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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน

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

ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ

คะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พบว่า  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. 

จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.00 4.90 4.59 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

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

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. สามารถวิเคราะห์       

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการประสานและบริหารงานวิจัย และ

จัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย

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

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS รวมทั้งมีการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่สังคม 
3. สวพ. มก. มีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและมีการถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสถานีวิจัย สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการ

งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน 
5. สวพ. มก. มีศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. ที่มีความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระดับ

นานาชาติ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยังดําเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถติดตาม

รายงานวิจัย และผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนประมวลผลสําเร็จของงานวิจัยได้ชัดเจน 
2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของ    

สวพ. มก. 
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร 
4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ให้สามารถสรุปผลในเชิง

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

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

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ภาพรวม 
สํานักงานเลขานุการ 1. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการ

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่าง

เป็นระบบและเข้มแข็ง 

1. ฐานข้อมูลบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ 1. ควรพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้สมบูรณ์

และถู ก ต้อง  รวมทั้ งพัฒนาระบบให้

บุคลากรสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันได้โดยง่ายด้วยตนเอง 

2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน โดยนํา

ระบบการโอนเงินออนไลน์มาให้บริการแก่

นักวิจัย ช่วยให้การบริการทันสมัย คล่องตัว

และรวดเร็ว 

2. ยังไม่มีการติดตามการนําความรู้จากการ

ฝึ กอบรมมา ใช้ ใ ห้ เ กิ ดประ โยชน์ กั บ

หน่วยงาน 

2. ควรกําหนดวิธีการติดตามการนําความรู้ที่

ได้จากการอบรมใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

ประเมินผล 

1. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่

มหาวิทยาลัยวิจัย  นําไปสู่การสร้าง

เครือข่ายและความร่วมมือในประชาคม

อาเซียน 

1. ควรลดความเสี่ยงการสูญเสียทรัพยากร

บุคคลที่เป็นกําลังสําคัญของหน่วยงาน 

และควรมีการจัดการความรู้ให้บุคลากร

ภายในฝ่ายฯ สามารถทํางานทดแทนกัน

ได้ในระดับหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการ

บริการเบื้องต้น 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติในการประสานและ

บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีระบบ 

3. มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารและจั ดการฐานข้ อมู ล

งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 1. มีการดําเนินงานตามภารกิจหลักในการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด

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

สู่สาธารณะในหลายช่องทาง ด้วยการ

ผลิตสื่ อ ในรูปแบบต่างๆ  ไ ด้อย่ างมี

ประสิท ธิภาพ  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง

สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิทยา

สารเกษตรศาสตร์ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ให้เป็นวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

และอยู่ ร ะหว่ า ง ก า รพัฒนาระบบ 

Submission onlineสามารถตอบสนอง

นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

1. ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัย ทางสื่อโทรทัศน์ 

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

โดยเฉพาะด้านเวลาการออกอากาศ 

และมีค่าเช่าเวลาค่อนข้างสูง 

1. ควรหาแนวทางเพิ่มรูปแบบสื่อ และ 

ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ

ถ่ายทอดผลงานวิจัย อื่นๆให้มากขึ้น เช่น 

ผลิตสื่อ online เผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ทางโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าเช่าเวลาค่อนข้างสูง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1. เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่บริหาร

จัดการ ตรวจสอบและรับรองข้อมูล

งานวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัย 

1. 1. ควรขยายการใช้ งานระบบบัญชี วัส ดุ 

ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานใน

สังกัดสามารถใช้งานได้ด้วย โดยประสาน

กับสํานักงานเลขานุการ ในการฝึกอบรม

ให้ บุคลากรในสังกัด สวพ .  มก .  ได้ใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลระบบสํานักงาน

อัตโนมัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

งานวิจั ยของอาจารย์ /นัก วิจัย  ที่ มี

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ฐานข้อมูลต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นช่อง

ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์/นักวิจัย 

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

สํานักงานอัตโนมัติภายใน สวพ. มก. 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ 

1. มีห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อม ด้านการ

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

สนับสนุนการเรียนการสอน และการ

1. ยังไม่มีการสํารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการที่ เ ป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ฯลฯ 

1. ควรมีการจัดทําโครงการบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานภายในสถาบัน วิจัยฯ  เพื่ อ

สามารถนําผลงานไปใช้ในการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ชุมชน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
วิจัย 

2. บุคลากรวิจัยมีศักยภาพในการวิจัย 

รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ

หน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ 

3. ฝ่ายเครื่องมือฯ สามารถหารายได้จาก

การให้บริการวิชาการเพื่ อนํามาใช้

สนับสนุนการดําเนินงานนอกเหนือจาก

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

1. บุคลากรของสถานีฯมีความเข้มแข็งใน

องค์ความรู้ ด้านวนเกษตร  สามารถ

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้  

สู่สาธารณชนได้อย่างต่อเนื่อง 

1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. สนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

2. สถานีฯ  มีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักวิจัยส่ง

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากขึ้น 

 3. สนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสส่งผลงานวิจัย

เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการมากขึ้น 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา

ชายฝั่งอันดามัน 

1. สถานีฯ มีความพร้อมด้านพื้นที่  อาคาร

สถานที่ และครุภัณฑ์สําหรับรองรับการ

วิจัยและบริการวิชาการ 

1. ขาดแผนงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้เป็น

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

หน่วยงาน 

1. จัดทํ าแผนแม่บทงานวิจัยที่ สามารถ

นํามาใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการวิจัย

ของหน่วยงาน 




