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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงาน น้ี เ ป็นการสรุ ปผลการประ เมิ นคุณภาพภาย ในของสถา บัน วิจั ยและ พัฒนาแ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และ
การสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 
24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 5.00 4.87 4.91 4.93 4.95 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.92 4.58 4.89 4.92 4.91 4.74   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่เข้มแข็ง ครบวงจร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 

พันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. มีระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ได้แก่ ระบบสืบค้นงานวิจัย 
มก. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ระบบ
บริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ระบบเหล่าน้ีช่วยอํานวย
ความสะดวกให้กับนักวิจัย ผู้บริหาร และช่วยจัดเก็บข้อมูลสําคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. มีวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลรองรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย 

4. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมให้บริการ บุคลากรวิจัยมีความเช่ียวชาญ
และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลต่างๆ จํานวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นความปลอดภัยและการสํารองข้อมูลสารสนเทศ แสวงหา

งบประมาณเพ่ือจัดหา Server farm โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดแผนดําเนินการผลักดัน KU Journal ให้อยู่ในฐานข้อมูล ISI ให้ชัดเจน 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อเคร่ือง Server farm เพ่ือ

ใช้ในการสํารองข้อมูลสําคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. ควรทบทวนนโยบายการจัดต้ังศูนย์เครื่องมือกลาง เพ่ือส่งเสริมการรวมทรัพยากร การใช้ทรัพยากร

ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การจัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก และการเป็น Research University 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ือง ทําให้
สามารถนําระบบมาใช้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สามารถตอบสนองภารกิจด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
สถาบันสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนดได้เป็นอย่างดี  โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างชัดเจน 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ ที่กําหนด  โดยมอบความรับผิดชอบให้แต่ละส่วนงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับแก้ไขโดยมีโครงการ/
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กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 13 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดําเนินการ 2 กิจกรรม 
ได้แก่ 

1. การพัฒนาโครงการหมู่บ้านเขาพลู ธนาคารพันธ์ุพืช หรือโครงการในลักษณะเดียวกัน ให้ผลของการ
ดําเนินงานได้รับการยกย่องในระดับชาติและหรือนานาชาติ 

2. การประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการบริหารการพัฒนาบุคลากร 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในแต่ละรอบ
ปี ควรกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจนในแต่ละข้อเสนอแนะ เพ่ือการประเมิน
ประสิทธิผล 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ

สํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555  
(1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบว่า มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการประเมินฯ 

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

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

ประเมินฯ พร้อมแนะนําหัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี 
เวลา 09.45 – 10.00 น. -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจง 

 วัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 
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เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
  - 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 
 
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯเตรียมพร้อม ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 
เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 ดังน้ี 
 เวลา 09.00 – 10.00 น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 - ผู้รับบริการด้านการประสานบริหารงานวิจัย  จํานวน 2 คน 
  - ผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ    จํานวน 2 คน 
   เวลา 10.00 – 11.0 น.   สัมภาษณ์บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 - ข้าราชการ      จํานวน 2 คน 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้   จํานวน 2 คน 
 - ลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว    จํานวน 2 คน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานภายใน ดังน้ี 
 - เย่ียมชมฝา่ยเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  (13.00-14.00 น.) 
 - เย่ียมชมฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย   (14.00-15.00 น.) 
 - เย่ียมชมศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.   (15.00-16.00 น.) 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน 
 
วันพฤหสับดีที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ (ต่อ) 
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เวลา 14.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 
และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการเย่ียมชม 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   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.74 
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี หน่วย 

 
เป้าหมาย

2556 
ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งช้ี) 4.91 4.74 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 4.50 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 5.00 4.00 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้จุดเด่นทีส่่งผล

สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.93 4.95 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
 

เป้าหมาย
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000 4,851,334 255,333.37 4,851,334 255,333.37 5.00 5.00 
19 19 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 70 17 89.47 16 84.21 5.00 5.00 
19 19 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 14,479.37 4.12 16,416.90 4.35 4.12 4.35 
3,514 3,770 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 11.25 56.00 11.25 56.25 5.00 5.00 
20 20 

 จํานวนนกัวิจัยทั้งหมด คน  20 20   
 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน  7 1.75 7 1.75   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน  3 1.50 3 1.50   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพมิพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  8 8.00 8 8.00   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน ผลงาน  0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
 

เป้าหมาย
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 5 25.00 5 25.00 5.00 5.00 
20 20 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง  0 3   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง  0 0   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง  2 2   
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค์ 
เร่ือง  3 0   

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 24 53.33 26 57.78 5.00 5.00 
45 45 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง  13 13   
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง  3 7   
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
เร่ือง  24 6   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เร่ือง  45 45   

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00 

2.12 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (วิทยาเขต
สีเขียว) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5  (ไม่มีผลงานได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ) 
2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพือ่
ความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 (ไมม่ีผลงานได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 4.60 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ :  ไม่ผา่นเกณฑ์ข้อ 7 (ไม่พบหลักฐานการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันโดยคณะกรรมการประจําฯ) 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 6 5 4.00 4.00 
หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6  (ไม่มีการประเมินผลความสําเร็จ) และข้อ 7 (ไม่ได้นําผลจากข้อ 6 มาปรับปรุง) 



 9 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 
 

เป้าหมาย
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

สวพ. กรรมการ สวพ. กรรมการ
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 100 98.04 100 98.04 5.00 5.00 

102.00 102.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 (แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งช้ี) 5.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 7 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 (ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพิ่มเติมมีเกณฑ์ซํ้ากับข้อ 1 และข้อ 6  ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1)  และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 (มีตัวบ่งชี้ของ
แผน กลยุทธ์บรรลุ 50 ตัวบ่งชี้ จาก 54 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 92.59) 

5.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึน้เอง 

ข้อ 3 3 ไม่ประเมิน 5.00 0.00 

หมายเหตุ : การกําหนดเกณฑ์ซํ้ากบัข้อ 1 และข้อ 6 ในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 จุดแข็ง 

- มีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนและผลการดําเนินงาน ให้ทุกฝ่ายรับทราบ เพ่ือนําไป
พิจารณาจัดทําแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วม 
  แนวทางเสริม 

- ควรให้บุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบและแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะ
ไปร่วมประชุมในหน่วยงานย่อย เพ่ือจัดทําแผนของหน่วยงานย่อยและรวบรวมนําเสนอในภาพรวมต่อไป 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- การกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงานให้ชัดเจน นําเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันพิจารณา และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ หากใช้เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
ต้องประกาศให้บุคลากรทราบทั่วกันด้วย 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดแข็ง 

1. ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2555 

2. มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และพัฒนาใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดําเนินการคัดสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  ให้เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
เป็นระบบในเชิงรุก 

3. นักวิจัยเกือบทั้งหมดมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  
4. สถาบันมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจํานวนมาก ทําให้สามารถจัดหาทุนอุดหนุนงานวิจัยให้กับ

นักวิจัยได้เป็นจํานวนมากอย่างต่อเน่ือง 
  แนวทางเสริม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลสากลอย่างต่อเน่ือง 

2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ควรมีการดําเนินการที่ต่อเน่ือง และมีกําหนดการประชุมอย่าง
สม่ําเสมอ  

3. ควรจัดทํารายละเอียดของเครือข่าย  รวมถึงคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือ
พันธมิตรให้ชัดเจน มีแผนการทํางานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ช่วยกระตุ้นให้ได้รับ
ประโยชน์จากเครือข่ายและคู่ความร่วมมือต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- การกําหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดในการประเมินผลโครงการ ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน เช่น เกณฑ์การประเมินเป็นร้อยละ แต่การดําเนินการแสดงผลเป็นค่าคะแนน  
 ข้อเสนอแนะ 

- ศึกษาเกณฑ์การประเมิน เพ่ือกําหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และสอดคล้องในแต่ละ
โครงการ และประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประเมิน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเน่ือง  ทํา
ให้สามารถนําระบบมาใช้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใ ห้ กับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก  สามารถตอบสนองภารกิจ ด้านการ วิจัย ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 3 การ

บริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดแข็ง 

- ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ให้ความสําคัญกับบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี มีแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ 
และแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน  
  แนวทางเสริม 

- ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกรอบปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จ บุคลากรมีความก้าวหน้าตามแผน 5 ปี ที่กําหนด  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบหลักฐานการประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน โดยคณะกรรมการประจําสถาบัน  
  ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการประจําสถาบัน ควรประเมินผลการบริหารงานของสถาบันเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารในการปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในสถาบัน ช่วยให้การส่ือสารรวดเร็วขึ้น ลดปริมาณ
กระดาษ ลดการใช้กําลังคน โดยมีการพัฒนาเว็บสํานักงานอัตโนมัติ ระบบหนังสือเวียน ระบบกิจกรรม
ประจําเดือน ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร และได้เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรให้มีทักษะ
พร้อมใช้งาน ตลอดจนดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้เอง 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
 
 จุดแข็ง 

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานคลังและพัสดุ ส่งผลให้การทํางานมีความรวดเร็ว ลด
ข้อผิดพลาด สามารถค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้รวดเร็ว เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ 
  แนวทางเสริม 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  ข้อเสนอแนะ 
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- ควรวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรท่ีต้องใช้ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวให้ชัดเจน นําข้อมูลจากการวิเคราะห์มา
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงินสามารถขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานคลังและพัสดุ ได้แก่ ระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินของ
โครงการวิจัยติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย ระบบบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุ และระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์ 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี   
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
  แนวทางเสริม 

- ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ไม่ควรมุ่งเน้นแต่การเก็บข้อมูลเพ่ือทํารายงานรองรับการ
ประเมินประจําปี ขาดการให้ความสําคัญกับการควบคุมและการตรวจสอบติดตาม 

2. การกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ยังไม่เหมาะสม มีความซ้ําซ้อนกับ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนํามาตรฐานคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ีไปควบคุมการปฏิบัติงานประจํา และวางแผนการ
ดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงให้ชัดเจน เมื่อ
ครบรอบปีสามารถนําข้อมูลผลการดําเนินงานมาจัดทํารายงานเพ่ือการประเมินระดับคุณภาพ ก็จะทําให้การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์  ต้ังแต่ 1) การควบคุม 2) การตรวจสอบ ติดตาม 3) การประเมิน 
และ 4) การพัฒนาปรับปรุง 

2. ควรกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมใหม่ ตามลักษณะเฉพาะของสถาบัน โดยพิจารณาวัดผลงานเด่นของ
สถาบันที่ไม่ซ้ําซ้อนกับตัวบ่งช้ีที่มีอยู่แล้ว 

3. หลักฐานและข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินประกันคุณภาพในแต่ละที่ต้องตรงกัน เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมคีวามสอดคล้องกับผลการดําเนินงาน 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี 
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ข้อสังเกต 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็ง 
- สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานเข้าสู่รูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ Core 

Processes ที่สําคัญตามภารกิจ  
  แนวทางเสริม 

- ควรมีการติดตามประเมินผลการใช้งานของระบบอย่างต่อเน่ือง  

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 
ข้อสังเกต 

 - ไม่มี 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2556 
สวพ. กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8  7 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั 
3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ข้อ 7 7 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  6 6 

5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท  4,851,334  4,851,334

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 

7 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 

8 จํานวนนักวจิัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 17 16 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.12 4.35 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 56.00 56.25 

11 จํานวนนักวจิัยทั้งหมด คน 20  20 
12 จํานวนนักวจิัยประจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) คน 19 19 

13 จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ คน 1 1 
14 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
ผลงาน 7 7 

15 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. ผลงาน 3 3 
16 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 
ผลงาน - - 

17 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ทีต่ีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  8 8 

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั ผลงาน - - 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน - - 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ ผลงาน - - 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน - - 



 16 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  
ปี 2556 

สวพ. กรรมการ 
22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน - - 

23 จํานวนนักวจิัยประจําที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คน - - 

24 จํานวนนักวจิัยประจําที่ไดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน - - 

25 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่มีการยืน่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน - - 

26 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 2,150,000 2,150,000 

27 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บาท 2,701,334 2,701,334 

28 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ เรื่อง 5 5 

29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3 3 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง - - 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง 2 2 

32 การใช้ประโยชน์ทางออ้มของานสร้างสรรค์ เรื่อง 3 - 

33 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

  24 26 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 13 13 

35 - ใช้การพัฒนาการวจิัย เรื่อง 3 7 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 24 6 

37 - โครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด เรื่อง 45 45 

38 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ 5 5 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

40 ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที ่1 ภายในสถาบัน 
(มหาวทิยาลัยสีเขียว) 

ข้อ 4 4 

41 ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที ่2 ภายนอกสถาบัน (เพือ่
ความกินดีอยูด่ขีองชาติ) 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 

42 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทกุระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ  7 6 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5  5 

44 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5 

46 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพทีส่อดคล้องกับการ คน 100 100 
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ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  
ปี 2556 

สวพ. กรรมการ 
ปฏิบัติงานทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศ 

47 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 102 102 
48 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) คน 101  101  
49 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ คน 1  1 
องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 7 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้รับบริการด้านการประสานและบริหารงานวิจัย จํานวน  8 คน 
1. การใช้บริการจากสถาบัน  

- มีการใช้บริการประสานงานในการขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับการอํานวยความสะดวกเป็นอย่าง
ดี โดยมีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีกระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นระบบมากขึ้น 

- มีการฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถขอทุนวิจัยจากภายนอก  ซึ่งได้รบัคําแนะนําและ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภายใน ภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัย มีการติดตามการทํา
วิจัยอย่างต่อเน่ือง  

- การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สมศ. ตัวบ่งช้ี 5 และตัวบ่งช้ีที่ 7  เก่ียวกับการตีพิมพ์บทความ
วิจัย และบทความทางวิชาการ ควรมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานข้อมูล เพ่ือให้นักวิจัยสามารถ
กรอกข้อมูลได้สอดคล้องกับลักษณะบทความที่ดําเนินการ นักวิจัยบางส่วนยังมีความสับสนในการแยก
ความแตกต่างระหว่างบทความวิจัย กับบทความทางวิชาการ  

2. ช่องทางในการรับบริการของสถาบัน  
- มีการให้บริการด้านข้อมูลที่เพียงพอ สามารถสืบค้นบนเว็บไซต์ได้ ส่วนเรื่องการเงิน ปัจจุบันมีการโอนเงิน

โดยผ่านเข้าบัญชี ทําให้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
3. การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน 

- สถาบันมีนโยบายในการส่งเสริมนักวิจัยในการทําชุดโครงการวิจัยที่เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีความพยายามในการหาทุนสนับสนุนให้กับนักวิจัย แต่บางชุดโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของนักวิจัยที่จะไปขอทุนสนับสนุนจากภายนอก   

- มีการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย โดยมีการจัดสัมมนา และเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่ง
สามารถดําเนินการได้ดี 

- สามารถส่งผลงานผ่านระบบเว็บไซต์ได้ จึงควรลดจํานวนเอกสารที่กําหนดให้จัดส่ง จํานวน 10 ชุด พร้อม
แผ่นซีดี ซึ่งมีจาํนวนมากเกินความจําเป็น 

- ได้รับทราบขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานในการจัดทํารายงานวิจัยบนเว็บไซต์ ที่มีคําอธิบายอย่างชัดเจน  
- การขอทุนนักวิจัยหน้าใหม่ กรณีที่ได้การแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร ทําให้ไม่ได้รับโอกาสขอทุนนักวิจัยหน้าใหม่ 

จึงควรปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัย โดยพิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของ
นักวิจัยแต่ละช่วงอายุ เพ่ือให้การจัดสรรทุนมีความเหมาะสม  

- สถาบันมีระบบการให้บริการ เจ้าหน้าที่ ทีม่ีความพร้อม แต่ควรมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้กับนักวิจัยเพ่ิมขึ้น 

 
   
4. ความประทับใจในการให้บรกิารจากสถาบัน  

- สถาบันมีพัฒนาการในการปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเน่ือง  และมีระบบสารสนเทศที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยอย่างย่ิง 
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- สถาบันมีการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัย และเป็นหน่วยกลางในการคัดเลือกและเผยแพร่
องค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดให้สงัคมชุมชนได้รับรู้ ในลักษณะการนําผลงานไปประกวดและจัดนิทรรศการ ซึ่ง
สถาบันมีการสนับสนุนค่าใช้จา่ยที่ครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมด 

- สถาบันมีผู้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานในระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ดี  

- สถาบันมีการประสานงานในการขอทุนจากภายในและภายนอกเป็นอย่างดี 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 

- ควรมีการทํางานวิจัยในเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของประเทศ เพ่ิมมากขึน้ 
เพ่ือให้นักวิจัยในแต่ละสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญแตกต่างกัน มีโอกาสได้ทํางานวิจัย และเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการทํางานวิจัยที่มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  

- เน่ืองจากสถาบันมีคลังข้อมลูเก่ียวกับศักยภาพของนักวิจัยในแต่ละสาขาวิชา และรับทราบทิศทางความ
ต้องการการพัฒนางานวิจัยของประเทศ สถาบันควรเป็นแกนเช่ือมโยงนักวิจัยเพ่ือจัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยในเชิงบูรณาการที่เช่ือมโยงการทํางานของผู้เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มสาขา เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักวิจัยได้ทํางานวิจัยร่วมกันมากขึ้น  

- ควรมีการทําชุดโครงการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้อาจารย์รุ่นใหมแ่ละรุ่นเก่า ได้มีการทํางานเช่ือมโยงกัน 
โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยให้ชัดเจน เพ่ือให้งานวิจัยสามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็น
ลักษณะงานวิจัยที่มีผลต่อสังคม และสามารถตีพิมพ์ผลงานได้มากขึ้น 

- ควรมีการจัดประชุมนักวิจัยร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้
นําเสนอแนวความคิดในการทํางานร่วมกันมากขึ้น  

- ควรสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความโดดเด่นในการทํางานวิจัย 
- การทํางานวิจัยเชิงพาณิชย์ มีกระบวนการในการขอจดสทิธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างยาก  

สถาบันและงานทรัพย์สินทางปัญญา ของสํานักงานบริการวิชาการ ควรมีการเช่ือมโยงการทํางานร่วมกัน
มากขึ้น เพ่ือให้กระบวนการขอจดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารวดเร็วย่ิงขึ้น 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีฝ่ายการตลาด เพ่ือให้สามารถนําผลงานที่มีสิทธิบัตร ไปขยายผลในเชิง
พาณิชย์ได้ดีย่ิงขึ้น 

- ควรปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้รับจากภายนอก เช่น สกว. 
 
กลุ่มผู้รับบริการด้านการบรกิารวิชาการนสิิตและศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 

1. ประทับใจในการให้บริการ 
- สถานีวิจัยมีบรรยากาศและเจ้าหน้าที่ให้บริการท่ีดี  
- ได้รับความรู้การทํางานวิจัยของสถานีวิจัย แต่เครื่องมือการทํางานวิจัย ยังมีไม่เพียงพอ 

2. ฝ่ายเครื่องมือฯ มีการให้บริการเคร่ืองมือเฉพาะทางที่ดี แต่การใช้เครื่องมือบางคร้ังต้องเข้าใช้บริการหลาย
ช้ันในอาคารเดียวกัน หากผู้ดูแลไม่อยู่ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงาน และเคร่ืองมือบางตัวไม่ทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีการประสานงานกับบริษัท เพ่ือขอปรับเปลี่ยน 

3. การใช้เครื่องมือบางอย่าง ควรให้เวลาในการใช้งานให้ใช้ได้อย่างต่อเน่ือง หรือควรขยายเวลาการให้บริการใน
บางกรณี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถดําเนินงานได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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4. สถาบันมีการจัดทํา KU Journal เพ่ือเอ้ือต่อการตีพิมพ์ผลงานสําหรับนิสิต โดยเฉพาะปริญญาเอกให้สามารถ
ขอจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่กําหนด  มีการประสานงานในการดําเนินการขอตีพิมพ์ผลงานเป็น
อย่างดี แต่กระบวนการดําเนินงานอาจใช้ระยะเวลานานพอสมควร  

5. Accepted letter ควรปรับปรุงให้มีรูปแบบที่เป็นสากล แทนบันทึกข้อความ 
 
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 คน 
1. ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

- การขอตําแหน่งชํานาญการ สําหรับตําแหน่งนักวิจัย เน่ืองจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญท่ํา
หน้าที่ประสานงาน ไม่ได้ทํางานวิจัย ทําให้ไม่สามารถเขียนผลงานได้ตรงตามตําแหน่งงานที่บรรจุเข้ามา
ได้  

- การกําหนดระเบียบในการขอตําแหน่งชํานาญการ กรณีนักวิจัย มีข้อกําหนดผลงานต้องเป็นของนักวิจัย
คนเดียว ซึ่งเป็นไปได้ยาก มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามประเมินผลระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้ 
เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางในการปรับแก้ไขให้เหมาะสมในการนําไปใช้จริง 

2. การให้บริการเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
- มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับแนวทางการให้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งมีการระบุอัตราค่าบริการที่

ชัดเจน ผู้รับบริการสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยตรง แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเคร่ืองมือใดมี
ผู้ใช้บริการอยู่ 

- สถาบันมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ข้อมูล มีการจัดซื้อกล้อง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนใหม ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการทีดี่ขึ้น โดยมีผู้รบัผิดชอบในการกํากับดูแล 3 คน 
ซึ่งผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมการใช้เครือ่งมือดังกล่าว  

- มีผู้รับบริการทัง้อาจารย์ นิสิต หน่วยงานภาครัฐ บรษิัทเอกชน คณะวิชาต่างๆ เพ่ือบริการด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และการทํางานวิจัย  รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการใช้เครื่องมือร่วมกัน 

- เครื่องมือที่ใหบ้ริการมีทั้งเคร่ืองมือเก่าและใหม่  โดยสถาบันต้องหารายได้มาบํารุงรักษาเคร่ืองมือให้
สามารถใช้งานได้  

- มีปัญหาค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง เน่ืองจากการไฟฟ้าคิดอัตราค่าบริการในเชิงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยควรมี
การประสานกับการไฟฟ้า เพ่ือคิดอัตราค่าใช้บริการในอัตราหน่วยงานราชการ 

- มีโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานท่ีขอความร่วมมือตามความเช่ียวชาญของนักวิจัย แต่การจัดโครงการ
ฝึกอบรมยังไมไ่ด้กําหนดเป็นเชิงรุก  

- การพัฒนานักวิจัยที่มีโอกาสไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ควรกําหนดให้มีการศึกษาวิธีการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีไปฝึกอบรม เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

3. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ซึง่บาง
คนเข้าใจว่า เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานและบริหารงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยให้กับ
มหาวิทยาลัย 

4. การจัดทําแผนงานของสถาบันเป็นลักษณะภาพรวม แต่ไม่มีการดําเนินการระดับหน่วยงานย่อย โดยหัวหน้า
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสถาบัน เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินงาน และนําไป
ถ่ายทอดในระดับฝ่าย เพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 



 21 
 

5. การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ มีการประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน และให้แต่ละ
หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําข้อมูลมาสรุปเป็นภาพรวมของสถาบัน โดยส่วนใหญยั่งไม่
มีการจัดประชุม เพ่ือกําหนดมาตรฐานการทํางานร่วมกันก่อน และดําเนินการ ซึ่งบางหน่วยงานมีการหารือ
จัดทําแผนการดําเนินงาน และดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

6. ฝ่ายเครื่องมือฯ เคยมีการกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ผ่านมาตรฐานระบบ ISO แต่ไม่ได้
ดําเนินการต่อ เน่ืองจากต้องจัดทําเอกสารจํานวนมากประกอบการประเมินของระบบ ISO ซึ่งขาดบุคลากร
รับผิดชอบในการดําเนินงาน บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานมาก 

7. ความประทับใจในการทํางาน 
- รู้สึกอบอุ่น มั่นคงในการทํางาน แต่มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานให้

ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมมากขึน้ เช่น มีการปรับตําแหน่ง เพ่ิมเงินสนับสนุน 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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