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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามรอบปี

การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2554 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 5 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการวิจัยสถาบัน  

2) กิจกรรมวิจัยสถาบัน  

3) แผนกลยทุธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน สวพ. มก.  

   
 



4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

(..../... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
 - 1. ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อ

ทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน 

(ด้านการบริการและด้านประสานงาน) 

และสถานภาพของงานวิจัย และ

นักวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็น

รากฐานของการวางแผนสร้างนโยบาย

วิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับ

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อ

จัดทํางานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจัดตั้ง

กลุ่มคณะวิจัยและทําหน้าที่

วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ 

ด้านการบริการและ

ประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ ผอ. คณะวิจัย

สถาบันฯ

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

NO. สปค. 01

วจยและพฒนาศกยภาพนกวจยใหกบ

มหาวิทยาลัย

2. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการ

งานวิจัยยังไม่มีแผนเชิงรุกรองรับ

2. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการงานวิจัย

 ควรจัดทําแผนเชิงรุกเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการสร้างรายได้ของสวพ. 

มก.

ทุกปีงบประมาณ สวพ.

 มก.มีการจัดทําแผน

หารายได้ของ

หน่วยงานที่มีศักยภาพ

ในการหารายได้ซึ่งได้

ดําเนินการอยู่แล้ว

ผอ. ฝ่าย/สถานี

3. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรภายในของ สวพ.มก.

3. ควรมีแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรภายในของสวพ.มก.

จัดตั้งกรรมการวิจัยของ 

สวพ. มก. เพื่อพัฒนา

ภาระกิจด้านการวิจัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการฯ เพื่อพิจารณา

พัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบุคลากรวิจัย

 สวพ. มก.

แนวทางการพัฒนา

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของ

บุคลากรวิจัย สวพ .มก.

ผอ. ฝ่ายประสานฯ

4. ขาดการนําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมา

สร้างเป้าประสงค์ในการพัฒนาการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ

- นาํแผนกลยุทธ์การเงิน มา

จัดทําเป้าประสงค์ให้มี

ความสอดคล้องกันตาม

พันธกิจ

สนข. นําแผนกลยุทธ์

การเงินมาจัดทําเป้าประสงค์

แผนกลยุทธ์ที่มี

เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ

 ผอ. สนข. (งค.)
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
1. ตัวชี้วัดบางภารกิจจําเป็นต้องปรับปรุง - ตัวชี้วัดทุกตัวถูก

กําหนดโดยสํานัก

ประกัน มก. ซึ่ง สวพ. 

มก. ไม่ได้เป็นผู้กําหนด

เอง

ผอ. สนข. (งนผ.)

2. ยังไม่พบแผนการดําเนินงานและ

เป้าหมายเชิงรุกเพื่อการพัฒนางานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อ

ทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อ

จดัทํางานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจัดตั้ง

กลุ่มคณะวิจัยและทําหน้าที่

วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ 

ด้านการบริการและ

ประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ ผอ. คณะวิจัย

สถาบันฯ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจองคประกอบท 2  ภารกจ
1. ไม่มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นทุนวิจัยสําหรับบุคลากรและ

นักวิจัยของ สวพ. มก.

1 ควรมีนโยบายหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนใน

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ

สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของ

บุคลากรของสถาบันฯ

สวพ. มก. มีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์

กองทุนเพื่อพัฒนา

บุคลากร โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยของสถาบันฯ 

ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้น

ตั้งแต่เดือนกันยายน 

2554
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

2 ควรวางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ เข้าสู่

ฐาน ISI

มีการปรับปรุง

โครงสร้างของกอง

บรรณาธิการ ปรับปรุง

แนวทางบริหารจัดการ

โดยกําหนดให้ใน 1 

บทความจะต้องมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

และหนึ่งในนั้นต้องเป็น

ผู้ทรงฯ ระดับ

นานาชาติ 1 ท่าน ซึ่ง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิทยาสาร

อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการพัฒนา

เกษตรศาสตร์ให้ผู้ส่งผลงานตีพิมพ์

ทราบสถานภาพการตีพิมพ์

ระบบสารสนเทศใน

ด้านการตีพิมพ์ผลงาน

ในวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร์

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ
1. ยังมีความเสี่ยงในกระบวนการจัดทํา

ข้อเสนอโครงการ การตีพิมพ์ และการ

ไม่มียุทธศาสตร์การวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

1 ควรเร่งจัดการให้ความเสี่ยงเหลือน้อย

ที่สุด เพราะเป็นภารกิจหลักของสถาบัน

อยู่ในแผนบริหารความ

เสี่ยงซึ่งดําเนินการอยู่

เร่งจัดการความเสี่ยงให้

เหลือน้อยที่สุด

ดําเนินการจัดการความ

เสี่ยงตามแผนบริหารความ

เสี่ยง

จัดการความเสี่ยงได้

ตามแผนไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 80

ผอ. ฝ่ายประสานฯ

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ
1. หน่วยงานย่อยไม่ได้จัดทํารายละเอียด

รายรับ-รายจ่ายของตนเอง

1 แต่ละหน่วยงานย่อยควรจัดทํารายรับ-

รายจ่าย ของตนเองให้ชัดเจน

สวพ. มก. จัดทํา

รายละเอียดรายรับ-

รายจ่ายของหน่วยงาน

 แจ้งให้ทราบเพื่อบรรจุ

ไว้ในรายงานการ

ประเมินตนเองของแต่

ละหน่วยงาน

ผอ. สนข. (งค.

และงนผ.)
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8.1 8.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ   ( จาก
คณะกรรมการประเมิน )

3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง
 (กลยุทธ์)

4.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ  
แก้ไข/ปรับปรุง      

(กลยุทธ์)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปีงบประมาณ 2554 7. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว้

8. ผู้รับผิดชอบ

ปี 2554 ปี 2555

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
1. การอ้างอิงหลักฐานผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้

มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน โดย

แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงาน

หรือตัวอย่างการดําเนินงานที่ชัดเจน

สวพ. มก. มีการ

รายงานผลการดําเน

งานให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานแต่ละ

ข้ออย่างชัดเจนแล้วซึ่ง

จากการชี้เจงของ

คณะกรรมการโดย

วาจาต้องการให้เขียน

รายงานผลตาม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
1. ควรมีการสํารวจ หรือจัดทํา

แบบสอบถามความคาดหวังและความ

สวพ. มก. มีการจัดทํา

สํารวจแบบสอบถามแบบสอบถามความคาดหวงและความ

ต้องการของผู้รับบริการเป็นระยะๆ

สารวจแบบสอบถาม

ความคาดหวังจากการ

จัดกิจกรรม/โครงการ

ทุกกิจกรรม/โครงการ

ในภารกิจหลักอย่าง

สม่ําเสมอ
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                       (…/.... ) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (สวพ มก.)

1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

1 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบัน

เพื่อทราบสถานภาพของสถาบัน

เองทุกด้าน (ด้านการบริการและ

ด้านประสานงาน) และ

สถานภาพของงานวิจัย และ

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อจัดทํา

งานวิจัยสถาบันฯ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อจัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยและทํา

หน้าที่วิจัยสถาบันเพื่อทราบ

สถานะภาพของสถาบันฯ ด้าน

การบริการและประสานงาน

ผลการวิจัยสถาบันฯ แต่งตั้งคณะทํางานโครงการวิจัยสถาบัน 

ตามคําสั่งที่ 45/2554 และ คําสั่งที่ 

46/2554 และมีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554 , 17 ก.พ. 2555

 , 6 มี.ค. 2555 โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ

40 625 ผอ. คณะทํางานโครงการ 

วิจัยสถาบันฯ

              

4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553

รอบปีการศึกษา 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

NO. สปค. 02

นักวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

เป็นรากฐานของการวางแผน

สร้างนโยบายวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยให้กับ

มหาวิทยาลัย
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1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

2 ควรมีแผนกลยุทธ์ และกลไกการ

พัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน

ของสวพ.มก.

จัดตั้งกรรมการวิจัยของ สวพ. มก. 

เพื่อพัฒนาภาระกิจด้านการวิจัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของบุคลากรวิจัย 

สวพ. มก.

แนวทางการพัฒนางานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ของ

บุคลากรวิจัย สวพ .มก.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรรมการพัฒนา

งานสวพ.มก. ขอให้หน่วยงานที่มีภารกิจ

วิจัยจัดประชุม หารือ พิจารณาแนวทาง

การพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ได้ประเด็น

วิจัยในขั้นตอนแรกก่อน จากนั้น จึงเสนอ

สวพ.มก. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ต่อไป

20 ผอ. หัวหน้าหน่วยงาน

3 ขาดการนําแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมาสร้างเป้าประสงค์ใน

นําแผนกลยุทธ์การเงิน มาจัดทํา

เป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้องกัน

พิจารณาจัดทําเป้าประสงค์ตาม

แผนกลยทธ์การเงินให้ชัดเจน

แผนกลยุทธ์ที่มีเป้าประสงค์

ตามพันธกิจ

แผนกลยุทธ์การเงินที่มีเป้าประสงค์ 100 ผอ. สํานักงานเลขานุการ

การเงนมาสรางเปาประสงคใน

การพัฒนาการดําเนินงานตาม

พันธกิจ

เปาประสงคใหมความสอดคลองกน

ตามพันธกิจ

แผนกลยุทธการเงนใหชดเจน ตามพนธกจ

4 ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบัน

เพื่อทราบสถานภาพของสถาบัน

เองทุกด้าน

จัดตั้งกลุ่มคณะวิจัยเพื่อจัดทํา

งานวิจัยสถาบันฯ

แต่งตั้งคณะทํางานโครงการวิจัยสถาบัน 

ตามคําสั่งที่ 45/2554 และ คําสั่งที่ 

46/2554 และมีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2554 , 17 ก.พ. 2555

 , 6 มี.ค. 2555 โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ

40 625 ผอ. คณะทํางานโครงการ 

วิจัยสถาบันฯ

องค์ประกอบที่  3  การบริหารและจัดการ

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
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1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน

2. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

(กลยุทธ์) 9.1  ผู้กํากับดูแล 9.2 ผู้ปฏิบัติงาน

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม

8. งบประมาณที่
ใช้จริง

9. ผู้รับผิดชอบ 10. หมายเหตุลําดับ 3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์)

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)  ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

5 ควรเร่งจัดการให้ความเสี่ยงเหลือ

น้อยที่สุด เพราะเป็นภารกิจหลัก

ของสถาบัน

เร่งจัดการความเสี่ยงให้เหลือน้อย

ที่สุด

ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตาม

แผนบริหารความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยงได้ตามแผน

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

จัดการความเสี่ยง ในปี 2554 ได้ตาม

แผน ร้อยละ 93.33 (14 โครงการ/

กิจกรรม จาก 15 โครงการ/กิจกรรม) 

เหลือเพียง 1 กิจกรรม คือ การติดตั้ง

ระบบสํารองข้อมูลไว้ที่สํานักบริการ

คอมพิวเตอร์

93.33  - ผอ. คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่ง มก.
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
2. พื้ น ที่ โ ด ย ร อ บ ส ถ า นี ฯ  มี ค ว า ม

หลากหลายระบบนิ เ วศชายฝั่ ง  ที่

เหมาะสมกับการรองรับงานวิจัยที่

หลากหลาย 

2. หน่วยงานมีความเสี่ยงด้านการเงินที่ใช้

บริหารจัดการองค์กร 

2. ควรวางแผนการใช้เงินให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน

การแสวงหารายได้ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กร 

 3. จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย  ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ

ยังมีจํานวนน้อย 

3. ควรส่งเสริมให้นักวิจัยมีการตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาติมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 1. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี  มก .  มีความ  

โดดเด่นในด้านงานวิจัย สามารถผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติได้

จํ า น ว น ม า ก อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง  

นํามหาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศด้าน

นาโนเทคโนโลยี 

1. ศูนย์ฯ ควรกําหนดกิจกรรมการให้บริการ

วิ ช า ก า ร ใ น แ ผน / ผ ลป ร ะ จํ า ปี  ใ ห้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่

กําหนดไว้ในภารกิจของศูนย์ฯ 

2. หัวหน้าศูนย์ฯ และกรรมการดําเนินงาน

มีศักยภาพในการจัดหาทุนสนับสนุนการ

วิ จั ย จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัยฯ สามารถสร้างนักวิจัย

หรือกลุ่มวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางการวิจัยกับภายนอกได้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
อย่างดียิ่ง 

3. ศูนย์ฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

และมี กล ยุท ธ์ ในการ ดํ า เนิ น งานที่

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างชัดเจน

และต่อเนื่อง 

4. ศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีศักยภาพในการ

ให้บริการและสร้างงานวิจัยที่โดดเด่น 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย   

  

1. ยังขาดการสํารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการในกิจกรรมหลัก  คือการจัดทํา

สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์    ว า ร ส า ร วิ ท ย า ส า ร

เกษตรศาสตร์ วารสารข่ าว  และ  สื่ อ

โทรทัศน์รายการเกษตรศาสตร์นําไทย

จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ค่อนข้างน้อยเกินไป  

 

1. ควรมีการสํ ารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการในกิจกรรมหลักให้ครอบคลุม

ทุกกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

รูปแบบและการดําเนินงานให้ตรงความ

ต้องการผู้รับบริการ 2.ควรมีการติดตาม

ประเมินผลการเข้าถึงสื่อจากผู้ชมรายการ

เกษตรศาสตร์นําไทย  เพื่อหาทางเพิ่ม

จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ให้มากกว่านี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  

 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาส

ไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ด้านสารสนเทศ

ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สถานีวิจัยแลฝึกอบรมวน

เกษตรตราด 

1.  มีการบริหารจัดการด้านการเงิน อย่าง

มีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 1.  มีการจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัย

ที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์/นักวิจัยของ 

มก .  สามารถ เชื่ อม โยงข้ อมูล ไปสู่

ฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  1. ยังการขาดการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

 

1. ค ว ร มี ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม  โดยมีการกํากับ

ติดตามประเมินผลการปรับปรุงด้วย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ข้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยัฯ 
1. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนระบบสํารองเครื่องคอมพิวเตอร์ Server อัตโนมัติที่ใช้ในการบริการ

ระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ แบบ Real time โดยติดต้ังไว้ที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์

และสามารถเรียกใช้ได้ทันทีเมื่อเครื่องมีปัญหา  

2. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการกํากับให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยตามภาระงานที่ควรจะเป็น 

3. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์/สถานีภายใต้สถาบันวิจัย

เฉพาะทางต่างๆ  เพื่อที่จะสามารถใช้งบอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งมีอย่างจํากัด เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัยของ มก. ได้อย่างเต็มที่ 
 




