงเสริม อนุรักษ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานประจําปแผนปฏิบัติงานประจําป

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

---------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 118 ---------



ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  มกมก..

ประเด็นยุทธศาสตร

3. ยุทธศาสตรการพฒันา
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประชาชนโดยใช

ความรูเปนฐาน

1. การพัฒนาองคความรู และคุณภาพ 
มาตรฐานดานการวจิัย
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กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

เปาประสงค

สรางองคความรูใหม และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ดานการวิจัยและศักยภาพของนักวิจัย

1. การพัฒนาองคความรูและคุณภาพ 
มาตรฐานดานการวิจัย

แผนปฏิบัติงานประจําปแผนปฏิบัติงานประจําป

ประเด็นยุทธศาสตรประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

1. ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรู
ใหม เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทาง
วิชาการ และแกปญหา พัฒนา
ประเทศตลอดจนเสริมสรางความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยฯ

2. ปรับปรุงพฒันาระบบการบริหาร
งานวิจัยและติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล เพือ่สรางผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถตอบสนองความ
ตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

3. พฒันาการบริหารเชิงรุกในการเพิ่ม
จํานวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

4. พฒันาขีดความสามารถของนักวิจัย
และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพใน
การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและ
งานวิจัยประยกุต

---------- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 120 ---------



เปาประสงค เปาประสงค

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต

2. การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อ เปนแหลงวิชากการที่เขมแข็ง 1) ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัย 2.1 สรางและขยายโอกาสทางการ เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาส 1) พัฒนาองคความรูและเสริมสราง

แกไขปญหาความยากจน สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนา เชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสราง ศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและ ศึกษาหาความรูจากมหาวิทยาลัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อการ

ประเทศและเปนแกนนําในการ ศักยภาพของชุมชนและของ สังคมใหเขมแข็งและพึ่งพา ซึ่งเปนสถาบันชั้นนําของประเทศ ใหบริการวิชาการ

พัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพา ประเทศ และเพื่อใหสามารถนํา ตนเองได โดยรูปแบบและวิธีการตางๆ ที่ 2) ถายทอดความรู ใหคําปรึกษาแนะนํา

ตนเองไดอยางยั่งยืน ไปใชในการแกปญหาของชุมชน หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ บริการสถานที่ อุปกรณ เปนแหลง

และสังคมไดอยางแทจริง การศึกษานอกระบบ และการศึกษา เรียนรู

2) สงเสริมภูมิปญาทองถิ่นและ ตามอัธยาศัยที่เปนความตองการ

สนับสนุนองคกรทองถิ่นใหมีการ ของเยาวชนและเกิดประโยชน

พัฒนาบนฐานความรูอยางยั่งยืน ตอชุมชน

และมีเสถียรภาพ

3) พัฒนาระบบสารสนเทศและ 2.2 ประยุกตองคความรูและผลงาน เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็ง 1) พัฒนาองคความรู เพื่อเสริมสราง

เครือขายฐานขอมูลเพื่อเผยแพร วิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนได สามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของชุมชนและของประเทศ

องคความรูสูสังคม โดยสอดคลองกับความตองการ และเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปใชในการแก

4) ประสานความรวมมือระหวาง ของชุมชนและสังคม และเพิ่ม ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง ปญหาของชุมชนและสังคมไดอยาง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อนํา ขีดความสามารถในการแขงขัน ยั่งยืน แทจริง

วิทยาการที่เหมาะสมมาพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือขาย

ศักยภาพใหกับชุมชนและประเทศ ฐานขอมูลเพื่อเผยแพรองคความรู

สูสังคม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 - 2551)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

เทียบเฉพาะประเด็นที่มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กลยุทธหลัก กลยุทธหลักประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผานที่ประชุมสภา มก. ครั้งที่ 8/2549 21 ส.ค.49) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (ทบทวน 29 ส.ค.49)
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3. การพัฒนากฎหมายดานการ ไดรับการยอมรับในฐานะ 1) พัฒนาระบบการบริหารและระบบ 3. พัฒนาระบบการบริหารและ ไดรับการยอมรับในฐานะองคกร 1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ศึกษาและระบบบริหารจัดการ องคกรที่มีการบริหารงานอยาง การปฏิบัติงานใหรวดเร็วและมี การใหบริการอยางมี ที่มีการบริหารงานและการให ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บริการอยางมีประสิทธิภาพ มี ใหเปนที่ยอมรับและมีมาตรฐาน

และรวมรับผิดชอบตอสังคม 2) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ ความโปรงใสและรวมรับผิดชอบ เทาเทียมหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

และขอบังคับในการบริหารงาน ตอสังคม และภายนอก

ใหมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารงานและ

3) ระดมทรัพยากรและแหลงทุน ระบบการปฏิบัติงานใหมีความ

สนับสนุนการดําเนินงานของ รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

4) พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของ ในการพัฒนาระบบงานตางๆ

ตนเองและตามความตองการของ 3) พัฒนาโครงสรางภายในเพื่อใหเกิด

หนวยงานใหเปนผูมีความรูและ การบริหารงานที่คลองตัวและชัดเจน

ความคิดทันสมัย มีภาวะเปนผูนํา ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน 

มีวิสยัทัศน และความสามารถใน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิต 4) พัฒนาและสงเสริมการสรางจิตพิสัย

สํานึกในการพัฒนาคุณธรรม การใหบริการที่ประทับใจกับผูรับ

5) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ บริการ

ของมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐาน 5) พัฒนระบบหองปฏิบัติการ/หนวย

เดียวกันทุกวิทยาเขต ปฏิบัติการ และครุภัณฑใหเพียงพอ

6) สงเสริมอนุรักษ สืบสาน ในการใหบริการ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 6) พัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของ

ตนเอง และความตองการของ

หนวยงานโดยเนนใหบุคลากรมี

ความรูและความคิดทันสมัย มีภาวะ
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เปนผูนํา มีวิสัยทัศน และความ

สามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้ง

มีจิตสํานักในการพัฒนาคุณภาพ

7) สงเสริม อนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

4. การจัดการศึกษาเพื่อความ

มั่นคงของรัฐ

5. การพัฒนาขีดความสามารถ สรางองคความรูใหมและพัฒนา 1) ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรู 5. พัฒนาองคความรูและคุณภาพ สรางองคความรูและพัฒนาคุณภาพ 1) ผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม

ในการแขงขันของประชาชน คุณภาพและมาตรฐานดาน ใหมเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง ทางการศึกษา เพื่อสราง และมาตรฐานดานการศึกษา และ เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ

โดยใชความรูเปนพื้นฐาน การศึกษาและการวิจัยในสาขา ทางวิชาการในสาขาที่มีศักยภาพ มาตรฐานในการศึกษาและ การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ อยาง ในสาขาที่มีศักยภาพ และเพื่อแก

วิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 2) ผลิตนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ การวิจัยในศาสตรสาขาตางๆ ตอเนื่อง ปญหาพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัย เสริมสรางความเขมแข็งของ

พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต มหาวิทยาลัยฯ ในดานตางๆ

3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัย 2) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ

ที่สามารถตอบสนองความตองการ ในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและ

ของชุมชนและสังคมอยางมี งานวิจัยประยุกต

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3) ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร

โดยสนับสนุนการวิจัยในการศึกษา งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ทุกระบบ ประสิทธิผล เพื่อสรางความเปนเลิศ

4) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง ทางวิชาการและสามารถตอบสนอง

ตอเนื่องใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ความตองการของชุมชน สังคม และ

ในทุกวิทยาเขต ประเทศชาติ
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5) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นอยาง

มีมาตรฐาน
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กิจกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ประจําป 2550 
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กิจกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ประจําป 2550  

กิจกรรม
การ
ตรวจ

ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ระดับ
สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา
แหง มก.  
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กิจกรรมดานการประสานและบริหารงานวิจัย 

 
 
      
 

 
 
 
 ประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัย ป 2544-2548  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 
   

จัดประกาศเกียรติคุณ/รางวลันักวิจยัและหนวยงานวิจัย 

งานจัดกิจกรรมเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 

------------ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. -----------    127 



 
 

กิจกรรมดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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กิจกรรมดานการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดและขยายผลงานวิจัย 
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การพัฒนาและบริการสารสนเทศงานวิจัย มก. 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

การพัฒนาระบบและจัดการสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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บุคคล/ผลงาน/รางวัล ดานการปฏิบัตงิานวิจัยเฉพาะทาง/งานวจิัย 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
      
 

ผลงานตพีิมพในวารสาร
มาตรฐานสูงสุด ป 2548 ศิษยเกา

ดีเดน 

 ศ.ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล 
 
 
 
 
 
 

Best Paper Award for the 
outstanding must pesentation 

       
 

ผศ.ดร.ดวงฤดี   ฉายสุวรรณ  
 
 
 
 
 
         

Yoshizawa Award  นางสุวรรณา กลัดพันธุ 
และคณะ  

 

Micrograph Award 2007 
SEM : Bioscience นางสาวยุพด ี เผาพันธุ 
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ดานการบริหารจัดการองคกรดานการบริหารจัดการองคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กิจกรรมเชิดชูราชวงศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒน 
ธรรม 
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ดานการบริหารจัดการองคกรดานการบริหารจัดการองคกร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การ
เยี่ยม 
ชม   
ดู 
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

การ 
ฝก 

อบรม 
สัมมนา 
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