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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจําปี

การศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 13-14  กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 17 ตัวบ่งช้ี โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.78  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนดําเนินการ   

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 4.61 4.46 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.84 4.78 ดีมาก ดีมาก 

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงานที่กําหนดตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนครอบคลุมทุกภารกิจ 
2. มีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัย ที่รองรับภารกิจหลักและบริการด้าน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
3. มีระบบบริหารจัดการที่ทําให้เห็นขั้นตอนและพัฒนาการอย่างชัดเจน  
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4. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาด้านการเงินในปีต่อไป 

5. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจครบถ้วน 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการงานวิจัยยังไม่มีแผนเชิงรุกรองรับ 
2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
3. ขาดการนําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาสร้างเป้าประสงค์ในการพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพ่ือทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน (ด้านการบริการ

แ ล ะ ด้ า น ป ร ะ ส า น ง า น )  แ ล ะ ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ง า น วิ จั ย  แ ล ะ นั ก วิ จั ย ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นรากฐานของการวางแผนสร้างนโยบายวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย 

2. ฝ่ายบริหารงานวิจัย/ฝ่ายบริการงานวิจัย ควรจัดทําแผนเชิงรุกเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสร้าง
รายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

3. ควรมีแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 ควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บทนโยบายวิจัย 
กําหนดทิศทางและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยสมบูรณ์ 
 

ประสิทธผิลด้านนวัตกรรมและแนวปฏิบติัที่ดี 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

2. การนํารูปแบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.โดยผ่าน 
youtube นํามาเป็นนวัตกรรม เพ่ือให้ทันยุคทันสมัยได้เป็นอย่างดี 
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ประสิทธผิลเพือ่สนับสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดําเนินการตามภารกิจในด้านประสานงานและบริหารงานวิจัยโดยการ
จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารสนเทศในการตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยอยู่ในระดับดี รวมถึงการส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัยทางด้านการเกษตรสู่
ภูมิภาค และการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการวิจัย สามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ 
 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 
กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ปี

การศึกษา 2552    

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

ภาพรวม 15 กิจกรรม 10 กิจกรรม 4 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

ภาพรวมสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มก. 
1. สถาบันฯ ควรเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
สนับสนุนทุนวิจัย โดยเริ่มจาก
องค์กรภายในประเทศ ซึ่งอาจ
เป็นภาครัฐหรือเอกชน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยกับองค์กรต่างๆ 
ภายในและต่างประเทศ 

 

    
2. สถาบันฯ ควรหาแนวทางใน
การประเมินผลงานประกอบการ
เสนอขอปรับตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรที่มีภาระ
งานที่ไม่สอดคล้องกับตําแหน่ง    
เพ่ือโอกาสในความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 

2. โครงการฝึกอบรม (work 
Shop) เพ่ือหาประเด็นในการ
จัดทําวิจัยสถาบัน 

   

  
3. โครงการวิจัยสถาบันอย่าง
น้อย 1 โครงการ 
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 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ปี

การศึกษา 2552    

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. ควรทบทวนการกําหนด
เป้าหมายของแผนงานให้
เหมาะสมกับระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

4.โครงการจัดทําแผน/ผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
53 และประจาํปีงบประมาณ 
54 

 

    
องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีการสนับสนุนให้นักวิจัย
ขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยให้เพ่ิมมากขึ้น 

5. รวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัยของ สวพ. มก. เพ่ือ
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ
การพัฒนาใช้ประโยชน์ โดย
คณะกรรมการพิจารณาการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ 
สวพ. มก.    

 

  
6.พิจารณากําหนดเกณฑ์การให้
รางวัลผลงานวิจัยของ สวพ. 
มก. 

   

  
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
1. จัดทํากระบวนการประเมิน
ผู้บริหารให้สามารถปกปิดตัวผู้
ประเมินได้ เพ่ือความเป็นอิสระ
ในการให้ข้อมลู 

7. ปรับแบบสอบถามให้ระบุตัว  
ผู้ประเมินน้อยที่สุด 

 
    

8. ไม่ส่งแบบประเมินให้
ผู้บริหาร รายงานเพียงผลลัพธ์ 

 
    

2. ในการจัดการความรู้ควรเน้น
กระบวนการที่ทําให้เกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
มากกว่าช้ินงาน 

9. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา
แผนจัดการความรู้เพ่ือพิจารณา
แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 

 

    
3. ผู้บริหารควรนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ทํางานของยุคลากทุกระดับไป
พิจารณากําหนดแนวทางในการ

10.พิจารณาผลประเมินฯ ที่
เป็นความคิดเห็นส่วนใหญข่อง
บุคลากรมาประกอบการจัดทํา
แผนบริหารทรพัยากรบุคคล 
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 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ปี

การศึกษา 2552    

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและแจ้ง
ผลการพิจารณาให้แก่บุคลากร
ทราบ 

เป็นรูปธรรม 

11. โครงการฝึกอบรมการ
ทํางานเป็นทีม 

 
    

4. ผู้บริหารควรช้ีแจงหลักเกณฑ์ 
เกณฑ์การประเมินความดี
ความชอบให้บุคลากรทราบ 

ผู้บริหารช้ีแจงหลักเกณฑ์การ
ประเมินความดีให้บุคลากร
ทราบ 

 

    
5. ควรจัดระบบและกลไกระดับ
สถาบันฯ เพ่ือการรวบรวมความ
คิดเห็นของประชาชน (ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย) ไปประกอบกา
บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

12.หน่วยงานจัดเก็บและ
รวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

 

    
องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประหยัดงบประมาณทีเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

13. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการประหยัด
งบประมาณจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

 

    
องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ควรใช้ประโยชน์ของการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใน
เรื่องน้ันๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 

14. จัดโครงการบริการทาง
วิชาการ แก่สังคมเพ่ิมมากขึ้น 

 

    
องค์ประกอบที ่6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรรักษาระยะเวลาในการ
ให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

15.เร่งรัดการให้บริการตาม
มาตรฐานระยะเวลา 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 
องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 13 -14 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 17 ตัวบ่งช้ี จาก 17 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.84  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.78 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากการประกันคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม  

ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 09.00 – 09.15 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัย                        
 และพัฒนาแหง่ มก. ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสวุรรณวาจกกสิกิจ 

- ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินฯ พร้อมแนะนําหัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการพร้อมช้ีแจง

วัตถุประสงค์ และกรอบในการประเมิน 

เวลา 09.15 – 10.00 น. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายงานผลการดําเนินงานใน

  รอบปี ประกอบด้วยหวัข้อดังน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งช้ี 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

3. จุดแข็ง จุดควรพัฒนา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 10.00 – 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามหัวหน้าหน่วยงาน 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทางอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3  
                                      อาคารสุวรรณวาจกสิกิจ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ์บุคลากรและผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม

เพทาย ช้ัน 3 
   เวลา 13.00 -13.45 น.        กลุ่มที่ 1  กลุ่มบุคลากรขา้ราชการ พนักงานและลูกจ้าง   จํานวน  4  คน 
   เวลา 13.45 -14.30 น.        กลุ่มที่ 2  กลุ่มหัวหน้าฝ่าย     จํานวน  3  คน 
   เวลา 14.30 -15.15 น.        กลุ่มที่ 3  กลุ่มผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน  3  คน 
เวลา 15.15 – 16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 
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วันพฤหสับดีที ่14 กรกฎาคม 2554 
เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ณ หอ้งประชุมไพลิน ช้ัน 3 
เวลา 11.00 – 12.00 น.          คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บรหิาร

และบุคลากรของสถาบันฯ รับทราบ ฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจําปีการศึกษา 2553 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 17 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.84  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.73  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สวพ. กรรม 
การ 

สวพ. กรรม 
การ 

สวพ. กรรม 
การ 

สวพ. กรรม 
การ 

สวพ. กรรม 
การ 

องค์ประกอบท่ี 1   
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2   
ภารกิจหลัก 

5.00 5.00 4.33 4.00 4.75 4.75 4.61 4.46 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3   
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4   
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5   
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6   
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.82 4.73 4.81 4.81 4.84 4.78   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในรอบปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 
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ตารางที ่2   ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)   

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กรรมการ  สวพ.   
กรรม
การ  

สวพ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สถาบัน (บงัคับ 17 ตัวบ่งชี้)     1.71 4.84 4.78 13.00 13.00 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ          -  5.00 5.00 1.00 1.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 8 8 8 8      -   5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั         3.43 4.61 4.46 2.00 2.00 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ
จํานวนบุคลากร 

ร้อยละ 

 
 

65.00 
52.85 

 
 

71.00 
58.68 

 
 

71.00 
58.44 65.00 50.00 

    
 
 

5.00  

    
 
 

5.00  

    
 
 

5.00  

 
 
 
x 

 
 
 
x 123.00 121.00 121.50 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ค่าเฉลี่ย 12,190.99 4.02 8,030.13 4.24 8,030.13 4.24 3.80 4.00   4.02   4.24   4.24  / / 

3,029.00 1,895.00 1,895.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)   

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กรรมการ  สวพ.   
กรรม
การ  

สวพ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ 

2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 6 4 7 7 - 4.00 3.00 x x 

2.5 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 0 5 5 5 5 - 4.00 4.00 x x 

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย 

สัดส่วน 32,952,400 1,373,016.67 13,463,500 585,369.57 13,463,500 585,369.57 400,000 500,000 5.00 5.00 5.00 / / 

24.00 23.00 23.00 

2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 
 
 
 

ร้อยละ 19.00 79.17 17.00 73.91 17.00 73.91 75.00 70.00 5.00 5.00 5.00 x x 

24.00 23.00 23.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)   

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กรรมการ  สวพ.   
กรรม
การ  

สวพ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ              -   5.00 5.00 5.00 5.00 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 0 7 7 5 7      -   5.00 5.00 / / 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 0 5 5 5 5      -   5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 0 6 6 6 6      -   5.00 5.00 / / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 0 7 7 4 7      -   5.00 5.00 / / 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 0.00 0.00 119.00 98.35 119.00 97.94 85.00 95.00      -   5.00 5.00 / / 

124.00 121.00 121.50 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)   

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กรรมการ  สวพ.   
กรรม
การ  

สวพ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ         2.50 5.00 5.00 2.00 2.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 
 

ข้อ 0 7 7 5 7      -   5.00 5.00 / / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 21.00 95.45 39.00 97.50 30.00 96.77 85.00 90.00 5.00 5.00 5.00 / / 

22.00 40.00 31.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              -   5.00 5.00 1.00 1.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 0 9 9 9 9      -   5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน               -   5.00 5.00 1.00 1.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 0 5 5 5 5      -   5.00 5.00 / / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
 1. มีแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน ที่กําหนดตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนครอบคลุมทุกภารกิจ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ตัวช้ีวัดบางภารกิจจําเป็นต้องปรับปรุง 
 2. ยังไม่พบแผนการดําเนินงานและเป้าหมายเชิงรุกเพ่ือการพัฒนางานวิจัยของ     
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการดําเนินงานวิจัยสถาบันเพ่ือทราบสถานภาพของสถาบันเองทุกด้าน 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 2 จํานวน 
7 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในเกณฑ์ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการพัฒนา ปรับปรุง KU Journal เข้าสู่มาตรฐานสากล   
3. มีการผลิตสื่อต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง 

 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่มีนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยสําหรบับุคลากรและนักวิจัยของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีนโยบายหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยของบุคลากรของสถาบันฯ 
2. ควรวางแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร เข้าสู่ฐาน ISI 
3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรให้ผู้ส่งผลงาน

ตีพิมพ์ทราบสถานภาพการตีพิมพ์  
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  องค์ประกอบที่ 3 จํานวน 
5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มีหลักฐานทีช่ดัเจนที่แสดงการดําเนนิงานอย่างเปน็ระบบตามตัวบ่งชีใ้นองคป์ระกอบนี้ครบถ้วน

สมบูรณ์  ทาํให้เห็นการทํางานทีเ่ปน็ระบบเข้มแข็ง เปน็ไปตามขัน้ตอนและเห็นพฒันาการ  ได้
คุณภาพในระดับดีมาก  

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  มีความสมบรูณใ์นการส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรม ประชุม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพได้ทัว่ถึงทุกระดับได้เป็นอย่างดี 

3. บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังมีความเส่ียงในกระบวนการจัดทําข้อเสนอโครงการ  การตีพิมพ์ และการไม่มียุทธศาสตร์การวิจัย    

 ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเร่งจัดการเพ่ือให้ความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด เพราะเป็นภารกิจหลกัของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  องค์ประกอบที่ 4 จํานวน 
2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์การบริหารและการดําเนินงานงบประมาณ

แผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  และงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยทั่วไปชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสรุปต้นทุนการใช้จ่ายและรายได้จากการให้บริการของ

แต่ละฝ่าย  ศูนย์  สถานี อย่างชัดเจน  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเงินในปีต่อไป 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. หน่วยงานย่อยไม่ได้จัดทํารายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. แต่ละหน่วยงานย่อยควรจัดทํารายรับ-รายจ่าย ของตนเองให้ชดัเจน  
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  องค์ประกอบที่ 5 จํานวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจครบถ้วน 
2. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 

มก. และเป็นแหล่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การอ้างอิงหลักฐานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

    ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน  โดยแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานหรือตัวอย่าง  
    การดําเนินงานที่ชัดเจน  
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  องค์ประกอบที่ 6 จํานวน 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. การดําเนินงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน  
 
จุดที่ควรพฒันา   - 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจ หรือจัดทําแบบสอบถามความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการเป็น
ระยะๆ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ขอ ปงบ 
ประมาณ 

    8 8 

2 1.1  
ขอ 3-5 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณทั้งหมด

ตัวบงช้ี       277 277 

3       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 

        0 0 

4       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการวิจัย 

        23 23 

5       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

        138 138 

6       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        13 13 

7       - ตัวบงชี้ตามภารกิจหลัก         103 103 

8       - ตัวบงชี้อื่นๆ         0 0 

9    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําปที่บรรลุเปาหมาย

ตัวบงช้ี       270 270 

10       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 

        0 0 

11       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการวิจัย 

        23 23 

12       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

        134 134 

13       - ตัวบงชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        13 13 

14       - ตัวบงชี้ตามภารกิจหลัก         100 100 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

15       - ตัวบงชี้อื่นๆ         0 0 

16 1.1 
ขอ 8 

 จํานวนขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําหนวยงาน
ทั้งหมด

ขอ     2 18 18 

17    จํานวนขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําหนวยงานที่
นําไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

      2 18 18 

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน

ขอ ปการศึกษา   3 5 5 

  องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

19 2.1  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด

โครงกา
ร/

กิจกรร
ม 

ปการศึกษา   65 71 71 

20 2.2  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการที่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ

โครงกา
ร/

กิจกรร
ม 

ปการศึกษา   22 40 40 

21    ผลรวมของคาเฉล่ียความพึง
พอใจในแตละโครงการ คูณ กับ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามใน
โครงการนั้นๆ

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

    12190.99 8030.13 8030.13 

22    ผลรวมของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

คน     3029 1895 1895 

23 2.3  ระบบความสําเร็จของการ
ใหบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ 

ขอ ปการศึกษา   5 5 5 

24    จํานวนบุคลากรท่ีเปนนักวิจัย
ทั้งหมด

คน     25 23 23 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

25    จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน     1 0 0 

26 2.4  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ ปการศึกษา     6 4 

27 2.4 
ขอ 3 

 จํานวนนักวิจัยประจําที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

คน ปการศึกษา   25 23 23 

28    จํานวนนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัย

      25 23 23 

29 2.5  ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ขอ ปการศึกษา     5 5 

30 2.5  จํานวนของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคทั้งหมด

ช่ือเร่ือง ปการศึกษา   42 46 46 

31 2.5 
ขอ 1 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีการเผยแพรใน
การประชุมวิชาการหรือตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ช่ือเร่ือง   7 35 35 

32 2.5 
ขอ 4 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ช่ือเร่ือง     35 11 11 

33 2.5 
ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่มีการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ช่ือเร่ือง     0 0 0 

34    จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่อยูระหวางขอย่ืน
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

      0 0 0 

35    จํานวนผลงานท่ีจดทะเบียน
พันธุพืช พันธุสัตว

      0 0 0 

36 2.4  จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค

บาท ปงบประมาณ   32,952,400.00 13,463,500.00 13,463,500.00 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

37 ขอ 4 
และ 
2.6 

     - จํานวนเงินสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลัย 

      25,880,000.00 11,265,000.00 11,265,000.00 

38          * จากหนวยงาน       0.00 0.00 0.00 

39          * จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      25,880,000.00 11,265,000.00 11,265,000.00 

40        - จํานวนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

      7,072,400.00 2,198,500.00 2,198,500.00 

41    จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย
ทั้งภายในและ/หรือภายนอก (ไม
นับซํ้า)

คน ปการศึกษา   14 19 19 

42 สมศ. 
5 

 จํานวนรวมของบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ

ช้ิน 
งาน 

ป
การศึกษา/
ปงบประมา
ณ/ปปฏิทิน 

73 30 24 24 

43        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

    32 14 9 9 

44        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

    41 16 15 15 

45        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารวิชาการ
ระดับชาติในฐานขอมูล     TCI 

        0 0 

46        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

        0 0 

47        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ สกอ. รับรอง (ไม
รวม ISI) 

        0 0 

48        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารวิชาการระดับ

        0 0 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

นานาชาติในฐานขอมูล ISI 

49 สมศ. 
5 

 จํานวนรวมของผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพร

ช้ิน 
งาน 

ปการศึกษา/
ปงบประมาณ/
ปปฏิทิน 

0 0 0 0 

50         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
ไดรับการเผยแพรในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

    0 0 0 

51         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
ไดรับการเผยแพรในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

      0 0 0 

52         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
ไดรับการเผยแพรในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

      0 0 0 

53         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
ไดรับการเผยแพรในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

      0 0 0 

54         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
ไดรับการเผยแพรในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับนานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ) 

      0 0 0 

55 สมศ. 
6 

 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนภายนอก

ช้ิน 
งาน 

ป
การศึกษา/

19 37 18 18 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

สถาบัน  ปงบประมา
ณ/ปปฏิทิน 56         -  จํานวนผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ 

  10 30 14 14 

57         -  จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

    5 5 2 2 

58         - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ 

    1 0 1 1 

59         - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

    3 2 1 1 

60 สมศ. 
6 

 จํานวนรวมของผลงาน
สรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน
ภายนอกสถาบัน 

ช้ิน 
งาน 

ป
การศึกษา/
ปงบประมา
ณ/ปปฏิทิน 

12 39 19 19 

61         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ 

  3 32 15 15 

62         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

  5 5 2 2 

63         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ 

  1 0 1 1 

64         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

  3 2 1 1 

65 สมศ. 
7 

 จํานวนรวมของผลงาน
วิชาการ

ช้ินงาน ป
การศึกษา/ 

8 8 18 18 

66         - บทความวิชาการ (ไมใช
บทความวิจัย) ที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ 

  1 6 4 4 

67         - บทความวิชาการ (ไมใช
บทความวิจัย) ที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ 

    7 2 14 14 

68         - ตําราหรือหนังสือที่มีการ     0 0 0 0 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

69         - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ 

    0 0 0 0 

70    จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ
อางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูล

เร่ือง   6 19 38 38 

71    จํานวนนักวิจัยที่เขารวม
ประชุมวิชาการ นําเสนอ
ผลงานวิชาการ

คน ปการศึกษา 29 22 11 11 

72       - ในประเทศ     20 19 9 9 

73       - ตางประเทศ     9 3 2 2 

74    จํานวนนักวิจัยที่ทําหนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอน

    7 19 17 17 

75    จํานวนบุคลากรประจําที่เปน
ที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

    4 12 5 5 

76 สมศ. 
18 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

ขอ ปการศึกษา 0 0 0 0 

  องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   

77    จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน ปการศึกษา   124 121 121.50 

78    จํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ       1 0 0 

79 3.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานและผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน

ขอ ปการศึกษา     7 7 

80         -  จํานวนคร้ังของการจัด คร้ัง     2 2 2 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ประชุมบุคลากรท้ังหนวยงาน 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู

ขอ ปการศึกษา     5 5 

82 3.3  ระบบบริหารความเส่ียง ขอ ปการศึกษา     6 6 

83 3.3 
ขอ 2 

      -  จํานวนความเส่ียงดาน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี) ที่วิเคราะหและ
ระบุไว 

เร่ือง       2 2 

84         -  จํานวนความเส่ียงดาน
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
หนวยงาน ที่วิเคราะหและระบุไว 

        4 4 

85         -  จํานวนความเส่ียงดาน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ที่วิเคราะหและระบุไว 

        1 1 

86         -  จํานวนความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน ที่วิเคราะหและระบุ
ไว 

        2 2 

87         -  จํานวนความเส่ียงจาก
เหตุการณภายนอก ที่วิเคราะห
และระบุไว 

        1 1 

88         -  จํานวนความเส่ียงดาน
อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 
ที่วิเคราะหและระบุไว 

        0 0 

89 3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ ปการศึกษา     7 7 

90 3.5  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

คน ปการศึกษา   0 119 119 

91         -  ในประเทศ         117 117 

92         -  ตางประเทศ         2 2 

93    งบประมาณสําหรับพัฒนา
บุคลากรทั้งในและตางประเทศ

บาท       149,274 149,274 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

94 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉล่ียการประเมินผล
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจําสถาบัน
แตงต้ัง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปการศึกษา         

  องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

ขอ ปงบ 
ประมาณ 

    7 7 

96    รายรับทั้งหมดของ
หนวยงาน 

บาท ปงบ 
ประมาณ 

         
33,242,750  

             
27,081,087  

    27,081,087  

97         -  เงินงบประมาณ              
26,021,323  

             
21,965,895  

    21,965,895  

98         -  เงินรายได                 
7,221,427  

              
5,115,192  

     5,115,192  

99    รายรับจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

                
7,221,427  

              
5,115,192  

     5,115,192  

100    งบดําเนินการท้ังหมด โดยไม
รวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และ
ที่ดิน

             
26,021,323  

             
21,965,895  

    21,965,895  

101    คาใชจายทั้งหมดของ
หนวยงาน โดยไมรวม
ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน 

             
32,939,406  

             
28,408,379  

    28,408,379  

102    เงินเหลือจายสุทธิ                     
303,344  

-              
1,327,292  

-    1,327,292  

103    สินทรัพยถาวร        0 0 0 

104 4.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุน
ตอหนวย

โครง 
การ/กิจ 
กรรม 

ปงบประมา
ณ 

  21 39 30 

105    จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ใหบริการทั้งหมด




    22 40 31 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

106 5.1   มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ ปการศึกษา     9 9 

107 5.1 
ขอ 3 

 จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณของหนวยงาน

ตัวบงช้ี ปการศึกษา   1 1 1 

108 5.1 
ขอ 5 

 จํานวนโครงการปรับปรุงการ
ดําเนินงานท่ีใชผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธของหนวยงาน มีการ
พัฒนาขึ้นจากปกอนหนา

โครง 
การ 

ปการศึกษา   12 12 12 

109    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน

ตัวบงช้ี     507 277 277 

110    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน ที่มีผลการ
ดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปกอน
หนา

ตัวบงช้ี     409 270 270 

111 5.1 
ขอ 9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

ช่ือเร่ือง ปการศึกษา   1 1 1 

112 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด

คะแนน ปการศึกษา   2.80 4.90 4.90 

  องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

113 6.1   ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน





ขอ ปการศึกษา     5 5 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีเลือก)  

114 2.8  ระดับความสําเร็จของระบบ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ขอ ปการศึกษา         

115 2.9  ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียนเรียนและ
มอบตัวเปนนิสิตใหม

ขอ ปการศึกษา         

116 2.10  ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการตรวจสอบและออก
เอกสารทางการศึกษา

ขอ ปการศึกษา         

117 2.11  ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการลงทะเบียนเรียนผาน
ระบบเครือขาย

ขอ ปการศึกษา         

118 2.12  ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผานระบบ
เครือขาย

ขอ ปการศึกษา         

119 2.13  ระดับความสําเร็จของการ
สรางเครือขายบริการทางวิชาการ

ขอ ปการศึกษา         

120 2.14  ระดับความสําเร็จของการ
สืบคนขอมูลตามภารกิจของ
หนวยงาน

ขอ ปการศึกษา         

121 2.15  ระดับความสําเร็จของการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ขอ ปการศึกษา         

122 2.16  ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการสารสนเทศทางการ
เกษตร

ขอ ปการศึกษา         

123 2.17  ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเอง

ขอ ปการศึกษา         

124 2.18  ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร

ขอ ปการศึกษา         

125 2.19  จํานวนเวลารวมที่ระบบ
คอมพิวเตอรแมขายสามารถเปด

ช่ัวโมง ปการศึกษา         
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ใหบริการทั้งป

126    จํานวนเวลารวมที่ระบบ
คอมพิวเตอรแมขายเปดใหบริการ
ทั้งป

            

  องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบงช้ีเลือก)  

127 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

ขอ ปการศึกษา         

  องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตัวบงช้ีเลือก)  

128 4.3  มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ขอ ปงบประมาณ   4 5 5 

  องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (ตัวบงช้ีเลือก)  

129 6.2  ผลรวมจํานวนผูรับบริการที่
ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน
ในแตละกระบวนงาน

คน ปงบประมาณ   32.00 698.00 698.00 

130    ผลรวมจํานวนผูรับบริการ
ทั้งหมดที่ไดรับบริการใน
กระบวนงานท่ีนํามาประเมิน

      37 719 719 

131 6.3  ระยะเวลามาตรฐานในแตละ
กระบวนงาน

ช่ัวโมง ป 
งบประมาณ 

  4.00 8.00 8.00 

132    ระยะเวลาเฉล่ียที่ใหบริการได
ในแตละกระบวนงาน

      3.11 5.87 5.87 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จํานวน  4 คน 
1. บุคลากร ทราบแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยการถ่ายทอดจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง โดยทุกหน่วยงานมีการ

ประชุมกันเป็นประจําทุกเดือน  รวมทั้งมีการนําเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์  

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงหลังการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงผู้ที่มีภาระงานเก่ียวข้อง 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือของศูนย์เครื่องมือกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจบริการและ

สนับสนุนงานด้านการวิจัย คือ เครื่องมือที่ใช้ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีอายุงานสูง เมื่อเกิดการชํารุดต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงมาก และยังทําให้การให้บริการต้องหยุดชะงัก ทางมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน

งบประมาณในส่วนน้ี 

4. บุคลากรมีความสุขในการทํางานในองค์กรเป็นอย่างดี แต่ต้องการให้มีการเพ่ิมอัตราของบุคลากรประจํา  

เน่ืองจากบุคลากรบางส่วนเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําให้มีการหมุนเวียนของบุคลากรบ่อยคร้ัง ทําให้ขาดความ

ต่อเน่ืองของการปฏิบัติงาน  รวมทั้งบุคลากรกลุ่มน้ีจะไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนในแต่ละปี 

5. สถาบันฯ มีการสนับสนุนและมีคณะทํางานด้านการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  โดยมีการต้ังคณะทํางานพัฒนา

บุคลากร  แต่ยังขาดนโยบายในการสนับสนุนเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหัวหน้าฝ่าย จํานวน  3 คน 
1. ในระดับหน่วยงานย่อยยังไม่ได้มีแผนยุทธศาสตร์  เป้าหมายในการดําเนินงานกําหนดอยู่ในแผนปฎิบัติการ

ประจําปี 

2. สถาบันฯ มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานย่อยต้องมีคณะกรรมการดําเนินงาน มีการประชุมและนําเสนอข้อมูล

เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานต่อไป   

3. สถาบันฯ ยังมีข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณของบุคลากร  เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโดย

การใช้งบอุดหนุนซึ่งเป็นเงินโครงการวิจัยระยะสั้น  ดังน้ันสถาบันฯควรต้องมีแนวทางในการหารายได้เพ่ือ

สนับสนุนการจ้างบุคลากรในส่วนน้ี 

4. การบริหารความเสี่ยงมีประเด็นเรื่องข้อเสนองานวิจัย ยุทธศาสตร์การวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ 

5. ในบางหน่วยงานย่อยมีศักยภาพสูงในการเขียนขอทุนวิจัยเพ่ือหาเงินรายได้มาสนับสนุนการใช้จ่ายภายใน

หน่วยงานเอง เช่น ค่าจ้างบุคลากร 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับบริการหรอืผู้เก่ียวข้อง จํานวน  3 คน 
1. ผู้รับบริการส่วนใหญม่ีความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯในส่วนงานท่ีติดต่อด้วย ทั้งในแง่ของ

ระยะเวลาการให้บริการ  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

2. ข้อเสนอแนะทีต้่องการให้สถาบันฯ บริการเพ่ิมเติม คือ ควรจะมีระบบบริการแจ้งเตือนทาง E-mail ล่วงหน้า

ก่อนถึงวันกําหนดส่งโครงการ รวมทั้งมี Newsletter แจ้งข่าวสารข้อมูลที่ update เช่น แหล่งทุน หรือ

ข่าวสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากปัจจุบันสถาบันฯ ได้มีการส่งข้อมูลโดยตรงทาง E-mail ถึงผู้ขอทนุวิจัยอยู่

แล้ว และบางส่วนต้องการให้เพ่ิมช่องทางในการแจ้งรายงานสถานะของงานที่ดําเนินไปแล้วบนหน้าเว็บไซต์  

เพ่ือสะดวกต่อการติดตามความก้าวหน้างาน เน่ืองจากปัจจุบันสามารถติดตามงานได้ทางโทรศัพท์เท่าน้ัน 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
หัวหน้าฝ่าย 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ 


