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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
ร า ย ง า น น้ี เ ป็ น ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพภ า ย ใ น ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า                

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2556                
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
การเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จํานวน 24ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.50องค์ประกอบท่ี 1ปรัชญาปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 2ภารกจิหลัก 5.00 5.00 5.00 4.25 4.91 4.91 4.94 4.73

องค์ประกอบท่ี 3การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.20

องค์ประกอบท่ี 4การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00องค์ประกอบท่ี 5ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00องค์ประกอบท่ี 6การพัฒนาและปรบัปรุง
ระบบดําเนินงาน 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.42 4.92 4.82 4.97 4.63
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรักต่อสถาบันและมีความสุขในการทํางาน ส่งผลให้มีความต้ังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนภารกิจของสถาบันในด้านงานบริการประสานและบริหารงานวิจัย 
2. สถาบันพัฒนาระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการประสานและบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. สถาบันพัฒนาการเผยแพร่งานวิจัยหลากหลายรูปแบบ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
เข้าถึงสังคม 

4. สถาบันให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
5. สถาบันพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําด้านการวิจัยของอาเซียนมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่

จะนําไปสู่ความร่วมมือทางการวิจัยในอนาคต  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและประสานภารกิจของแต่ละฝ่ายเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสําเร็จในภาพรวมของสถาบัน 

2. ควรช้ีแจงให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเข้าใจความสําคัญของระบบสารสนเทศงานวิจัยและการ
นําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของหน่วยงาน 

3. ควรหาแนวทางการประเมินความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับจากหลากหลายรูปแบบของการ
เผยแพร่งานวิจัย 

4. ควรทําให้งานบริการวิชาการเป็นหนทางหน่ึงของการหารายได้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
หน่วยงานและพ่ึงพาตนเองได้ 

5. ควรเพ่ิมการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถการบริหารงานวิจัยในระดับสากลให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ ไม่เฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ไม่พบเอกสารหลักฐานการประเมินการประสานและบริหารงานวิจัยในภาพรวมของสถาบัน 
3. ไม่พบเอกสารหลักฐานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงานครบทุก

ภารกิจที่จําเป็น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกต่อการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 
2. ควรมีการประเมินหรือรวบรวมข้อมูล เพ่ือบ่งช้ีความสําเร็จของการประสานและบริหารงานวิจัยของ

สถาบัน 
3. ควรนํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานในโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือ

การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานในทิศทางที่ถูกต้อง ส่งผลให้สถาบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบัน 
1. สถาบันควรวางแผนการสร้างบุคลากร และบุคลากรทดแทนโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการฝึกฝนและใช้

ทักษะ 
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2. ควรมีการขยายเวลาการให้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์นอกเวลาราชการได้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
งานวิจัย 

3. ควรสนับสนุนให้สถานีวิจัย มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่จําเป็น เพ่ือสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลวิจัย
เบ้ืองต้น 

4. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หมายถึงคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ควร
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

5. ควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้รับการเผยแพร่ให้ชัดเจน ในการทําแผนกลยุทธ์เพ่ือการเผยแพร่
งานวิจัยเชิงรุก เช่น กลุ่มภายในมหาวิทยาลัย กลุ่มนักวิชาการต่างสถาบัน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือการกําหนดสื่อ
และการสร้างความเข้าใจ รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. ควรมีการช้ีแจงระเบียบการใช้เงินอุดหนุนวิจัย ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
7. ควรมีการพิจารณา สนับสนุนค่าลงพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในกรณีของการได้รับอนุมัติลงพิมพ์ 

ในวารสารที่มีช่ือเสียง ซึ่งจะทําให้ได้เผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งอ้างอิงสําหรับงานวิจัยทั้งในด้าน

ฐานข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการสืบค้นงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควร
สนับสนุน ทั้งในด้านการจัดสรรอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้สถาบัน
สามารถพัฒนาการประสานและบริหารงานวิจัยอย่างมีศักยภาพมากขึ้น ในภาพรวมองค์กร 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย

ทั้งหมด เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงของมหาวิทยาลัย 
2. การร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตสื่อ LCD เผยแพร่กิจกรรมและงานวิจัย 

ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหลายประเด็นแม้ว่าจะได้รับการกําหนดให้เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย ประกอบด้วย 
 ด้านการวิจัยสถาบันมีภารกิจประสานและบริหารงานวิจัย มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยอย่าง              
มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีระบบสืบค้นงานวิจัยที่ทุกหน่วยงานนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีบริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย                 
เพ่ือรองรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการเรียนการสอน สถาบันมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สามารถรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิการรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการบูรณาการ
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 ด้านบริการวิชาการ สถาบันมีภารกิจสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ผ่านทางการฝึกอบรมและ/หรือการสัมมนา  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน มีวารสารวิทยา
สารเกษตรศาสตร์ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS และมีการพัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกไปสู่ชุมชนหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการเผยแพร่
ผ่านสื่อยุคใหม่ เป็นการให้บริการวิชาการต่อสาธารณะทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2554 พบว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 13 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 9
กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างระบบสารสนเทศในการติดตามประเมินผล2) ผลักดัน 
KU Journal เข้าสู่ฐาน ISI3) จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์4) จัดทําโครงการวิจัยบูรณาการเชิง
พ้ืนที่  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/

สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว11ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือครั้งที่ 11ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2555พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งช้ี 
จาก 24 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินตนเองได้ค่า
คะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 
4.69 อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันจันทรท์ี่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการ 

ประเมินฯ เบ้ืองต้น ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 09.30 – 09.45 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัย 

และพัฒนาแห่ง มก. ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
- ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินฯ พร้อมแนะนําหัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี 
เวลา 09.45 – 10.00 น. -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจง 
 วัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 
 การศึกษา 2555 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 
  ปีการศึกษา 2555ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมไพลินช้ัน3 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน 
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วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯเตรียมพร้อม ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายใน ดังน้ี 
    - เย่ียมชมฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  (09.00-11.00 น.) 
    - เย่ียมชมฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย   (11.00-11.30 น.) 
    - เย่ียมชมฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย   (11.30-12.00 น.) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3  

ดังน้ี 
 เวลา 13.00 – 14.30 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
    - ผู้รับบริการด้านการประสานบริหารงานวิจัย จํานวน 2 คน 

- ผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ    จํานวน 2 คน 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  สัมภาษณ์บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

    - ข้าราชการ     จํานวน 2 คน 
    - พนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้   จํานวน 2 คน 
    - ลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว    จํานวน 2 คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน 
 
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 12.00  - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ (ต่อ) 
เวลา 14.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสถาบันฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2อาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2555 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบและ
แบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐาน
เพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเองและได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม 
และการสัมภาษณ ์
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5คะแนน 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 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี                 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.97 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 

ตารางที2่ ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนน 
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ2555
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.97 4.63

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 4.50
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

1.2 4 5 4 5.00 4.00ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 1 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.94 4.73
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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หมายเหตุเป้าหมาย คะแนน ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน
สวพ. กรรมการ2555 สวพ. กรรมการ 

 ตัวต้ัง ตัวต้ังผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 
(% หรือ (% หรือ 
สัดส่วน) สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

2.3 6,767,500 322,261.90 6,767,500 322,261.90 5.00 5.00180,000 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท
บาท/คน 

21 21

5 5 3 5.00 3.002.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 4 และ 

5 

5 5 4 5.00 4.002.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 5 

70 20 95.24 20 95.24 5.00 5.002.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อย
ละ 21 21

4.00 19,670.88 4.20 19,670.88 4.20 4.20 4.202.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย

4,688 4,688

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

20 4.50 21.43 4.50 21.43 5.00 5.00

21 21

 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 21 21   

 6 1.5 6 1.5   มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน

3 1.5 2 1.0   มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน

1 0.75 0 0   มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. 

ผลงาน

7 7.00 2 2.00   มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ 

ผลงาน

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร

ผลงาน 0 0 0 0   
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หมายเหตุเป้าหมาย คะแนน ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมิน
สวพ. กรรมการ2555 สวพ. กรรมการ 

 ตัวต้ัง ตัวต้ังผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 
(% หรือ (% หรือ 
สัดส่วน) สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0 0 0   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0 0 0   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0 0 0   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 0 0   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0 0 0   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 0 0 0 0   

2.9 15 9 42.86 5 23.81 5.00 5.00งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 21 21

0 2   การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 0 0   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 1 3  

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง 8 0  

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อย
ละ 

30 28 58.33 21 43.75 5.00 5.00

 48 48

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 5 5   

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 5 5   

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เร่ือง 18 11   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เร่ือง 48 48   

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนน 
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

2555 สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกิน
ดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 4.20
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 4 5.00 3.00 ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 5 และ 

6 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 5.00 4.00 ไม่พบ
หลักฐาน
ในเกณฑ์
ข้อ 4 และ 

7

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

80 101 93.95 101 93.95 5.00 5.00

107.50 107.50

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

5.2* ระดับความสําเร็จของการให้บริการระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน  5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

 
* เป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ไม่นําคะแนนประเมินฯ มาคิดในภาพรวมของสถาบัน 



องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายงาน เรียนรู้และเข้าใจการจดัทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือการ
วางแผนและผลสําเร็จในภาพรวม 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยงาน 
2. แผนกลยุทธ์ของสถาบันยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงาน ให้

ตรวจสอบได้ 
2. ควรวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนํามาสร้างแผนกลยุทธ์ของสถาบันมากกว่า 3 ข้อที่

กําหนดอยู่ 

องค์ประกอบที่ 2ภารกิจหลกั 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.94                 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. สถาบันมีนักวิจัยที่มีความสามารถและเข้าใจในระบบของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นอย่างดี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และ/หรือนานาชาติอย่าง

ต่อเน่ือง 
2. ควรทําแผนกลยุทธ์เพ่ือการเผยแพร่งานวิจัยในเชิงรุก  
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จุดที่ควรพฒันา 
ไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและ

การเรียนการการสอน และนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสถาบันกับคณะวิชาในส่วนของการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน และการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ 
2. ควรมีการพัฒนาโครงการหมู่บ้านเขาพลู ธนาคารพันธ์ุพืช หรือโครงการในลักษณะเดียวกัน ให้ผล

ของการดําเนินงานได้รับการยกย่องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
3. ควรมีการถอดบทเรียนผลที่ได้รับจากการบริการวิชาการ เพ่ือนํามาถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในและ

เผยแพร่สู่สาธารณะในโอกาสต่อไป 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. โครงการพ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงถึงการช้ีนํา 
ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมของสถาบัน 

2. โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ข้อสังเกต 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยของสถาบันลดลง 
2. การประเมินต่างๆ เน้นที่รายโครงการหรือกิจกรรม ไม่สะท้อนภาพรวม 
3. ควรกําหนดประเภทของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับตัวช้ีวัด เช่น 

ประโยชน์เชิงวิชาการ ไม่ได้กําหนดไว้ในตัวช้ีวัด ซึ่งทําให้ไม่สามารถเห็นประโยชน์ตามตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพ่ือการ
พัฒนาได้ 

4. ระบบการจัดเอกสาร เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน มีบางส่วนขาดความเที่ยงของข้อมูลและการ
ค้นหา 

องค์ประกอบที่ 3การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
สถาบันมีระบบการบริหาร กํากับ ติดตาม และประเมินผลในระดับหน่วยงานแต่ละฝ่าย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้งานบรรลุ

เป้าหมาย เต็มตามศักยภาพอย่างเป็นระบบทุกฝ่าย 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงถึงการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
2. ไม่พบหลักฐานการติดตามการนําความรู้และทักษะจากการพัฒนาบุคลากรมาใช้อย่างเป็นระบบ 
3. ไม่พบเอกสารหลักฐานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจน

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ควรประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารที่ระบุไว้

ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
2. ควรมีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้รับการเพิ่มพูน มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ 
3. ควรจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามที่กําหนดและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ               
ดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
สถาบันมีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณครบถ้วน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน                
เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ชัดเจนและวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ควรวิเคราะห์งบประมาณและการใช้งบประมาณประจําปี อย่างเป็นระบบและจัดทําระบบสารสนเทศ 

เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจสถานะการเงินของสถาบันได้ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ีพบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. สถาบันมีการพัฒนาการประกันคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี บุคลากรเข้าใจ

และตระหนักถึงบทบาทของตนเองและหน่วยงานในด้านการประกันคุณภาพ 
2. สถาบันมีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอ่ืน เป็นการ

พัฒนาการทํางานร่วมกัน 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ และนําผลไปพัฒนางาน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง             
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
สถาบันมีผู้รับผดิชอบและพัฒนากระบวนการประสานและบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนากระบวนการของระบบการดําเนินงานทุกฝ่ายและเช่ือมโยงระหว่างฝ่าย เพ่ือเป็น

ภาพรวมการดําเนินงานของสถาบัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

  

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจําปีการศึกษา 2555 



คณะกรรรมการประเมมินฯ เย่ียมชมมหน่วยงานภาายใน

คณะกรรรมการประเมมินฯ เย่ียมชมมหน่วยงานภาายใน

คณะกรรมการประเเมินฯ รายงานนการผลประเมิมินฯ

 

รายงานผล

วันที่ 2 กรกฎาคม 25556 

วันที่ 2 กรกฎาคม 25556 

วันที่ 3 กรกฎาคม 25556 

ลการประเมินคณุ

ภภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายใน

ณภาพภายในสถ
 17

ถาบันวิจัยและพัพัฒนาแห่ง มก. 

คณะกรรมมการประเมินฯฯ สรุปผลการรประเมินฯ

คณะกรรมกการประเมินฯ รายงานผลกาารประเมินฯ

วันที่ 2 กรกฎฎาคม 2556 

วันที่ 3 กรกฎฎาคม 2556 

วันที่ 3 กรกฎฎาคม 2556 

ประจําปีการศึกกษา 2555 
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