
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน สํานัก/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี  
ในสังกัดสถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประจําปี 2555 
 
    กลุ่มที่ 1 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน
1.นางสาวนงณพชร คณุากร ประธานกรรมการ 1.ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล 
2.ฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย 

14 พฤษภาคม 2555
 
17 พฤษภาคม 2555 

2.นางเพชรา เปสลาพันธ์ กรรมการ
3.นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ กรรมการ
4.นางสาวนุษรา สินบัวทอง กรรมการ

 
 
    กลุ่มที่ 2 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน
1.นางสาวศาลักษณ์ พรรณศริ ิ ประธานกรรมการ 1.สํานักงานเลขานุการ

2.ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 
15 พฤษภาคม 2555
18 พฤษภาคม 2555 2.นางสาวน้ําผึ้ง อนุกูล กรรมการ

3.นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอาํนวย กรรมการ
4.นางสาวสมร ติเยาว ์ กรรมการ

 
 
    กลุ่มที่ 3 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน
1.นางสาวรมณยี์ เจรยิทรัพย ์ ประธานกรรมการ 1.ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.

2.สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน
เกษตรตราด 

14 พฤษภาคม 2555
17 พฤษภาคม 2555 2.นางสาววาสนา บัวจันทร ์ กรรมการ

3.นางสาวสมพร มณีประสพสุข กรรมการ
4.นางสาวจารุสรรณ วิชัยพรหม กรรมการ

 
 
    กลุ่มที่ 4 

ชื่อกรรมการ ตําแหน่ง หน่วยงานผู้ถูกประเมิน วันที่ประเมิน
1.นางสาวมาลี สกุลนิยมพร ประธานกรรมการ 1.ฝ่ายเครือ่งมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ์
2.สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน 

15 พฤษภาคม 2555
 
18 พฤษภาคม 2555 

2.นายณัฐวัฒน์ คลังทรพัย ์ กรรมการ
3.นางอัจฉราวรรณ คลอ้งช้าง กรรมการ

ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 
ขาวสารงานประกันคณุภาพ 

                
         
 

----- ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2555 ----- 

 

 
          ******  ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  2553  ****** 

 
    
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานเปนประจําทุกปนั้น เพื่อให
กระบวรการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบาย และมีความพรอมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สวพ. มก.  
จึงขอแจงกําหนดการดังนี้ 

 
1. สํานัก/ฝาย/ศูนย/สถานี จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)       มี.ค. 55 - เม.ย. 55 

ประจําป 2555 
2. สํานัก/ฝาย/ศูนย/สถานี จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)       4 พ.ค. 2555 
3. สํานัก/ฝาย/ศูนย/สถานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ      14-18 พ.ค. 2555 

สวพ. มก. 
4. สวพ. มก. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)                   พ.ค. 55 – มิ.ย. 55 
5. สวพ. มก. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                   ภายใน 5 ก.ค. 55 
6. รับการตรวจประเมนิฯ ระดับมหาวิทยาลัย                           23-25 ก.ค. 2555 
 
ดังนั้น สวพ. มก. จึงขอความรวมมือหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละหนวยงาน และ

จัดสงภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อจักไดดําเนินการสงไปยังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อพิจารณาลวงหนากอน
ตรวจประเมินคุณภาพตอไป 

 
 

 

 

         

 

วสิยัทศันของ สวพ.มก. 

เปนเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ปี 2555 ชนิดตัวบ่งชี ้ รอบปี หมายเหตุ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีงบประมาณ ปรับเกณฑ์ข้อ 3และ5-8
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 17 (สมศ.)

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา เดิมคือตัวบ่งชี้ 2.4
ปรับเกณฑ์ข้อ 2,5 

ตังบ่งชี้ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา เดิมคือตัวบ่งชี้ 2.5

ตัวบ่งชี้ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

ปัจจัยนําเข้า ปีงบประมาณ เดิมคือตัวบ่งชี้ 2.6

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.)

ตัวบ่งชี้ 2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ.)

ตัวบ่งชี้ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ผลผลิต ปีการศึกษา เดิมคือตัวบ่งชี้ 2.7

ตัวบ่งชี้ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต ปีการศึกษา เดิมคือตัวบ่งชี้ 2.2
ตัวบ่งชี้ 2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลผลิต ปีปฏิทิน ตัวบ่งชี้ 5 (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ 2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

ผลผลิต ปีปฏิทิน ตัวบ่งชี้ 6 (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ 2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และ/หรือการวิจัย 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 8 (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 9 (สมศ.)

 

ตัวบ่งชี้ ปี 2555 ชนิดตัวบ่งชี้ รอบปี หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 11 (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ 2.13 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 18.1 (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ 2.14 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(ทางการเกษตร) 

ผลผลิต ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ 18.2 (สมศ.) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

กระบวนการ ปีการศึกษา ปรับเกณฑ์ ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้ 

กระบวนการ ปีการศึกษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา ปรับเกณฑ์ ข้อ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร กระบวนการ ปีการศึกษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา ปรับชื่อตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ ปีงบประมาณ ปรับเกณฑ์ ข้อ 6 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา ปรับเกณฑ์ ข้อ 3, 4, 7 
และ 8 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

กระบวนการ ปีงบประมาณ ปรับเกณฑ์ ข้อ 1 และ 2 

 
 

 

     สํานักประกันคุณภาพ มก . ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวบงชี้ ในป 2555 ซึ่ ง ศึกษา
รายละเอียดไดจากคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานัก สถาบัน  
ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 โดยไดจัดทําสรุปดัชนีประเมินที่ยกเลิกและตัวบงชี้
ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 




