
รายงานการวเิคราะห์ผลการดําเนนิงานในภาพรวม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
----------------------------------- 

 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีนโยบายขอให้สํานักงาน ฝ่าย ศูนย์ สถานี จัดทําแผนงาน 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยมีการวางแผนที่
สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.  และมีการอนุมัติแผนโดย
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก.  และมีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในทุกไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบ ตามกระบวนการ PDCA รวมทั้งมีการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. มีหน่วยงานที่จัดทําแผนงาน แผนการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ 
   1.1 สํานักงานเลขานุการ 
   1.2 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
   1.3 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 
   1.4 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 
   1.5 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
   1.6 ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 
   1.7 สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 
   1.8 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
  2. ร้อยละของผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามแผน  เฉลี่ยตลอดทั้งปี พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการ
ดําเนินงานเกินกว่าร้อยละ 80 โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. มีร้อยละของผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามแผน
เฉลี่ยทั้งปีสูงสุด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 99.22 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ร้อย
ละ 97.73 และเฉลี่ยทั้งปีตํ่าสุดคือ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 91.21 โดยภาพรวมผลการ
ดําเนินงานทุกหน่วยงานเฉลี่ยทั้งปี  ร้อยละ  96.84 
  3. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด (ร้อยละ 80) พบว่าส่วน
ใหญ่หน่วยงานมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 80) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.  มี
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้สูงสุด ร้อยละ 100.00  รองลงมา คือ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน ร้อยละ 95.83 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร้อยละ 93.94 และการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดตํ่าสุด  คือ  
สํานักงานเลขานุการ ร้อยละ 79.42  โดยภาพรวมร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด (ร้อยละ 80) ทุกหน่วยงานเฉลี่ยทั้งปี  ร้อยละ  87.37 
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  4. โครงการที่มีผลการการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนทั้งสิ้น 48 โครงการ เป็น
โครงการที่มีการประเมินความพึงพอใจและมีการคํานวณต้นทุนโดยเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการส่วน
ใหญ่มากกว่าระดับ 3.50 ซึ่งมีเพียงบางโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และบางโครงการดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และรายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 2 

  5. หน่วยงานที่ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส และได้เสนอแนว
ทางแก้ไขปญัหานั้น ส่วนใหญห่น่วยงานสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 3 

ความเชื่อมโยงของแผนการดําเนนิงานกับยุทธศาสตร์ของสถาบนัวิจยัและพัฒนาแห่ง มก. 
 ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

1.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ สู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
2.  การใหบ้ริการวิชาการเพื่อพฒันาขีดความสามารถของผู้รับบริการ โดยใชอ้งค์ความรู้ที่มอียู่เป็นฐาน 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้งานบริหารทั่วไปบรรลุเป้าหมาย 
4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้หน่วยงานในสังกัดกําหนดแผนงานตามภารกิจ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละ
แผนงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ตอบสนองในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มีผลการดําเนินงานที่สอดคล้อง ดังนี้ 

 1. แผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความ
ต้องการของประเทศตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ , เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ , เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ, 
เพื่อพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์  ซึ่งมีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ , พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล , ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ , สร้างระบบ
ฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้เชื่อถือได้ , พัฒนาระบบการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย เป็น
ต้น โดยมีฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายเครื่องมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และสถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมวนเกษตรตราด รับผิดชอบดําเนินการ และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 116.23 

2. แผนงานด้านการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแผนงานด้านการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับ
โอกาสศึกษาหาความรู้ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และ
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เสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และประเทศ , มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา บริการสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการตลอดจนให้
การสนับสนุนการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา โดยมีฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน และสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด รับผิดชอบในการดําเนินงาน และมีผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 95.32 

3.  แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแผนด้านบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้หน่วยงานเป็น
หน่วยงานที่มีการบริหารงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งมีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ,  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ , พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นที ่ยอมรับ มีมาตรฐานเท่าเทียมหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น โดยมีสํานักงานเลขานุการ  ฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตร
ตราด และศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. รับผิดชอบดําเนินการ และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 
96.44 
 4. แผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้กําหนดแผนด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับบุคลากร โดยมีสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน รับผิดชอบ
ดําเนินการ และมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

 1. การรายงานปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างปีงบประมาณ  และมีการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ มีเพียงงานในสํานักงานเลขานุการ  สวพ.
มก. ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานระหว่างปีงบประมาณ  รวมถึงฝ่าย
เผยแพร่งานวิจัย และศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มก.   
 ดังนั้น  ในปีงบประมาณถัดไปขอให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการ
ดําเนินงาน  และแนวทางแก้ไขปรับปรุง  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่หน่วยงานอื่นๆ  หากเกิดปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกัน และเพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 3. หากหน่วยงานมีความประสงค์จะปรับลดแผนการดําเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ ขอให้ดําเนินการ ให้เสร็จ
สิ้นภายในไตรมาสที่ 3 โดยทําเป็นหนังสือขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงาน ผ่านงานนโยบายและแผน สํานักงาน



 4 

เลขานุการ เสนอผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หากหน่วยงานประสงค์จะปรับ
เพิ่มแผนการดําเนินงานสามารถดําเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 
            4. เนื่องจากหลายหน่วยงานมีภาระงานทั้งประจํา  และเร่งด่วนในระหว่างช่วงเวลาของการรายงานผล             
จึงทําให้หน่วยงานส่งรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสไม่ทันตามกําหนด  แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผลการ
วิเคราะห์ที่ทันต่อการปรับปรุงในไตรมาสต่อไป   ขอให้หน่วยงานดําเนินการส่งรายงานผลการดําเนินงานให้ทันตาม
กําหนดด้วย 
 

----------------------------------- 
 

งานนโยบายและแผน  
สํานักงานเลขานุการ 

มกราคม 2555 


