
  
 
 

 

 
      
 
                

--------  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม  2553  ---------- 
          
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสยัทศันของ สวพ.มก 
เปนเลิศในระดบัสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ   
ดานการบริหารงานวิจัย  และสารสนเทศงานวิจัย 

  สวัสดีคะ ขาวสารงานประกันคุณภาพฉบับนี้  คงอดไมไดที่จะกลาว  
ยินดีตอนรับผูอํานวยการ ทานใหมของ สวพ .มก .  และรองผูอํานวยการ  
สวพ .มก .  บุคลากร  สวพ .มก .  ทุ กคน  ยินดี ต อน รับ   ศาสตราจารย  
ดร .อุทัย รัตน  ณ นคร  ผูอํ านวยการ สวพ .มก .   รองศาสตราจารย  
ดร .พันธุป ติ  เป ยมสง า รองผู อํ านวยการ  ฝ ายสารสนเทศงานวิจั ย  
รองศาสตราจารย  ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน  รองผูอํานวยการ  ฝายประสาน
งานวิจัย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑล   จําเริญพฤกษ  รองผูอํานวยการ  
ฝายบริหาร   ซึ่งจะเปนทีมผูบริหารที่จะนําพาองคกรสูความสําเร็จตอไป 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

คําสอนของพอคําสอนของพอ  
 . . .การปฏิ บัติ ใดๆ  ก็ตามจะตองห วังผลสํา เ ร็จ ที่ เปนประ โยชน อันยั่ งยืน  
และงานทุกอยางที่ทํา  มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับวิชาการดานอื่นๆ  บุคคลอื่นๆ  ซึ่งตาง
สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันอยูอยางแนบแนน  เมื่อปฏิบัติงานอันใดกับผูใด  จะตอง
พยายามรวมกันคิดพิจารณาและปรึกษาใหเขาใจกัน  พรอมกับระมัดระวังปฏิบัติการใหสงเสริม
เกื้อกูลกันใหตลอดงานที่ทําจึงจะบรรลุผลเลิศ  และเกิดประโยชนตามมุงหมาย... 
 

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วันพุธที่  20  กรกฎาคม  2537 

 ผูมุงหวังความดีและความเจริญมั่งคงในชีวิต  จะตองไมละเลยการศึกษาความรู  
ที่จะศึกษามีอยูสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรู คิดอาน  
ตามเหตุผลความเปนจริง ซึ่งแตละคนควรเรียนรูใหครบ เพื่อนําไปใชประกอบกิจการงาน และ
แกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งจะตองมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ  
ไมวา ในการทํางาน  ในผูรวมงาน  หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม  
ความถูกตองทุกอยาง  เพราะความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญในการผดุงและสรางเสริมความมี
สมานฉันท ความประสานสามัคคี และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม ประการที่สาม 
จําเปนตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ แลวพยายามปฏิบัติแกไขเสีย  
โดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญเติบโต ทําความเสื่อมเสียแกการกระทํา และความคิด  ประการที่สี่  
ตองฝกฝนใหมีความสงบหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบหนักแนน  
เปนเครื่องผอนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแยง ความไมเขาใจในกันและกันไดทุกกรณี 
โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล  
จึงชวยใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปญหาและการกระทํา ไดถูกตองพอเหมาะพอดี  
มีประสิทธิผล 
 
 

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ  อาคารใหม  สวนอัพร วันพฤหัสบดีที่  2  กรกฎาคม  2533 



 

          
         
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 

 
      

 
 
 
 
 

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากร สวพ.มก. 
1. ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง  โดยยึดมั่นในความชอบธรรม ผลประโยชนของ 
สวพ.มก. และประเทศชาติ 

2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ตั้งใจ  ใชความรู  ความสามารถอยางเต็มที่ 

3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส  และตรวจสอบได 

4. ใหบริการแกผูมาติดตอ  และผูมารับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ  มี น้ําใจ  
ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว  และมีความเสมอภาค 

5. ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นในผลสําเร็จของงาน  โดยใชทรัพยากรของ สวพ.มก. 
อยางคุมคา  มีการประเมินงานตามตัวชี้วัด 

6. รักษาชื่อเสียงของ สวพ.มก.  โดยไมกระทําการใดๆ  ที่เปนการเสื่อมเสียแก  
สวพ.มก.  และเกียรติของตน 

7. ยึดมั่นในความสามัคคีเปนหลักในการปฏิบัติงาน  มีน้ําใจแกเพื่อนรวมงาน  และไม
เอาเปรียบเพื่อนรวมงานทั้งที่อยูในหนวยงานยอย และหนวยงานหลัก คือ สวพ.มก. 

 
******************************* 

  

  สวพ.มก.  ไดดําเนินการจัดทํา  “รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ของ 
สวพ.มก.  ประจําป  2553  ทั้ง 6 องคประกอบเปนที่เรียบรอยแลว  โดยคะแนน
รายองคประกอบ/ภาพรวม  เปนที่นาพอใจสําหรับผูบริหาร  และบุคลากรทุกคน  
โดยมีผลคะแนน ดังนี้ 
 

องคประกอบ จาํนวน 

ตัวบงชี้

คาเฉลีย่
ผลการ
ประเมิน 

การแปล
ความหมาย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 2.50 ดี 

2. ภารกิจ 16 2.80 ดีมาก 

3. การบริหารและจัดการ 9 3.00 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 3 3.00 ดีมาก 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 3.00 ดีมาก 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 3 2.67 ดีมาก 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย (สถาบัน) 35 2.86 ดีมาก 
 
 

 ในการนี้  สวพ. มก.  ไดกําหนดตัวบงชี้  ซึ่งเปนอัตลักษณของ
หนวยงานเพิ่ม 1 ตัวบงชี้  ทําใหตัวบงชี้ของ สวพ.มก.  มีจํานวน 35 ตัวบงชี้ 

 

   



 
 
 
 
 

 

 

วันจนัทรที่ 19 กรกฎาคม 2553 

เวลา 09.00-10.30 น.  – บุ ค ล า ก ร  ส ว พ . ม ก .  พ ร อ ม กั น  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ทั บ ทิ ม  
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

 - ผอ. สวพ.มก. กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ/รายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามองคประกอบ/ประสิทธิผลการดําเนินงาน/จุดแข็ง 
จุดควรพัฒนา แนวทางการแกไข และขอเสนอแนะตอ มก.  

เวลา 10.30-16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจหลักฐาน 

วันองัคารที ่20 กรกฎาคม 2553 

เวลา 09.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจหลักฐาน (ตอ) 
เวลา 13.00-14.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมฝายเครื่องมือฯ 
เวลา 14.00-14.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมศูนยนาโนฯ 
เวลา 14.30-14.45 น. - คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับอาคารสุวรรณวาจกกิสิกิจ 
เวลา 14.45-16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจหลักฐาน (ตอ) 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 

เวลา 09.00-11.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจหลักฐาน (ตอ) 
เวลา 11.00-12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรและผูรับบริการ  
เวลา 13.00-15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ ของ สวพ.มก. 
เวลา 15.00-16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ เบื้องตนตอ 

ผูบริหาร และบุคลากร สวพ.มก. ณ หองประชุมทับทิม ชั้น 2  
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

 ในการนี้ งานนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใครขอเชิญ
บุคลากรเขารวมใหการตอนรับคณะกรรมการประเมนิฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และรวมรับ
ฟงสรุปผลการประเมินฯ ของ สวพ.มก. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุมทับทิม 
ชั้น 2 อาคารสวรรณวาจกกสิกิจ อยางพรอมเพรียงกันดวยนะคะ 

ในป  2553  มก. ไดกําหนดตรวจประเมินคุณภาพภายในของ สวพ.มก. ในระหวาง

วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553  โดย “คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย”  ประกอบดวย 

1. รองศาสตราจารย  ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม  ขาราชการบํานาญ    ประธานกรรมการ     

2. รองศาสตราจารย  ดร.สันต เกตปุระณีต คณะวนศาสตร มก.   รองประธานกรรมการ   

3. รองศาสตราจารย  ดร.ประภา ศรีพิจิตต คณะเกษตร มก. กรรมการ    

4. รองศาสตราจารย  ดร.สุรียา  ตันติวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร มก. กรรมการ    

5. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน สํานักประกันคุณภาพ มก. เลขานุการ   

6. นางอัจฉราวรรณ   คลองชาง สวพ.มก.   ผูชวยเลขานุการ   

 

 

 

จุดแข็ง  1. เปนหนวยงานกลางที่มีศักยภาพดานการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยมีการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ  แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และการสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและพัฒนานักวิจัยรุนใหม ตลอดจนสงเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจ

นักวิจัยในการสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 2. มีการนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. โดยสามารถเชื่อมโยงตั้งแตการเสนอโครงการวิจัย การรับทุนวิจัย 

การเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัย การจัดซื้อ จัดจางครุภัณฑ สิ่งกอสราง การจางลูกจางชั่วคราว

โครงการวิจัย จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 

 3. เปนหนวยงานกลางที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน

รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ตามตัวชี้วัด  ดานงานวิจัยในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

กับสํานักงาน กพร. และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

 

และจากผลรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) สวพ.มก. มจีดุแขง็ จดุออน แนวทางการแกไข ดงันี ้

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ประจําป  2553  ของ  สวพ.มก. 



  
4. มีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ซึ่งเปนวารสารวิชาการที่ สกอ.

ยอมรับใหเปนวารสารในระดับนานาชาติ และมีฐานขอมูลวิทยาสารวารสารสามารถสืบคนขอมูล

ได รวมทั้งมีการผลิตสื่อตางๆ เชน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน วารสารขาว และจัด

นิทรรศการ เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมอยางตอเนื่อง 

5. มีบุคลากรวิจัยที่ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ ดานนาโนเทคโนโลยี  

ดานจุลทรรศนอิเล็กตรอน ดานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดานสิ่งแวดลอม ดานวนเกษตร  

ดานประมง เปนตน ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ ตีพิมพ เผยแพรสูสาธารณชนทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ อยางตอเนื่อง 

6. มีความพรอมในดานเครื่องมือ อุปกรณ สถานที่ และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนการบริการงานวิจัยและวิชาการ 

7. สวพ.มก. มีสถานีวิจัยฯ ที่มีศักยภาพในการถายทอดผลงานวิจัย และสราง

เครือขายความรูรวมกับชุมชนทองถิ่น 

8. สวพ.มก. มีการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล การเปดโอกาสใหบุคลากรมี

สวนรวม และแสดงความคิดเห็น เพื่อใหการบริหารงานบรรลุเปาหมาย 

จุดออน   1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ยังไมสามารถ

ประมวลผลสําเร็จของงานวิจัยในเชิงวัดผลผลิตและผลลัพธ/ ผลกระทบ ไดอยางชัดเจน 

 2. มาตรการและแนวทางในการควบคุมใหฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มก. มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ยังไมสัมฤทธิ์ผล 

 3. การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ยังไมครอบคลุมทุก

หนวยงานที่มีภารกิจการวิจัย รวมทั้งยังไมมีผลงานวิจัยที่เสนอขอรับความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา 

 4. การเผยแพรผลงานวิจัยในบางสื่อที่ผลิต เชนโทรทัศน วิทยุ ไมมีระบบและ

กลไกที่ชัดเจน  ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจเปนขอจํากัด หรือทําใหมีผลตอคุณภาพและ

ความกาวหนาของงาน 

 5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมสมบูรณ 

แนวทางการแกไข   1. พัฒนาการประมวลผลการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  

ใหสามารถวัดผลสําเร็จของการวิจัยในเชิงผลผลิตและผลลัพธ/ผลกระทบ เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบวิจัย และนําสูการเผยแพร/พัฒนาใชประโยชน 

 2. เสนอใหเรงผลักดันเปนนโยบายและมาตรการระดับมหาวิทยาลัยฯ  

ในการควบคุมใหทุกฝายที่เกี่ยวของ  ใหความรวมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ  ใหถูกตอง ครบถวน และทันสมัย 

 3. สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในทุก

หนวยงานที่มี ภารกิจการวิจัย เพื่อใหสามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และสามารถเสนอขอรับ

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 4. ควรพัฒนาระบบและกลไกที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธผลงานวิจยั      

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ เชน  มีคณะกรรมการบริหาร 

 5. ปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบคุคลใหสมบูรณ 

 

      โดยครั้งนี้จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สวพ.มก.  

ครั้งที่  8 ประจําป  พ.ศ. 2553  แลวนะคะ  โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานใน 

รอบปการศึกษา  2552  ( 1 มิถุนายน  2552 – 31 พฤษภาคม  2553 ) 
รอบปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน2552) 
รอบปปฏิทิน  (1  มกราคม 2552 – 1 ธันวาคม  2552) 

************************* 


