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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นไปตามท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ให้ความรู้เก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพแก่บุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง ตามระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ การควบคุม (Control) การตรวจสอบ  (Audit) การประเมิน (Assessment) โดยสวพ.มก.มีผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 
2. ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 
4. ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย 
5. ด้านงานวิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1)  ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 
สวพ.มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบภารกิจการประสานและบริหารงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่ง
ทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการดําเนินงานเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย ซึ่งเป็น
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2555 
มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การประสานงานวิจัย 
1.1 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดําเนินการประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.)  
ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง โดยดําเนินการต้ังแต่การจัดทําหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุน การประกาศทุน การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทําคําของบประมาณ การพิจารณา
จัดสรรทุน จนถึงการประสานการทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
จัดสรรงบอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 158,217,600 บาท โดย สวพ.มก. บริหารจัดการ 
จํานวน 134,641,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ จํานวน 23,576,600 บาท รายละเอียด จํานวน
โครงการ และงบประมาณโครงการวิจัยประเภทต่างๆ ปีงบประมาณ 2555 ดังน้ี 

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  38 
 

 

ผลผลิต/โครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ 

รวม 2 ผลผลิต 402 158,217,600 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 109 50,462,600 
1. โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 28 11,162,600 
2. โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 13,000,000 
3. โครงการสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 15 3,800,000 
4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 10 10,000,000 
5. เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

แห่งชาติ 
1 2,500,000 

6. โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1 10,000,000 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 293 107,755,000 
1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (โครงการวิจัย

เชิงพ้ืนที่) 
244 74,678,400 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการ
แข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 

45 17,000,000 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วม
ภาครัฐ และเอกชน) 

1 3,000,000 

4. เงินอุดหนุนศูนย์นานาชาติสิรินธร เพ่ือการวิจัยและพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1 1,500,000 

5. เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยพืชผักเอเชีย 1 9,576,600 
6. เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 1 2,000,000 

หมายเหตุ  :  * มหาวิทยาลยัฯ บริหารจัดการ 

 ในด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของโครงการวิจัย 
3 สาขา ซึ่งสวพ.มก. ดูแล ได้มีการปรับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2555 โดยแบ่งกลุ่มตาม
ศักยภาพในการสร้างผลผลิต เน้นชุดโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นบูรณาการและสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ี 

1. ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
3. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
4. โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน) 

 รวมทั้งได้จัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 48 โครงการเป็นเงิน 6,000,000 บาท ในการดําเนินการ ปี 2555 โดยเป็น
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับคณะ/สถาบัน/สํานัก ในอัตราส่วน 3 : 1 

* 
* 

* 

* 
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นอกจากน้ี สวพ.มก. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. อย่างต่อเน่ือง จนมาถึงระบบ Tracking เพ่ือการกํากับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่
การรับข้อเสนอการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การทําสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องระบบฯ 

1.2 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       ดําเนินการประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานในบางโครงการ ได้แก่ ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) โดยปีงบประมาณ 2555   
มีจํานวน 147 โครงการ งบประมาณ 295,254,472 บาท (รวมโครงการต่อเน่ืองด้วย) 

นอกจากน้ี ยังได้ริเริ่มที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ โดยการรวบรวมผลงานวิจัยเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการนําเข้าข้อมูล
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่างๆเช่ือมโยงไปสู่ระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินวิจัย
ให้กับนักวิจัยเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะน้ีได้เริ่มพัฒนาไปบางส่วนแล้ว ควบคู่กับการ
ทดลองใช้ระบบฯ ซึ่งก็ยังต้องพัฒนาต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนสิ้นสุดกระบวนการและใช้งานได้สมบูรณ์  

1.3 การประสานความร่วมมือทางการวิจัย 
1) การร่วมสนับสนนุทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประสานการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยทุนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. 
สกอ. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราส่วน 1:1:1 และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่าง 
สกว. กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งปีงบประมาณ  2555  ได้สนับสนุนทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 31 โครงการ เป็นเงิน 2,814,998บาท 

1.4 การประสานการจัดหาทุนวิจัย 
  ได้ประสานการจัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ในโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธ์ุดี 
จํานวน 75.45 ล้านบาท 
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2. การประสานการพัฒนางานวิจัย 
 2.1 ประสานการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน

วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่  
สํานักงานคณะกรรมการแหง่ชาติ (วช.) 

1) โปรแกรมปฎิสัมพันธ์เพ่ือการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยสําหรับเด็กประถมต้นบน Tablet 
2) การพัฒนาระบบวนเกษตรป่ายางพาราในพ้ืนที่เสื่อมโทรมภาคเหนืออย่างย่ังยืน 
3) ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงผสมเอทานอล-ดีเซล ที่มีต่อฝุ่นละอองอุปกรณ์ บําบัดไอเสีย การหล่อลื่น และ

การสั่นสะเทือนของเคร่ืองยนต์ 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 
1) การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
2) การพัฒนาการผลิตเน้ือไก่คุณภาพสูงเพ่ือการแข่งขันในการส่งออก 
3) กลยุทธเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ปากแม่นํ้าด้านการอนุรักษ์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและการ

ส่งเสริมการผลิตทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน 
 กรมการข้าว 
1) โครงสร้างทางเคมี และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท้องไข่ 
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในมนุษย์ 
2) ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาระสําคัญในฟักข้าว (Momordica   cochinchinensis)  
3) การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าจากรําข้าวพันธ์ุไรซ์เบอร์รี่สําหรับอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพและความงาม 
4) การออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีนํ้าตาลสกุล Padina 
5) ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมพืชพ้ืนบ้านผสมที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
6) การแพทย์พ้ืนบ้านและสภาพทางนิเวศพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธ์ุชองในประเทศไทย 
7) การเตรียมการประเมินผลของนาโนอิมัลชันที่ประกอบด้วยนํ้ามันมะพร้าวและน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธ์ิต้าน

จุลชีพ 
8) ผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากพืชแก่นตะวัน (เจรูซาเลมอาร์ทิโชค) ต่อสรีรวิทยาลําไส้ระบบ

ภูมิคุ้มกันและสมรรถภาพการผลิตไก่เน้ือ 
9) การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดฟ้าทะลายโจร 
 บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
1) การวิเคราะห์นํ้ามันรําข้าว, กากรําข้าว และรําข้าวจากระบวนการสกัด MED TECH 
2) ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดนํ้าใสจากนํ้ามันรําข้าวบีบเย็น 
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH 
4) การผลิตอัลบูมนิ และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรําข้าวหีบเย็นสําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
5) การผลิตวัตถุดิบที่เก็บกักนํ้ามันรําข้าวและโปรตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพ่ือการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางค์ 
 2.2 การติดตามการจัดโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างนักบริหารงานวิจัยที่มีศักยภาพ และพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการที่มีคุณภาพในการตีพิมพ์และใช้
ประโยชน์ โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ เมื่อวันที่ 14-15  มกราคม 
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2555 ณ สถานพักฟ้ืนข้าราชการทหารเรือ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการจํานวน 
18 คน หลังจากการอบรมมีนักวิจัย ดําเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเป็นผลสําเร็จ 4 ราย ดังน้ี 

1) รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ ผู้บริหารโครงการ “โปรแกรมปฏิสัมพันธ์เพ่ือการฝึกทักษะ
การเขียนภาษาไทยสําหรับเด็กประถมต้นบน Tablet” ส่งเสนอขอรับการสนับสนุนจาก วช. 

2) ผศ.ดร.สถาพร เช้ือเพ็ง ผู้บริหารโครงการ “ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงผสมเอทานอล-ดีเซล 
ที่มีต่อฝุ่นละอองอุปกรณ์ บําบัดไอเสีย การหล่อลื่นและการสั่นสะเทือนของเคร่ืองยนต์” ส่งเสนอขอรับการ
สนับสนุนจาก วช. 

3) นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้บริหารโครงการ “การพัฒนากระบวนการเกษตรป่ายางพาราในพ้ืนที่
ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนืออย่างย่ังยืน” ส่งเสนอขอรับการสนับสนุนในโครงการเร่งด่วน วช.ร่วมกับ สกว. 

4) ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้บริหารโครงการ “เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์
ฟางข้าว เพ่ือการผลิตพลังงานชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอย่างครบวงจร” (อยู่ระหว่างขอทุนกับ สกว.) 

 2.3 เป็นฐานเลขานุการในการประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการบริหารและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ 

- คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการวิจัยสถาบัน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการ
แข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 

- คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
- คณะกรรมการระดับสถาบัน ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะอนุกรรมการร่างวิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ 
- คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําประกาศแต่งต้ังฯ) 

 3. การประสานงานวิเทศสัมพันธ์ 

 3.1  ประสานการจัดโครงการ i-ASEAN  
  เป็นโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ในการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ Strengthening of Research Capability in Agricultural 
of ACMECS’ Human Resource ภายใต้กรอบ ACMECS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการวิจัยแก่นักวิจัยประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง อิรวดี และเจ้าพระยา ที่เรียกกันในนาม ACMECS ในปีน้ีได้
ดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Advanced Training Course on Research Methodology in 
Agricultural Science (Module III) ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2556-วันที่ 6 เมษายน 2556 ผู้เข้าอบรมจาก
อาณาจักรกัมพูชา 10 ราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8 ราย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
10 ราย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 10 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย  
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็น
ผู้บรรยาย หัวข้อบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย  
Reviews on fundamental research methodologies in agriculture,  
Advanced technologies for research, Computer programs for  
statistical analysis, Data analysis and interpretation and  
laboratories according to individual’s interests, Workshop and  
lab visit.  
 
 
 
 
 
 
 

 4. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  2555 ดํา เ นินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างดําเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยโดยดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
ดังน้ี 

4.1) ติดตามและตรวจสอบการส่งรายงานผลการดําเนินงานวิจัย ปี 2549-2555 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ 
จํานวน 685 โครงการ 

4.2) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ปี 2554 โดยการให้นําเสนอรายงาน/
เย่ียมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทําการวิจัย โดยคณะทํางานฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานวิจัย โดยมีการติดตามและประเมิน จํานวน 187 โครงการ ดังน้ี 

4.2.1) โครงการวิจัย “ก-ษ(ช)1.53/การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” (ปีงบประมาณ 2554) ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 18 โครงการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม–1 
มิ ถุ น า ย น 2 5 5 5  ณ  แ สนป า ล์ ม  เ ท ร น น่ิ ง  โ ฮ ม  สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม  กํ า แ พ ง แ ส น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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4.2.2) โครงการวิจัย ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา ประจําปีงบประมาณ 2554 จํานวน 185 

โครงการ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ. มก. โดยมี
รายละเอียดการนําเสนอ ดังน้ี  

ภาคบรรยาย  โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ จํานวน 40 โครงการ   
  โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 22 โครงการ  
  โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 4 โครงการ   
ภาคโปสเตอร์ โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ จํานวน 51 โครงการ   

   โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 66 โครงการ  
   โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 2 โครงการ 

 
4.2.3) ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย “ก-ษ(ด)112.54/การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง

การผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย” (ปีงบประมาณ 2554) ในวันที่ 24 กันยายน 
2555 ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําบล
วังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

4.3) ประเมิน/วิจารณ์รายงานผลการวิจัย ปี 2549-2555 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการเขียนรายงานฯ เพ่ือความสมบูรณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการ
วัดผลสําเร็จของการวิจัย จํานวน 289 โครงการ 

5. การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 
5.1 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือพัฒนางานวิจัย 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยปีการศึกษา 2555 จัดประชุมสัมมนา 4 ครั้ง 
ดังน้ี 

 1. สวพ.มก. ร่วมกับ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุม การประเมินวัฏจักรชีวิต และคาร์บอนฟุตปริ้นท์ เพ่ือ
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารอย่างย่ังยืน (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for 
Sustainable Agri-Food Industry) ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand Research 
Expo 2012) ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์     
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
    2. สวพ.มก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จังหวัดตราดกับโจทย์วิจัยที่ท้าทายเพ่ือการ
ปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
ณ บ้านปู รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ ผู้นําเกษตรกร และผู้แทนจากหน่วยงานของจังหวัดตราด เพ่ือค้นหาโจทย์วิจัย
สําคัญ ที่นําไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และนําข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยฯ เสนอต่อ
จังหวัดตราด เพ่ือใช้วางแผนพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประชุมฯ ครั้งน้ีมี
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ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท้องถิ่น และเกษตรกร ในจังหวัดตราด จํานวน 30 คน และอาจารย์ นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 10 คน 
 3. สวพ.มก. จัดสัมมนาเรื่อง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และการมอบ
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ดําเนินการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ที่อาจารย์ นักวิจัย เสนอขอรับรางวัลฯ      เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 247 คน 

       4. จัดการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
ของ สกว.” วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก. เพ่ือเป็น
แนวทางแก่อาจารย์ นักวิจัย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับฝ่าย
อุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. มีผู้เข้าร่วม
จํานวน 36 คน  

5.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะของอาจารย์ นักวิจัย
เพ่ิมขึ้น โดยจัดอบรมดังน้ี 

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 และ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพลิน  
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี  
Mr. Andrew John Warner เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม  
จํานวน 16 คน  

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”  
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน  
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก. โดยมี Mr. Andrew John Warner  
เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 18 คน  

3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่1/2556  
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน  
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.สายชล เกตุษา ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา ต้นทอง เป็นวิทยากร  
มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 40 คน  
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4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
"การวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556  
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ. มก.  
โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย  
และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์ เป็นวิทยากร  
มีผู้เข้าร่วม จํานวน 46 คน 
 

5.3 การให้บริการปรึกษาวิจัย (หน่วยที่ปรึกษาวิจัย) 
สวพ.มก.  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการปรึกษาวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทําวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ
สาขาต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนํานักวิจัย ในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและ
วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และการตรวจแก้ไข
ภาษาต่างประเทศ ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ โดยปีการศึกษา 2555 ได้มีการประสานให้บริการแก่อาจารย์/
นักวิจัย จํานวน 46 ราย 

5.4 การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
  สนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ตามประกาศสวพ.มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการ
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 (ฉบับใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556) เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพ่ิมพูนความรู้ 
และประสบการณ์รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยปีการศึกษา 2555 สนับสนุน
อาจารย์ นักวิจัย จํานวน 84 ราย เป็นเงิน 1,819,700 บาท  

6. การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย 
  6.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับ

นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีสวพ.มก. เป็นฐานในการ
ดําเนินงาน ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-56  เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อันเป็นกลไกหน่ึงในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งปีน้ีได้ดําเนินการพิจารณามอบรางวัลเป็นปีแรก โดยปี 
2556 พิจารณามอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ ปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของของโครงการฯ มีอาจารย์ นักวิจัย
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ Science Citation Index Expanded และตามการจัดกลุ่ม
วารสารเป็นควอไทล์ (Q1, Q2, Q3 และ Q4 ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : 
www.Scimagojr.com) จํานวน 186 ท่าน (350 ผลงาน) รวมเป็นเงินรางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย   จํานวน 
5,309,000 บาท เป็นเงินรางวัลให้กับหน่วยงาน จํานวน 796,350 บาท รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 มีผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก           
รางวัลระดับ Gold จํานวน 2 รางวัล รวมจํานวนเงิน 100,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ Silver จํานวน 3 รางวัล รวมจํานวนเงิน 60,000 บาท นอกจากน้ียังได้พิจารณา
รางวัลให้กับอาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด 
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(KU Research Star) จํานวน 3 รางวัล เป็นเงินรางวัล จํานวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น จํานวน 
6,325,350 บาท  ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ี ได้จัดพิธี
มอบรางวัลฯ ในการสัมมนาเร่ือง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และการมอบรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จํานวน 247 ท่าน 

สรุปรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 
 

หน่วยงาน 
จํานวน
อาจารย์ 
นักวิจัย 

จํานวน
ผลงาน

ปริมาณ
ผลงาน 
P(i) 

เงินรางวัล 
อาจารย์ 
นักวิจัย 

เงินรางวัล
หน่วยงาน

1. คณะวิทยาศาสตร์ 51 93 70.50 1,410,000 211,500 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 59 52.75 1,055,000  158,250
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 47 37.25 745,000 111,750
4. คณะเกษตร 14 36 28.30 *546,000 *81,900
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 6 30 22.50 *300,000 *45,000
6. คณะเกษตร กําแพงแสน 7 16 12.40 248,000 37,200
7. คณะประมง 6 11 10.10 202,000 30,300
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 11 6.80 136,000 20,400
9. คณะวนศาสตร์ 4 6 5.25 105,000 15,750
10. สถาบันค้นคว้าฯ อาหาร 5 7 5.20 104,000 15,600
11. คณะศิลปศาสตร์ฯ  กําแพงแสน 6 6 5.10 102,000 15,300
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 3 3 3.00 60,000 9,000
13. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
6 8 2.60 52,000 7,800 

14. คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

1 3 2.10 42,000 6,300 

15. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 2 2.00 40,000 6,000
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 2 2 2.00 40,000 6,000
17. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 2 1.00 20,000 3,000
18. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 1 1.00 20,000 3,000
19. คณะบริหารธุรกิจ 1 1 1.00 20,000 3,000
20. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 1 1 1.00 20,000 3,000
21. สวพ.มก. 1 1 1.00 20,000 3,000
22. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1 0.50 10,000 1,500
23. คณะศึกษาศาสตร์ฯ  กําแพงแสน 1 1 0.25 5,000 750
24. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1 0.25 5,000 750
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หน่วยงาน 
จํานวน
อาจารย์ 
นักวิจัย 

จํานวน
ผลงาน

ปริมาณ
ผลงาน 
P(i) 

เงินรางวัล 
อาจารย์ 
นักวิจัย 

เงินรางวัล
หน่วยงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
25. คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 0.10 2,000 300

รวม 186 350 273.95 5,309,000 796,350

หมายเหตุ: *พิจารณาเป็นเงินรางวัลตามเกณฑ์ฯ กําหนดคนละไม่เกิน 120,000 บาท 
และหน่วยงานต้นสังกัดไม่เกิน 18,000 บาทต่อคน 

6.2 มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัล
นักวิจัย/ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ครั้งที่ 
2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 จํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 

1) ศ.ดร.ทิพย์วดี   อรรถธรรม    
 ภาควิชากีฏวิทยา    คณะเกษตร กําแพงแสน 
2) ผศ.ดร.วสันต์    ทองไทย   
 ภาควิชาการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 
3) ผศ.ดร.นธกฤต  วันต๊ะเมล์      
 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ 
4) ผศ.ดร.วราภร    มหากาญจนกุล  
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5) ดร.มนตรี         สว่างพฤกษ์   
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 สวพ.มก. มีหน่วยงานฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ที่ดําเนินภารกิจด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ได้แก่ ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมวนเกษตรตราด ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งมีบุคลากร และทรัพยากรที่
มีศักยภาพ ในการให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบ/วิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม/การผลิตต้นพืช บริการสถานที่ บุคลากร       
แก่งานวิจัยและวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะทางให้ชุมชน การให้บริการข้อมูลงานวิจัยทางเว็บไซด์ สวพ.มก. ตลอดจนการบูรณาการ
งานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ได้แก่  

 กิจกรรม/โครงการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 
1 การบริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 35 ครั้ง (45 คน) 
2 การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เตรียมตัวอย่าง 189 ครั้ง (1,724 ตัวอย่าง) 
3 การบริการผลติต้นพืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 2230 ต้น 
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 กิจกรรม/โครงการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 
4 การบริการพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงานวิจัย  11 ครั้ง (545 คน) 
5 การฝึกงานนิสิต 14 ครั้ง (91 คน) 
8 การให้ข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ เฉลี่ย 16,402 ครั้ง/เดือน 

 
นอกจากน้ี ยังมีการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน อย่างชัดเจน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
- การจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ อาทิ  

- โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธ์ุดี เพ่ือให้มีการพัฒนาขบวนการและขั้นตอนควบคุมการ 
ผลิตอ้อยพันธ์ุดี สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย  

- โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ทําให้สร้างเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว
บนฐาน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

- โครงการความหลากหลายของพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด เพ่ือเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะกูด 

- โครงการพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ความรู้ และฝึกอบรมวิชาชีพแก่เกษตรกรและลูกค้า ธกส. ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

- โครงการเทคนิคเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเบ้ืองต้น 
- โครงการฝึกอบรมเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชขั้นสูง 

- การให้บริการเย่ียมชมกิจกรรมของหน่วยงาน  อาทิ   
- ด้านการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง จํานวน 52 ครั้ง / 1,216 คน 
- ด้านความรู้วนเกษตร จํานวน 11 ครั้ง / 505 คน 
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ตลอดจนให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ แก่มหาวิทยาลัย
จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

- คณะผู้วิจัยจาก Kyoto University เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
- คณะผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 
- สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
- คณะผู้บริหารจาก Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) และเจ้าหน้าที่

สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 
- การได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ   

- หลักสูตร “การบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ” ให้กับ สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

- โครงการประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่วิกฤตภาคเหนือ ให้กับ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 

- โครงการรู้พันธ์ุไม้ท้องถิ่นจังหวัดตราด ให้กับ ที่ว่าการอําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
- โครงการการศึกษาดูงานและรับฟังคําบรรยาย ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ การเก็บรักษาเช้ือ

สืบพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ ให้กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

- การอบรมการเตรียมตัวอย่างและการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและแบบ
ส่องกราด ให้กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยนักวิจัยของหน่วยงาน อาทิ 
      นักวิจัยของสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

- ส นั บ ส นุ น วิ ช า ว น วั ฒ น า วิ ช า  ภ า ค วิ ช า ว น วั ฒ น วิ ท ย า  ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- สนับสนุนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- สนับสนุนวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 นักวิจัยของสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อาทิ 
- สนับสนุนวิชาระบบวนเกษตรและการจัดการ ภาควิชาวิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์  

       นักวิจัยของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาทิ 
-   สนับสนุนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- สนับสนุนวิชาการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.  ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 

สวพ.มก. โดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย รับผิดชอบภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณ  โดยสื่อต่างๆ  ดังน้ี 
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 1. การเผยแพรผ่ลงานวิจัยโดยสื่อสิ่งพิมพ ์
 1.1 วารสารข่าว  สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KURDI  NEWSLETTER)  เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   การดําเนินงานและกิจกรรมของ สวพ.มก. จัดพิมพ์เป็นรายเดือนปีละ 6 ฉบับ     
ฉบับละ 1,000  เล่ม เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยในปี
การศึกษา 2555  ได้จัดพิมพ์วารสารข่าว สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน 4  ฉบับ  ได้แก่ 

   1) เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2555     
  2) เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2555 
  3) เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม  2555         
  4) เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2555 
                                                

  ทั้งน้ี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ “วารสารข่าว สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยสื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็น “Blog ข่าวกิจกรรม  สวพ.มก.” และดําเนินการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์  โดยเ ริ่ม ตั้ งแต่ เดือน 
มกราคม 2556  เ ป็นต้นมา             

 1.2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานในการจัดทํามีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของอาจารย์ นักวิจัย  นิสิต  และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยจัดพิมพ์  2  
สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ รวมทั้งจัดส่งวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศกว่า  300  หน่วยงาน และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านบทความ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  http://kasetsartjournal.ku.ac.th 
  - สาขาวิทยาศาสตร์  ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีการเผยแพร่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล Scopus, Scifinder, CABI, AGRIS, EMBASE Compendex, GEOBASE,  
EMBiology, BIOBASE, FLUINDEX, AGBiotech Net, World Textile, AGDB และ  
TCI จัดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ กําหนดออกเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน  มิถุนายน  สิงหาคม  ตุลาคม   
และธันวาคม 
 - สาขาสังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับจาก สกอ. อยู่ใน 
ฐานข้อมูล Scopus, CABI, AGRIS และ TCI  จัดพิมพ์ปีละ  3  ฉบับ  กําหนดออก 
เดือนเมษายน   สิงหาคม  และธันวาคม 
 

 1.3 ข่าวและบทความวิจัยทางสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นการนําเสนอข่าวงานวิจัย บทความวิจัย ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ การส่งบทความเพ่ือเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน จํานวน 7 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารทางด้าน
การเกษตร จํานวน 12 เรื่อง 

 2. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อวิทยุ 
 รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ความถ่ี 
1107.KHz เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สงขลา ความถี่ 1264 KHz  และ ขอนแก่น  ความถี่  1314 KHz 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  51 
 

ความยาวตอนละไม่เกิน  25 นาที กําหนดออกอากาศทุกวันเสาร์  เวลา 18.30 – 18.55 น.  ทุกสัปดาห์  ในรอบ
ปีการศึกษา  2555 ได้ออกอากาศรายการ จํานวน  46 เรื่อง 

 3. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยรายการเกษตรศาสตร์นําไทย โดยสื่อออนไลน์ (YouTube) 
สวพ.มก. ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ที่สร้างสรรค์ความรู้

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และเสริมรายได้
ของประชาชน โดยได้เริ่มผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นําไทย” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ต้ังแต่ ปี 2543 และ
ออกอากาศ ครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ ITV   ตลอดระยะเวลาการเผยแพร่รายการฯ ทางสื่อโทรทัศน์  ได้มี
การเพ่ิมและย้ายสถานีโทรทัศน์ ในการออกอากาศหลายครั้ง ด้วยเง่ือนไขทางด้านค่าเช่าเวลาท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ขณะที่มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ  

สวพ.มก. จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ “รายการเกษตรศาสตร์นําไทย” จากการออกอากาศ
ทางสื่อโทรทัศน์ เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์  YouTube  ประกอบด้วย วิดีทัศน์และเน้ือหา       
ด้านการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแปรรูปโดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต่เดือน เมษายน 2555 เป็นต้นมา 
โดยในรอบปีการศึกษา  2555 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 7 เรื่อง ดังน้ี 

1)   ใบไม้แห้ง สิ่งไร้ค่าที่มีคุณค่า 
 2)   พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร 
 3)   นมแพะขน้หวาน   
 4)  การใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน 
 5)   เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด 
 6)   เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในนาขา้ว 
 7)   เทคนิคการขุดไม้ล้อม 

4. การเผยแพร่ขา่วและผลงานวิจัยโดยสื่อป้ายอิเล็กทรอนิกส์  (LED) 
 สวพ.มก. ดําเนินการผลิตสื่อ LED  เพ่ือเผยแพร่ข่าว กิจกรรม และผลการวิจัย ความยาวไม่เกิน 1 
นาที จัดส่งให้งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์  
(LED) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  ติดต้ังอยู่ทั้งสิ้น 8 แห่งในพ้ืนที่ วิทยาเขตบางเขน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือน 
เมษายน 2555 เป็นต้นมา 

5. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการ 
 สวพ.มก. ได้นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2555  มีผลการจัดนิทรรศการ จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี 
 1) จัดนิทรรศการ การนําเสนอรายงานวิจัยเพ่ือการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัย มก. โครงการวิจัย 3 สาขา ปีงบประมาณ 2554 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 
 2) จัดนิทรรศการ การสัมมนา “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรมและการมอบรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554”         
ณ  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
 3) จัดนิทรรศการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” ( Thailand Research Expo 2012)  
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 
 4) จัดนิทรรศการงาน “ดนตรีสื่อสายใยวิจัยเพ่ือแผ่นดิน”  ณ ศูนย์วัฒนาธรรมแห่งประเทศไทย  
ในวันที่ 2 กันยายน 2555 
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 5) จัดนิทรรศการงาน “เพ่ือนพึง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี” ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555 
 

       
 

 6. การเผยแพร่ข่าวงานวิจัยโดยสื่อออนไลน์ (Blog ข่าวงานวิจัย)  
   Blog ข่าวงานวิจัย เป็น Weblog ที่ สวพ.มก. จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ (New Media) ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณชน ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งได้ดําเนินการผลิตข่าวงานวิจัยในรูปแบบ Blog ข่าวงานวิจัย เผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ของ สวพ.มก. (www.rdi.ku.ac.th ประกาศข่าว - ผลงานวิจัย - จากแฟ้มงานวิจัย) โดยเริ่มดําเนินงาน
ครั้งแรก เมื่อเดือน เมษายน 2556 เผยแพร่เรื่อง วช. อนุมัติโครงการวิจัยเรื่อง ธัญโอสถ : ตราเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง (ผศ.ดร. ชเนษฎร์  ม้าลําพอง) 

 7. การเผยแพร่ข่าวกิจกรรม สวพ.มก. โดยสื่อออนไลน์ (Blog ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.) 
 Blog ข่าวกิจกรรม สวพ.มก. เป็น Weblog ที่ สวพ.มก. จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดําเนินงานของ สวพ.มก. ทดแทนการจัดทําวารสารข่าว 
สวพ.มก. (KURDI NEWSLETTER)  ที่เคยดําเนินการจัดพิมพ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 การดําเนินงานเผยแพร่ข่าวกิจกรรม สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ Blog ข่าว
กิจกรรม สวพ.มก. เริ่มดําเนินงานมาต้ังแต่เดือน มกราคม 2556 เป็นต้นมา   

8. การเผยแพร่ข่าวงานวิจัยข้อสนเทศงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสื่อออนไลน์  
(Blog ข้อสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นชุมชนแห่งปัญญาที่ได้บุกเบิกและสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินมาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน นับแต่ก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2486  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่
ท ศ ว ร รษที่  7  ใ น ปี  2 5 5 6    จึ ง เ ห็ น ส มค ว ร ร วบ ร ว มศ า สต ร์ แ ห่ ง แ ผ่ น ดิ น ข อ งบู ร พ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทําเป็นข้อสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ  
โดยจะจัดทําในรูปแบบ Weblog เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยเน้ือหา บทความที่เป็นประวัติการ
พัฒนางานวิจัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปภาพ ลิ้งค์วิดีโอ และการสื่อสารกับผู้รับสารแบบ Interactive   โดย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําต้นแบบ Weblog การวางโครงสร้างเน้ือหาและการสร้างลิ้งค์เช่ือมโยงไปยังเว็บที่
เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 9.  การประสานการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
 สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประสานการข้ึนทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร โดยดําเนินงานในรูปคณะกรรมการขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์ ทําหน้าที่พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียน ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 มี
พันธ์ุพืชที่ขอขึ้นทะเบียนพันธ์ุกับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 7 พันธ์ุ ได้แก่   

1) กล้วยนํ้าว้าพันธ์ุปากช่อง 50 
2)  สบู่ดําประดับพันธ์ุกําแพงแสน 4 
3)  สบู่ดําประดับพันธ์ุกําแพงแสน 5 
4)  สบู่ดําประดับพันธ์ุกําแพงแสน 6 
5)  น้อยหน่าพันธ์ุฝ้ายเขียวเกษตร 2 
6)  น้อยหน่าพันธ์ุปากช่องเคยู 3 
7)  อ้อยพันธ์ุกําแพงแสน 01-29 

 ทั้ ง น้ี  ก า รขอขึ้ น ท ะ เ บี ยนกล้ ว ย นํ้ า ว้ า พั น ธ์ุ ป า ก ช่ อ ง  5 0  ไ ม่ ผ่ า นก า ร พิ จ า รณาขอ ง 
คณะกรรมการฯ สบู่ดําประดับพันธ์ุกําแพงแสน 4 พันธ์ุกําแพงแสน 5 และ พันธ์ุกําแพงแสน 6 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนพันธ์ุกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว สําหรับน้อยหน่าพันธ์ุฝ้าย
เขียวเกษตร 2 และพันธ์ุปากช่องเคยู 3 ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธ์ุกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
และอ้อยพันธ์ุกําแพงแสน 01-29 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ขึ้นทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นอกจากน้ี สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ประสานการยื่นขอ
คุ้มครองพันธ์ุฝรั่งพันธ์ุ เคยู การ์ด 1 จากกรมวิชาการเกษตรด้วย ทําให้จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีพันธ์ุพืชที่ขึ้น
ทะเบียนพันธ์ุกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสิ้น 238 พันธ์ุ และ ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จํานวน 
30 พันธ์ุ  

4.  ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีภารกิจในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย/ให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เช่ือมโยง 
ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน สวพ.มก. ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และปีการศึกษา 
2555  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 

   ได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรงุระบบและบริการสารสนเทศ
งานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1.1)  ระบบเว็บไซด์ สวพ.มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) 

 เป็นระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
และงานด้านต่าง ๆ ของ สวพ.มก. โดยได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
รูปแบบเว็บไซด์ของ สวพ.มก. ใหม่ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูล
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รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็น web portal สําหรับอาจารย์ นักวิจัยในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการบริหาร
สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แก่  
 -  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 -  ระบบบริหารจัดการงานวจิัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 -  ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 -  ระบบสืบค้นงานวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์

รวมทัง้เป็นช่องทางส่ือสารระหว่างอาจารย์  นกัวิจัย  โดยได้เพิ่มช่องทางส่ือสารทางสังคมออนไลน์  (Social 
Network) 2 ช่องทาง คือทาง twitter (https://twitter.com/ku_research)  และ facebook 
https://www.facebook.com/kasetsartResearch)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจํานวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซด์
เฉล่ียวันละ 800 ครั้ง/วัน   

 

 

 

   

 

 

 

 

 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางให้หน่วยงานในสังกัด สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานทางเว็บ
ไซด์ของ สวพ.มก. ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โดยไดแ้ต่งตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธ์เว็บไซดข์อง สวพ.มก.             
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงาน ทําหน้าที่ประชาสัมพนัธ์และรับผิดชอบข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซด์ของ 
สวพ.มก.   

  1.2)  ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

          เป็นระบบรวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงาน
นําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานอ่ืน ๆ ผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติ
คุณ/รางวัลการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/
เพิ่มเติม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย 
“นนทรี” ในการเข้าระบบ  (ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย จะต้องขึ้น

ทะเบียนเป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ สําหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่ยังไม่ได้ขึ้น
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ทะเบียนเป็นนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่หน้าระบบ โดยใช้บัญชีเครือข่าย 
“นนทรี” ในการขึ้นทะเบียนฯ  

    ข้อมูลจากระบบน้ี สามารถสรา้งรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลทีเ่ก็บจะ
ถูกตรวจสอบให้ถูกตอ้งจากอาจารย/์นักวิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลทุกเรื่องไดร้ับความเช่ือถือ ซึ่งหน่วยงานระดับคณะ 
สถาบัน/สํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชงิประกนัคุณภาพได้ทันท ี และ
นอกจากนี้ยังเชือ่มต่อส่งไปยงัระบบภาระงานอาจารย ์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการใหข้้อมลูซํ้าซ้อน
ของอาจารย์  

1.3) ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
       (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

     สวพ.มก.ได้พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ให้สามารถ
เชื่อมโยงตั้งแต่การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการ
ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยโดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว นอกจากน้ียังได้
เพิ่ มความสะดวกรวด เร็ ว ในการจ่ าย เ งิ นอุ ดหนุนวิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อาจารย์ นักวิจัย ยิ่งขึ้น โดยได้
ปรับเปล่ียนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน และมี
การแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email เมื่อ
สวพ.มก. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย 
“นนทรี” ในการเข้าระบบ  

  ข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบ NRPM ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติโดยตรง และได้เชื่อมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ และส่งไปยังระบบภาระงาน
อาจารย์   (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซํ้าซ้อนของอาจารย์   

 1.4) ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 

       สวพ.มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. 
ให้สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้า

ไปบันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตาม
สถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ รวมทั้งยังได้เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ ว ในการจ่ าย เ งิ นอุ ดหนุนวิ จั ยภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อาจารย์ นักวิจัย ยิ่งขึ้น โดยได้
ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน และ
มีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email 
เมื่อ สวพ.มก.  โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชี
เครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ 

  ข้อมูลจากระบบนี้จะถูกรวบรวมเชื่อมโยงไป
ยั ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์   (http://ku-
work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  
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1.5)  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 
2504 ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  สามารถสืบค้น และ
ดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว  

 นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ 

(Submission online)  มาใช้ในการดําเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว และสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ภายใต้เว็บไซด์ 
http://natsci.rdi.ku.ac.th/natsci/index.php/NaturalScienceandTechnology/ login  ขณะนี้กําลังดําเนินการ
วางแผนที่จะประกาศใช้ระบบฯ ในปี 2556 นี้   

 

 1.6) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวจิัย หาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์  (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

เป็นระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัย
ของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถ
สืบค้นงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่สืบค้น
ประวัตินักวิจัย โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
รวมทั้ ง ส่ือวิดี โอรายการเกษตรศาสตร์นําไทยที่ เผยแพร่ใน
youtube  (http://www.youtube.com/kasetsartnamthai)  

 

 

 1.7) การเชื่อมโยง และการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลงานวจิัย 

  1) สวพ.มก. ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) โดยจะเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(Thai National Research Repository :TNRR) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วย
ง าน วิ จั ย ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  ภาย ใ ต้ เ ว็ บ  http://tnrr.in.th ขณะนี้ กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ง าน วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย เพื่อการให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยทั่ว
ประเทศ 

  2) ได้เผยแพร่การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ 
เปี่ยมสง่า รองผู้อํานวยการ สวพ.มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย
และสาธิตโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบันทึก
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ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ” เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกรอกระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทํา ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิจัยในการ
ประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงไปยังระบบภาระงานของอาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ รวมจํานวน 61 คน 

       2.  การพัฒนาระบบและการจัดการสารสนเทศของ 
สวพ.มก. 

        ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่ือสาร
ที่รวดเร็ว ลดปริมาณกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งยังจัดฝึกอบรมทางด้านไอทีเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้กับบุคลากรของ สวพ.มก.  และดูแลแก้ไขเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ สวพ.มก. โดยมีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

 

  2.1)  เว็บสํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=4924) 

ดําเนินการพัฒนา ปรับปรงุ เวบ็ไซด์สํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. 
ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยได้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดในการ
ปรับปรงุข้อมูลให้ทันสมัย   รวมทั้งการเข้าถงึข้อมูลเป็นไปอยา่งสะดวก 
รวดเร็ว เพื่อการดําเนินงาน ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
นอกจากนี้ยังเป็น web portal สําหรับบุคลากรของ สวพ.มก. ใน

การเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้แก่  
   - ระบบหนงัสือเวียน สวพ.มก. 
   - ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก. 
   - ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ สวพ.มก. 
   - ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผล

โครงการวิจัย  
   - ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก. 
       -  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร สวพ.มก. 

  2.2) ระบบหนังสือเวียน สวพ.มก. 
(http://eoffice.ku.ac.th/circular) 

เ ป็นระบบหนั ง สือ เวี ยนภายใน  สวพ .มก .  เพื่ อ เวียนแจ้ ง 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  และการดําเนินงานของ สวพ.มก. ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว รวมทั้งยังได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบหนังสือเวียน 
มหาวิทยาลัยฯ  
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/index.php)  
โดยผู้ใช้จะต้องใช้ รหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 
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 2.3) ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก.  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activityrep2) 

เป็นระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของ สวพ.มก. โดยหน่วยงานในสังกัด จะต้องรายงาน
กิจกรรมผลการดําเนินงานประจําเดือนของหน่วยงานผ่านระบบฯ โดยระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงาน
ได้อย่างอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 2.4) ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ สวพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 

 เป็นระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ สวพ.มก. โดยงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้ใช้งาน สามารถค้น
ข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ / จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุ โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัสและบัญชี ในการเข้าระบบ 

  2.5) ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผล
โครงการวิจยั (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/) 

         เป็นระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย
ติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย (งบอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) งบประมาณปีละประมาณ 4-5 ล้าน
บาท ใช้งบประมาณร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็น
โครงการเพื่อสนับสนุนการประสานและบริหารงานวิจัย การติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย การเผยแพร่ถ่ายทอดและขยายผล

โครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยระบบจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่  และลดความผิดพลาดของข้อมูล รวมทั้ง
ยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการวางแผนการติดตาม และวิเคราะห์ การใช้จ่ายเงินโครงการประเมินผลและขยายผล
โครงการ  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 2.6) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก.  
(http://eoffice.rdi. ku.ac.th/goods) 

   เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บครุภัณฑ์ของ สวพ.มก.  
โดยงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้ใช้งาน โดยระบบฯ 
สามารถสืบค้นข้อมูล และจัดทํารายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีในการเข้าระบบ 

 

 2.7) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร สวพ.มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kurp)  

          เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของ 
สวพ.มก.  ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
การมาปฏิบัติงาน การลา การเล่ือนขั้นเงินเดือน การฝึกอบรม 
การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทํางาน การได้รับ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขณะนี้กําลังปรับปรุงระบบโดยนํา
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เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้แทนการเซ็นชื่อเข้า-กลับทํางาน เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดความผิดพลาดของข้อมูล 
และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบฯ จะสามารถสืบค้นและจัดทํารายงานข้อมูลอัตโนมัติ โดย สวพ.มก. จะใช้
ข้อมูลจากระบบฯ มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินเล่ือนขั้นประจําปีของบุคลากร สวพ.มก. และประกอบ
แผนพัฒนาบุคลากรของ สวพ.มก.  รวมทั้งจะให้บุคลากร สวพ.มก. สามารถเรียกดูประวัติของตนเองผ่านเว็บ โดยใช้
รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556    

2.8) การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพนูทักษะให้กับบุคลากร สวพ.มก. 

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนทกัษะด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของสวพ.มก.  
เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007” ในที่ 
18  มิถุนายน 2555  ณ ห้องอบรม 101 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส้ินจํานวน 42 คน 
โดยมีความพึงพอใจเท่ากับ 4.35 

 
 
 

  2.9)  การให้บริการดูแล/แก้ไข โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านไอท ี

ได้ดําเนินการให้บริการดูแล/แก้ไข ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/ เครือข่าย  คอมพิวเตอร์ ให้แก่
หน่วยงานภายในสังกัดของสวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ให้การบริการดูแล/แก้ไข จํานวน  
145  ครั้ง 

 
5.  ด้านงานวิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 
 สวพ.มก. มีหน่วยงานในสังกัด ที่ดําเนินภารกิจวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ คือ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่ง  
อันดามัน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดําเนินการวิจัยด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี การออกแบบ พัฒนาและผลิตวัสดุ
โครงสร้างระดับนาโนเมตร สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด วิจัยด้านวนเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีบุคลากรวิจัยที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย จํานวน 21 คน บุคลากรวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมโครงการ จํานวน 11 คน จํานวนทุนวิจัย 
7,277,500 บาท จํานวน 18 โครงการ แบ่งเป็นทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 8 ทุน 
2,044,500 บาท          ทุนอ่ืนๆ จํานวน 10 ทุน 5,233,000 บาท ซึ่งนอกเหนือจากการวิจัยร่วมกันภายใน
หน่วยงานแล้ว ยังมีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 นอกจากน้ี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ จํานวน 30 เรื่อง ในวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ      
ซึ่งเป็นการตีพิมพ์ระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 สวพ. มก. โดยสํานักงานเลขานุการดําเนินภารกิจการบริหารจัดการงานส่วนกลาง ซึ่งอํานวยความ
สะดวกให้แก่หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ดังน้ี 

• ด้านประสานงานบริหารและธุรการ 
มีการสนับสนุนการดําเนินงานด้านธุรการ ด้านบุคลากร โดยดําเนินกระบวนการสรรหา คัดเลือก      

เข้าปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างมีระบบ โปร่งใส พัฒนาองค์ความรู้ การจัดกิจกรรม/โครงการ            
การสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การเสริมสร้างขวัญ กําลังใจบุคลากร สรุปได้
ดังน้ี 

- การสนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัย 
- การพิจารณาปรับคุณวุฒิ  
- การยกย่องเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  
- การสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม่ จํานวน 12 คน 
- การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน 
- การมอบทุนการศึกษาบุตรลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 10 ทุน  
- การประสานการเย่ียมชมหน่วยงาน 
- การสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ตามความถนัดของบุคลากร 
- การมอบกระเช้าแสดงความยินดี  
- การแสดงความเสียใจกับบุคลากรในโอกาสต่างๆ 
- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

มีคณะกรรมการพัฒนางานของสวพ.มก. และคณะกรรมการประจําของสวพ.มก. เป็นกลไกในการ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงานของสวพ.มก. โดยปีการศึกษา 2555 มีการนําเสนอการดําเนินงานเพ่ือคณะ
กรรมการฯ รับทราบ และพิจารณา ดังน้ี 1) คณะกรรมการพัฒนางานของสวพ.มก.  จํานวน 4  ครั้ง           
2) คณะกรรมการประจําของสวพ.มก.  จํานวน  3  ครั้ง 

นอกจากน้ี สวพ.มก. ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเข้าอาเซียน โดยจัด  
1) โครงการ Operation M.A.L.E.E. โดยให้นักศึกษาต่างประเทศมาเป็นพ่ีเลี้ยง และสื่อสารกับบุคลากรด้วย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้กับบุคลากร   2) โครงการ ASEAN Cooking Day ซึ่งเป็นการ
จัดประกวดแข่งขันการทําอาหารประจําชาติของชาวต่างประเทศท่ีเป็นเครือข่ายกับสวพ.มก. ร่วมกับบุคลากร  
3) โครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
ช่วงเวลาหลังเลิกงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มนักวิจัย 
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  ตลอดจนกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สวพ.มก. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามวาระสําคัญ 

เช่น กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาสวพ.มก. กิจกรรมวันแสดง
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น  โดยในปีการศึกษา 
2555 น้ี ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเป็นการปลูกฝังธรรมะแก่บุคลากร โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
หลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม ร่วมกับภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี หัวข้อธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช” มีบุคลากรของสวพ.มก. และคณะ 
สํานัก สถาบันอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจเข้ารับฟังธรรมเป็นจํานวนมาก  
  

 
 
 
 
 

 
• ด้านประสานและบริหารงานคลัง 
ดําเนินการประสานและบริหารงานคลังส่วนกลาง ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน

รายได้ ให้หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย โดยอํานวยความสะดวกการเบิกจ่ายเงิน 
ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน นอกจากน้ี ได้มีการ
เช่ือมต่อฐานข้อมูลกับฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ผ่านทางฐานข้อมูล
การบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการบริหารงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายการ ได้รับ  (บาท) จ่ายจริง  (บาท) 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,385,877.82 5,271,484.19
เงินงบประมาณรายได้ 3,997,825.93 2,549,180.19

 
 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555  
(บาท) 

จํานวน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (บาท) 

จํานวน 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

143,535,998 515 
โครงการ 

145,987,300 385 
โครงการ 

ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก 169,565,343 
 

24 
แหล่งทุน 

104,726,274.36 
 

19 
แหล่งทุน 

 ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556 
 
• ด้านประสานและบริหารงานพัสดุ 

ดําเนินการประสานและบริหารงานพัสดุส่วนกลาง สวพ.มก. ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แก่
หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุดําเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการ
ดําเนินการดังน้ี 

- มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน 23 รายการ    
เป็นเงินจํานวน 574,343บาท 

- มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์จากงบกลาง ในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัย เป็นจํานวนเงิน 50,366,370.99 บาท 

- มีการรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดทรัพยากร โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการใช้นํ้ามันลดลง
ร้อยละ 11.54  รวมทั้งปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 33.93 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

- มีระบบฐานข้อมลูการเบิกจ่ายวัสดุ ด้วยระบบออนไลน์ภายใต้เว็บไซด์http:22eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory  
และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก. http://eoffice.ku.ac.th/goods 

- มีการรายงานการใช้วัสดุของหน่วยงานในสังกัด (เฉพาะภายในอาคารสุวรรณฯ) ให้หน่วยงาน
รับทราบ เพ่ือควบคุมปริมาณการใช้และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากร 

- มีการลดขั้นตอนการทํางานในการจองห้องประชุม โดยได้ศึกษาดูงานจากสํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการติดต่อประสานงานขอการใช้ระบบการจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์จาก
สํานักหอสมุด (ระยะแรกเริ่มจากภายในอาคารสุวรรณฯ ก่อน) 
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• ด้านแผน 

 ดําเนินการด้านงานแผน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งดําเนินการด้านประกันคุณภาพให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยการจัดประชุม สัมมนา ให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาที่หน่วยงานอ่ืนจัด 

1. การประสานงานนโยบายและแผน   โดยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานในสังกัด 8 หน่วยงาน ทุกรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส ต้ังแต่การ
ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทําแผน การออกแบบตารางรายงานแผน กําหนดเวลา ขั้นตอนการรายงาน 
ตลอดจนติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานรายงานต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน การประสาน
โครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน 16 โครงการ การรายงานผลเป้าหมายงานดําเนินการ แก่มหาวิทยาลัยฯ     
ทุกรายไตรมาส การประสานและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการหารายได้
หน่วยงาน ตลอดจนติดตามการรายงานผลตามแผนต่างๆ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2555 อย่างต่อเน่ือง 

การทบทวนแผนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของสวพ.มก. โดยเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกประชุมระดมสมองเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดย เริ่มจากการ
วิเคราะห์ SWOT องค์กร จนกระทั่งได้กรอบแนวคิด แนวทางดําเนินกลยุทธ์ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการวิจัยใน
อนาคต สร้างยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งของงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยวิจัย ระหว่าง
วันที่ 23-24 เมษายน 2555 ณ อาคารนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดพิจารณาทบทวน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สวพ.มก. และวิสัยทัศน์ซึ่งใช้ปัจจุบัน 

 การติดตาม และทบทวนแผนเชิงรุกของผู้อํานวยการ โดยติดตามผลตามแผนเชิงรุกในรอบ
ระยะ 4 ปีของการบริหารงาน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยผ่านกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
แต่ละปีมหาวิทยาลัยฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ติดตามผล
โดยการตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์ ณ สวพ.มก. เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการดําเนินงานตามที่เสนอแผนไว้  โดยในปี 
2555 มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนทั้งหมด 19 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 89.47  ไม่ดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.53 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินประจําปีโดย
ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2555 ไ ด้รับงบประมาณ  17,594,900 บาท   (ทั้ ง น้ี  ไม่รวมงบอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และได้ติดตาม วิเคราะห์การใช้งบประมาณรายไตรมาส รายงานต่อผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงาน รวม 4 ไตรมาส   ด้านงบประมาณเงินรายได้ ได้ประสานและจัดทําประมาณการงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปีของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการปรับแผนการใช้เงินหมวดต่างๆ 

• ด้านการประกันคุณภาพ 

 การประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ   
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาแนวทางด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด ส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สวพ.มก.จัด รวมถึงหน่วยงานอื่นจัด 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร จํานวน 10 ครั้ง  

 การจัดทําข่าวสารงานประกันคุณภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านประกันคุณภาพให้
เป็นไปอย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2555  จํานวน  4 ฉบับ  การทบทวนคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพให้
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เป็นปัจจุบัน ได้แก่การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานใน
สังกัด คณะกรรมการประเมินคุณภาพสวพ.มก. และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานใน
สังกัด 

 ปีการศึกษา 2555  ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานในสังกัด (Peer Review)  
จํานวน 8 หน่วยงาน และกํากับ ติดตามให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ครบทุกหน่วยงาน 
ตลอดจนกําชับ ให้หน่วยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง และรายงานผล (สปค.02)  นอกจากน้ี 
ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับสวพ.มก. ต้ังแต่พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ จัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  การรวบรวมหลักฐาน เอกสารที่อ้างอิง จัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน  รวมทั้งประสาน อํานวยความสะดวกการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สมศ. สกอ. เป็นต้น  นอกจากน้ียังได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามกิจกรรมประจําเดือน     
เพ่ือเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์ต่อการรายงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรบัสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน สวพ.มก. ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือ
ให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ช้ี แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ค ะ แ น น เ ต็ ม  
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 
และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 สวพ.มก. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่ กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.75 4.25 4.91 4.91 4.87 4.73 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.20 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.42 4.92 4.82 4.97 4.63   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสวพ.มก. ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน
รายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       5.00 4.50   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8  8 ข้อ  8 ข้อ 5.00 5.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 4  4  5 ข้อ  4 ข้อ 5.00 4.50 ไม่พบ
เกณฑ์
ข้อ1  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. 
(ปี 2554-2557) มีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ (ปี 2552-2555)  โดยผ่าน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนางานสวพ.มก. และ
คณะกรรมการประจําสวพ.มก. คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 มกราคม 2554 ซึ่งแผนกลยุทธ์มีความ
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สอดคล้องกับ พันธกิจ ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของสวพ.มก. ที่มุ่งเน้นความเข้มแข็งของการบริหารจัดการงานวิจัยและ
ระบบสารสนเทศ (1.1-1-1, 1.1-1-2)  ดังน้ี 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ผลการดําเนนิงาน 

 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินงานตามภารกิจและตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสวพ .มก . คราวประชุมครั้ งที่ 2/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554                
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนางานสวพ.มก. ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าทุก
หน่วยงานในสังกัด รวมถึงหัวหน้างานในสํานักงานเลขานุการ เพ่ือรับทราบนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (1.1-2-1)ฝ 

 นอกจากแผนกลยุทธ์แล้ว สวพ.มก. ยังได้จัดทําแผนเชิงรุกของผู้อํานวยการตามรอบระยะการบริหารงาน 
4 ปี  (18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 17 มิถุนายน 2557)  และติดตามประเมินผลตามแผนเชิงรุก  ทุกรอบปี โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งผลการบริหารงานรอบปีที่ 2 (พ.ศ. 2555)      
มีระดับความสําเร็จเท่ากับ ร้อยละ 89.47  (1.1-2-2) 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปคีรบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยแผนปฎิบัติการมีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และแผนเชิงรุกของผู้บริหาร (1.1-3-1)   

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สวพ.มก. 
(ปี 2554-2557) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มก. 
(ปี 2552-2555) 

สนับสนุนการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ สู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ   

ผู้บริการโดยองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เป็นฐาน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กฎหมายด้านการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้งานบริหารท่ัวไปบรรลุเป้าหมาย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 
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 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนนิงาน 

 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี เป็นรายไตรมาส  (1.1-3-1) 

 5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน  

 พันธกิจของสวพ.มก. : “เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการ
สารสนเทศงานวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” 

 สวพ.มก. มีแผนงาน และดําเนินงานครอบคลุมครบทุกพันธกิจ ดังน้ี 
1)  แผนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดําเนินงานเป็นไป

ตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 90.11 
2)  แผนงานด้านการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 92.00 
3)  แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 96.42 
4)  แผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 

   (1.1-3-1) 
 

6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นรายไตรมาส 
จํานวน 4 ครั้งต่อปี และมีการวิเคราะห์ผลเสนอผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งในปีน้ี ได้ปรับกระบวนการรายงานผล
รายไตรมาส เพ่ือให้ลดระยะเวลา และลดการใช้ทรัพยากร โดยใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการรับ-ส่ง
เมลล์ระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับงานนโยบายและแผนซึ่งทําหน้าที่ติดตามผลการ
ดําเนินงาน  (1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนนิงาน   

 สวพ.มก. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ (ปี 2554-2557) รอบระยะ 
1 ปี มีผลการดําเนินงานเท่ากับร้อยละ 96.43 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานสวพ.มก. ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2554 วันที่ 21 กรกฏาคม 2554 และคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 
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มกราคม 2555 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผลการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ี   
(1.1-2-1, 1.1-7-1) 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนว่ยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. ได้นําผลการพิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 6 มกราคม 2555 ทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนเมษายน 2555  เป็นต้นมา ซึ่งได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์  นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ   
2) รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   3) รองศาสตราจารย์จุฑา
ทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.       4) ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ   และ 4) ศาสตราจารย์จํารัส ลิ้มตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการประจําสวพ.
มก. ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของสวพ.มก.  (1.1-8-1) 

 เมื่อสวพ.มก. ได้แนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ จึงนําเสนอคณะกรรมการพัฒนางานสวพ.มก. 
ร่วมพิจารณาจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ (พ.ศ.2556-2558) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 มีนาคม 
2554 และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของมหาวิทยาลัยฯ (1.1-8-2, 1.1-8-3) 
 และเมื่อแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่แล้วเสร็จ สวพ.มก. ได้ให้หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ให้มีความครอบคลุมกับแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ และเผยแพร่แผนกลยุทธ์บนเว็บไซต์ของ
สวพ.มก. รวมท้ังผู้อํานวยการฯ ยังได้สื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการประชุมวันแห่งการสัมมาทิฐิ (วัน
สงกรานต์) บุคลากรทั้งสวพ.มก. ให้รับทราบ ทั้งแผนเชิงรุกและแผนกลยุทธ์  เพ่ือร่วมดําเนินงานให้แผนเกิด
ความสําเร็จ (1.1-8-4, 1.1-8-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. (ปี 2554-2557) 
1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ปี 2552-2555) 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก. 
1.1-2-2 แผน/ผลเชิงรุกผูอํ้านวยการ ระยะปีท่ี 2 
1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-6-1 บันทึกข้อความ เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. 
1.1-8-1 รายงานสรุปการประชุมระดมสมอง 
1.1-8-2 แผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. (ปี 2556-2558) 
1.1-8-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มก. 
1.1-8-4 เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-8-5 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17) เฉพาะ

หน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หน่วยงาน โดยได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก.มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 -2558) ที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นของหน่วยงาน ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2555 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 (1.1-7-1, 1.1-8-2)  

2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติงานประจําปี โดยการมอบหมาย และ
กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรร่วมดําเนินการ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผน โดยการแจ้งในท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนางานสวพ.มก. และการประชุมสัมมาทิฐิบุคลากร (1.1-2-1, 1.1-8-5) 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

 สวพ.มก. ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นักวิจัยใน มก. ที่สอดคล้องกับจุดเน้น และ
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (KURM) มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 หรือร้อยละ 81.60
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 386 คน (1.2-3-1) 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานบรรลุตามความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ในการเสริมสร้างงานวิจัย
และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมก. เช่นการจัดโครงการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของมก. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบที่สร้าง
คุณค่าต่อสังคมในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ จากงานวิจัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ (1.2-4-1)   

 โ ด ย ใ น ปี  2 5 5 5  ส วพ .มก .  ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร ร า ง วั ล ผ ล ง าน วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ร ะ ดั บน าน า ช า ติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554-2556 ซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานท่ีสร้างผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ในการสัมมนา 
“ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (1.2-4-2) 

 รวมท้ังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์       
สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการจัดโครงการอบรมใน
หัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชเบ้ืองต้น  การสร้างเตาเผาถ่านและผลิตนํ้าส้มควันไม้ เป็นต้น   
(1.2-4-3)  

 ตลอดจนด้านการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สวพ.มก.ได้จัดทํารายงานข้อมูลงานวิจัย
อัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือใช้รายงานข้อมูลฯ ซึ่งหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผน หรือจัดทํารายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงานประกัน
คุณภาพ มก. ได้ ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ ก็ใช้รายงานน้ีในการรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (1.2-4-4, 1.2-4-5)     

 อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. กับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : 
TNRR) : ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศภายใต้เว็บไซด์ 
http://tnrr.in.th ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการข้อมูลงานวิจัยของ มก. เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย เพ่ือ
ให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศ (1.2-4-6) 
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5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. มีจุดเน้น จุดเด่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานด้านการประสานบริหารงานวิจัย และได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ และนานาชาติ โดยในปี 2555 ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ให้จัดการอบรมหลักสูตร Advance Training Course on 
Research Methodology in Agricultural Science (Module III) ด้านการเกษตรให้กับผู้รับการอบรมจากประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 38 ราย โดยจัดบรรยาย Workshop รวมไปถึงการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้าน     
(1.2-5-1) 

นอกเหนือจากจุดเน้น จุดเด่น ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ที่สวพ.มก.ดําเนินการมาโดยตลอดแล้ว ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานอีกประการหน่ึง ได้แก่ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ ได้แก่  

1) นายธนภูมิ มณีบุญ บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. นางสุวรรณา กลัดพันธ์ุ 
และนายภัทรพงษ์ ย่ังยืน ได้รับรางวัลในฐานะผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น KU-AF2: คอลัมน์สําหรับขจัดสิ่งรบกวนสําหรับ
การวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน ร่วมกับ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน ได้รับ
รางวัลระดับดี จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจําปี พ.ศ. 2556 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (1.2-5-2) 

2) ดร.นุษรา สินบัวทอง บุคลากรฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCI เรื่อง Effect of the solid content on biogas production from 
Jatropha curcas seed cake (1.2-5-2) 

3) บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายจาก
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ดังน้ี 

 3.1 นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ  ได้รับรางวัล The third award in Photo contest (Bioscience), 
LM จากงาน The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand เมื่อวันที่ 30 มกราคม-
1 กุมภาพันธ์ 2555 (1.2-5-2) 

 3.2 นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ นางพัชรี อํารุง และนางสาวอรุชา สาดศรี 
ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 (1.2-5-
2) 

4) การเข้าร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับรางวัล Bronze Award ในงานการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เมื่อวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2555 (1.2-5-2) 

 5) วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากล SCOPUS และได้รับการยอมรับจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 - 4 ข้อ 5 ข้อ - 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 4.00 4.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. 
1.1-8-2 แผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. (ปี 2556-2558) 
1.1-8-5 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 
1.2-3-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

(KURM) 
1.2-4-1 สรุปการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนาเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย ประจําปี 2555 
1.2-4-2 การสัมมนา เร่ือง "ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม" 
1.2-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
1.2-4-4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 
1.2-4-5 เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยท่ีใช้รายงานต่อสํานกังานประกันคุณภาพ มก. สกอ. และสมศ. 
1.2-4-6 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) 
1.2-5-1 โครงการ "Strengthening the Research Capacity in Agriculture of ACMECS’s Human Resources” 
1.2-5-2 ภาพถ่ายการรับรางวัล 

 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน (เต็ม 
5) 

หมาย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

 
  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.94 0.00  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 180000
บาท/คน

180000
บาท/คน

6,767,50
0 

322,261.90 6,767,500 322,261.90 5.00 5.00  

 21 21 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ไม่พบ
ข้อ 4,5

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 ไม่พบ
ข้อ 5 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 70 70 20 95.24 20 95.24 5.00 5.00  

 21 21 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่
ย 

4.00 4.00 19670.88 4.20 19670.88 4.20 4.20 4.20  
4688 4688 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 4.50 21.43 4.50 21.43 5.00 5.00  
  21 21 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 21 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   6 1.50 6 1.50    
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน (เต็ม 
5) 

หมาย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

 
  ตัวหาร ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3 1.50 2 1.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   1 0.75 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   7 7.00 2 2.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 15 9.00 42.86 5.00 23.81 5.00 5.00  
 21 21 

 การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง   0 2    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง   0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง   1 3    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เร่ือง   8 0    

2.10 ผลการนําความรูแ้ละ ร้อยละ 30 30 28 58.33 21 43.75 5.00 5.00  
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน (เต็ม 
5) 

หมาย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

 
  ตัวหาร ตัวหาร 

 ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 48 48 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง   5 5    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง   5 5    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เร่ือง   18 11    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง   48 48    

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00  

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 
  สวพ.มก.เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีฝ่ายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผล สวพ.มก. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 
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และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย      
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดย
คณะกรรมการนโยบายวิจัย มก. กํากับด้านนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการวิจัย ในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
ที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค และคณะกรรมการประจําสวพ.มก. กํากับดูแลด้านนโยบายและแผน ตลอดจน
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับการวิจัย และมีการจัดทําแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ฯ ประจําปี 2555 ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่การกําหนดหลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
  โดยกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และ
กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การประเมินผลผลงานวิจัยที่ชัดเจน ทั้งน้ี มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย คือฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) เพ่ือพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงต้ังแต่
การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 มีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย จากคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขต
ต่างๆ ในโครงการวิจัยประเภท/กลุ่มต่างๆ เช่น โครงการวิจัย 3 สาขา (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการ
แข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สําหรับการประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ  มีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555  
  นอกจากน้ี สวพ.มก. มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2555 โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดําเนินการพิจารณาจัดสรร
ทุน (1.1-8-3, 2.1-1-1, 2.1-1-2, 2.1-1-3, 2.1-1-4, 2.1-1-5, 2.1-1-6, 2.1-1-7, 2.1-1-8, 2.1-1-9, 2.1-1-10, 2.1-1-
11, 2.1-1-12)   

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิงาน 

  ในบทบาทของการเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยทุนวิจัย มก. สวพ.มก.ได้สนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก.  แก่อาจารย์ นักวิจัย คณะ/สถาบัน/สํานัก โดยมีเป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัยได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เป็นที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้
นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ซึ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี ได้กําหนดให้จ้างนิสิต
ปริญญาตรี โท เอก ช่วยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ โดยมีการกําหนดอัตราการจ้างตามการอนุมัติของกรมบัญชีกลาง
ชัดเจน นอกจากน้ี ในการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย เสวนาเก่ียวกับการวิจัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และความก้าวหน้างานวิจัยด้านต่างๆ กับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1-2-1, 
2.1-2-2, 2.1-2-3) 

 ในส่วนบทบาทของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย นักวิจัยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ
เรียนการสอน โดยทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ทั้งของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
ด้านการฝึกงานแก่นิสิต นักวิจัยได้ควบคุมดูแลการฝึกงานในการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือปฏิบัติการข้ันสูง รวมถึง
สถานีวิจัยมีการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย การนําเสนอข้อมูลงานวิจัย เช่นโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ  หรือ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การ
ประมง โดยมอบหมายให้นิสิตฝึกงานมีการนําเสนอโครงการวิจัยที่ตนเองมีความสนใจกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยนักวิจัยและ
นักวิชาการประมงของสถานีวิจัย ติดตามผลการศึกษาของนิสิตทุกๆ สัปดาห์   (2.1-2-4, 2.1-2-5, 2.1-2-6)   

3. มีการพัฒนาศกัยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัยประจํา 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ. มก. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ  และเสวนา เพ่ือพัฒนางานวิจัย   และการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถของนักวิจัย  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ
แต่ละสาขา ให้คําปรึกษาแนะนําอาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและ
วิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษา ผลงานวิจัยที่
เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศสวพ. มก. เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย  ตลอดจนมีการจัดทํา
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ นักวิจัยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป เป็นนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (mentor) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ (เงินรายได้ มก.)และคณะ/
สถาบัน/สํานัก (เงินรายได้หน่วยงาน) ในอัตราส่วน 3:1  นอกจากน้ี มีการสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) 
เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตาม
ประกาศสวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  (1.2-4-1, 2.1-3-1, 2.1-3-2, 2.1-3-3, 2.1-3-4, 2.1-3-5) 

 มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2554-2556 เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะ
เกษตร  

รวมท้ังยกย่องและแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ/รางวัลจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบกระเช้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ครั้ง
ที่ 2/2556 วันที่ 22 มีนาคม 2556 (1.1-7-1, 1.2-4-3, 2.1-3-6)    

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย สวพ.มก. ได้บรรจุเอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยเป็นส่วน
ในการประกาศให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติแก่นักวิจัย  รวมทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย ทางเว็บไซด์ของ สวพ.มก. (2.1-3-7)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพือ่เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. มีการสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยของนักวิจัยในสังกัด โดยเงินกองทุนสวพ.มก. ตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ ประเภทส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ซึ่งกําหนดสนับสนุนแก่บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 
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ปี บุคลากรที่เสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ แต่ไม่ได้รับอนุมัติทุน และบุคลากรที่ต้องการทุนวิจัยสมทบ ทุนละไม่
เกิน 100,000 บาท (2.1-4-1) 

การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ในบทบาทการเป็นหน่วยงานกลาง
ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สวพ.มก. ได้จัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
เสนอขออนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ในการสนับสนุนทุนวิจัย โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
คณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายได้หน่วยงาน) ในอัตราส่วน 3:1 (2.1-3-3) 
 ด้านการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สวพ.มก. ได้รวบรวมและจัดทําเอกสาร
ข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. และกําหนดเวลาการเสนอขอทุนฯ เผยแพร่บนเว็บไซด์ และแจ้ง
การประกาศให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน โดยหนังสือเวียน และเว็บไซด์ นอกจากน้ีได้จัดบรรยาย/แนะนําข้อมูลและ
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานแหล่งทุนภายนอก  รวมทั้งได้ประสานเชิญอาจารย์ นักวิจัย ประชุมหารือ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ตลอดจนการร่วม
สนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เช่น สกว. และสกอ. ตามโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (2.1-4-2, 2.1-4-3, 2.1-4-4, 2.1-4-5)       

5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์ามอัตลักษณข์องหน่วยงานใน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

1)  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย ในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ซึ่งจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการ
ให้บริการปรึกษาวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจ
ภาษา ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  (2.1-3-2) 

อีกทั้งมีการจัดโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นโครงการที่คาดหวังว่าจะได้นักบริหาร
งานวิจัยที่มีศักยภาพในการประสานและการบริหารจัดการ ต้ังแต่การกําหนดโจทย์วิจัย การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย จนถึงการเผยแพร่และพัฒนา
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (2.1-5-1) 
 2)  มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เป็นหน่วยในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้บริการแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ (คณะวิชา/สํานัก/
สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku. Ac.th/kur3)  ประกอบด้วยข้อมูลประวัตินักวิจัย โครงการนักวิจัย 
การตีพิมพ์ผลงานนักวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม
ข้อมูลได้ และหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยทางเว็บเพจ นอกจากน้ีได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kuforest) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการบริหารงานวิจัย, 
(1.2-4-4, 2.1-5-2)    

3) มีฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย ในการให้บริการงานวิจัย และ
บริการวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับมีบุคลากรวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายสาขา สามารถทํางานต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การให้บริการ
วิเคราะห์วิจัยด้านสารพิษเช้ือรา ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและอณูชีววิทยา รวมถึง
ห้องปฏิบัติการมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัย และระบบป้องกันควบคุมอัคคีภัย  (2.1-5-3) 
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4) มีสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการพ้ืนที่
การวิจัย เช่นพ้ืนที่แปลงทดลอง โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ โรงผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้ รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศชายฝั่ง เพ่ือรองรับการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานต่างๆ (2.1-5-4) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนนุในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. มีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ระหว่างดําเนินการวิจัย
และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการประมวลสรุปผลในด้านการส่งรายงาน
ผลการวิจัย และคุณภาพของผลงานวิจัย ตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ในส่วนการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มีการประเมินการให้บริการปรึกษาวิจัย ซึ่งผลการ
ประเมินความพอใจต่อการใช้บริการของหน่วยที่ปรึกษาวิจัย มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.66 หรือร้อยละ 93.20  ตลอดจนมีการประเมินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายและเสวนาเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย 
และการประเมินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย  (1.2-4-1, 2.1-3-1, 2.1-6-1, 2.1-6-2) ด้านการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิจัย การให้บริการวิเคราะห์วิจัย  การให้บริการพ้ืนที่ สถานที่ หน่วยงานมีการประเมินการให้บริการ
เพ่ือเป็นการติดตามและรับฟังข้อคิดเห็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน (2.1-6-3) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการนําผลการประเมินในกระบวนติดตามและประเมินผลงานวิจัยมาประชุมหารือ และ
วางแผนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิผลในปีต่อไป (2.1-7-1, 2.1-7-2)   

ด้านการให้บริการงานวิจัยที่มีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงชนิดต่างๆ จากการสํารวจและประเมิน
ทําให้พบลําดับความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย มก. โดยหน่วยงานจะได้
วางแผนจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ต่อไป (2.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. 
1.1-8-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มก. 
1.2-4-1 สรุปการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนาเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย ประจําปี 2555 
1.2-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
1.2-4-4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มก. http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 
2.1-1-1 ประกาศ มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิจัย มก. 
2.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพ.มก. 
2.1-1-3 ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย มก. (พศ. 2556-2559) 
2.1-1-4 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของ มก. ท่ีเสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.1-1-5 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-6 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-7 แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-8 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-9 สรุปผลการจัดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2556 
2.1-1-10 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจยัทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มก.พ.ศ. 2555 
2.1-1-11 แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. 
2.1-1-12 เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-2-1 ข้อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (การเรียนการสอน) 
2.1-2-2 ประกาศสวพ. มก. เร่ืองหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2556 
2.1-2-3 หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่ืองขอปรับอัตราค่าจ้างเหมานิสิตปริญญาเอก โท ตรี 
2.1-2-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียนการสอน 
2.1-2-5 เอกสารรายงานการฝึกงานนิสิต 
2.1-2-6 รายงานผลการปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2555 
2.1-3-1 โครงการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2555 
2.1-3-2 ประกาศ สวพ.มก. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
2.1-3-3 ประกาศ มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2556 
2.1-3-4 ประกาศสวพ. มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 
2.1-3-5 ประกาศสวพ.มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2556 
2.1-3-3 โครงการและประกาศมก. เร่ือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ

มก. ปี 2554-2556 และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ 
มก. ปี 2554 

2.1-3-7 เว็บไซด์ สวพ.มก. ประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?s=
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย) 

2.1-4-1 ประกาศ สวพ.มก. เร่ืองระเบียบว่าด้วยกองทุน สวพ.มก. พ.ศ. 2554 
2.1-4-2 แหล่งทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.(http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/wp-

contents/uploads/2013/04/แหล่งทุนภายนอก.pdf) 
2.1-4-3 บันทึก เข้าร่วมฟังการบรรยาย “ทิศทางงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ 

สกว.” 
2.1-4-4 บันทึกช่วยจํา/สรุปการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1-4-5 บันทึกการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สกว. และ สกอ. 
2.1-5-1 การติดตามโครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ (วันท่ี 30 กันยายน 2555) 
2.1-5-2 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)  
2.1-5-3 ภาพถ่ายกิจกรรมการให้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
2.1-5-4 เอกสารขอความอนุเคราะห์แปลงทดลองเพ่ือให้นิสิตเก็บข้อมูลทําวิทยานิพนธ์ 
2.1-6-1 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2555 
2.1-6-2 สรุปการประเมินผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-6-3 แบบเก็บภารกิจหลักการบริการวิชาการแก่สังคม 
2.1-7-1 บันทึกช่วยจําการประชุมงานติดตามและประเมินผล 
2.1-7-2 แผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
2.1-7-3 แบบสํารวจและสรุปความต้องการในการรับบริการวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

  สวพ.มก. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ  ดังน้ี 

 1) มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ 
นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย และตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้บริการตามประกาศสวพ.มก. เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย (2.1-3-2, 2.1-6-1)  

 2) มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศสวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
อาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2554 (2.1-3-4) 
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 3) มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียน ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน และ
ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) แก่อาจารย์ นักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนตามประกาศสวพ. มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก.ในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 (2.1-3-5) 

4) มีการใ ห้ราง วัลผลงานวิจัย ตี พิมพ์ระดับนานาชาติ  และผลงานวิจัยที่ สร้ างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง  (2.1-3-6) 
 5)  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ” ครั้งที่ 2 เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และ
จัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากรเช่ียวชาญชาวต่างชาติ ติดตามให้
คําปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์นักวิจัยนําต้นฉบับเสนอตีพิมพ์ฯ (2.2-1-1) 
 6) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ” ครั้งที่ 3 เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และ
จัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากรเช่ียวชาญชาวต่างชาติ ติดตามให้
คําปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์นักวิจัยนําต้นฉบับเสนอตีพิมพ์ฯ  (2.2-1-2)  

7) มีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ    
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับอยู่ในฐานข้อมูล Scopus และได้รับการจัดอันดับ
อยู่ในควอไทส์ (Q4) ตามปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank : 
www.scimagoir.com) วารสารทั้ง 2 ฉบับ รับตีพิมพ์บทความวิจัยจากทั่วโลก 
  โดยกระบวนการจัดทําดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยา
สารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
ทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการตีพิมพ์บทความ และคณะทํางานบริหารจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ทํา
หน้าที่บริหารจัดการกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในส่วนกระบวนการจัดทําวารสาร มีการ 
Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการตรวจภาษาอังกฤษ โดยผู้เช่ียวชาญ
ต่างประเทศ เพ่ือให้คําแนะนําแก้ไขการเขียนบทความให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่วารสารทั้ง 2 
สาขา ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 300 หน่วยงาน รวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซด์สวพ.มก. 
นอกจากน้ียังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ Submission on line มาใช้ในกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการ
เตรียมวารสารสู่ความเป็นสากลต่อไป (2.2-1-3, 2.2-1-4, 2.2-1-5, 2.2-1-6, 2.2-1-7) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

 สวพ.มก. มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาและพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ของอาจารย์ นักวิจัย และเสนอแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และมีคณะกรรมการพัฒนางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา และพัฒนา
ผลงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีกระบวนการดําเนินงานในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เป็นเน้ือหาความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ
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วิจัย บทวีดีทัศน์ บทวิทยุ มีกระบวนการจัดทําข้อมูลงานวิจัย/เขียนสคริปเพ่ือถ่ายทําวีดิทัศน์ บทรายการวิทยุ ให้เป็น
ภาษาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจสําหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ (2.2-2-1, 2.2-2-2)   

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
ผลการดําเนินงาน 

  สวพ.มก. มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยดําเนินการผลิต
สื่อต่างๆ ได้แก่ 
  สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ปีละ 6 ฉบับ(2.2-3-1) สาขา
สังคมศาสตร์    ปีละ 3 ฉบับ (2.2-3-2) 
  สื่อวิทยุ ผลิตรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขนความถี่ 110 KHz 
เชียงใหม่ความถี่ 675 KHz สงขลาความถ่ี 1269 KHz ขอนแก่นความถ่ี 1314 KHz  จํานวน 46 เรื่อง (2.2-3-3) 
  วารสารข่าว สวพ.มก. (KURDI Newsletter)  ปีละ 12 ฉบับ (2.2-3-4) 
  การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายนอกกับ
องค์กรอ่ืนๆ เช่น นิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) 
ร่วมกับ วช.  นิทรรศการในงาน “เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ ร่วมกับ 
มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก (2.2-3-5) 
  นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ และช่องทางทางการ
สื่อสารด้วยรูปแบบ “สื่อใหม่” (New Media) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกยุคดิจิตอล และ
กระแสสังคมแห่งอินเตอร์เน็ต ด้วยสื่อออนไลน์ YouTube Blog ข่าวงานวิจัย Blog ข่าวกิจกรรม สวพ.มก. และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยสื่อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED) เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางขึ้น  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จรงิ
จากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 
ผลการดําเนนิงาน 

  สวพ.มก. มีการสนับสนุนให้นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรับรองการใช้ประโยชน์จาก
ผู้รับบริการ ดังน้ี 
  1) จัดอบรมโครงการตามความเช่ียวชาญของนักวิจัยภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 2551 
โดยดําเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการตามมหาวิทยาลัยฯ (2.2-4-1) 
  2) มีบริษัทเอกชนและฟาร์มกล้วยไม้นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และรับรองการใช้
ประโยชน์ 3 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือผลิตต้นพันธ์ุกล้วยไม้
ปลอดโรคไวรัส  2) ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเช้ือราซีราลีโนนในข้าวโพด  3) การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม  (2.2-4-2) 
  3) โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช โดยการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิตร การสอนวิธีการผลิตและใช้ประโยชน์นํ้าส้มควันไม้ (2.2-4-2) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  85 
 

 มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ สวพ. 
มก. ดําเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการกําหนดเรื่องของสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัยถือปฏิบัติ   

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยฯ มี TLOKU ทําหน้าที่ในการประสานและดําเนินการในเรื่องการย่ืนขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ สวพ. มก. ได้ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และได้สร้างแรงจูงใจและกําลังใจบุคลากรวิจัยในสังกัด โดยการให้รางวัลผู้ที่สามารถจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   
 ส วพ .มก .  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร ข้ึ น ท ะ เ บี ย น พั น ธ์ุ พื ช  สั ต ว์  แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์  กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตรในรูปของคณะกรรมการ โดยในปีการศึกษา 2555 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนพันธ์ุกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตร จํานวน 3 พันธ์ุ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 พันธ์ุ และอยู่ระหว่างการพิจารณาขอขึ้นทะเบียน จํานวน 1 พันธ์ุ  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-3-2 ประกาศ สวพ.มก. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
2.1-3-4 ประกาศสวพ. มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 
2.1-3-5 ประกาศสวพ.มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-3-6 โครงการและประกาศมก. เร่ือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ

มก. ปี 2554-2556 และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ 
มก. ปี 2554 

2.1-6-1 สรุปการดําเนินงานการให้บริการปรึกษาวิจัย ปีการศึกษา 2555 
2.2-1-1 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ คร้ังท่ี 2” 
2.2-1-2 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นานาชาติ คร้ังท่ี 3” 
2.2-1-3 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 
2.2-1-4 คําสั่งมก. เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
2.2-1-5 คําสั่งมก. เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร ์
2.2-1-6 คําสั่งสวพ.มก. เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดทําวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
2.2-1-7 คําสั่งสวพ.มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
2.2-2-1 บทรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย  มก.” 
2.2-2-2 บทรายการโทรทัศน์ “เกษตรศาสตร์นําไทย” 
2.2-3-1 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ 
2.2-3-2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ 
2.2-3-3 บทวิทยุ มก. 
2.2-3-4 วารสารข่าว สวพ.มก. 
2.2-3-5 ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
2.2-4-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ มก. 
2.2-4-2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  180,000 บาท/คน (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 สวพ. มก. มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 3,934,500 บาท และภายนอก 
จํานวน 2,833,000 บาท รวมทั้งหมด 6,767,500บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 21 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน 
รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 20 คน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      = 
21

5007676 ,,
  =  322,261.90 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

322.261.90
×   =   8.95 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําทีกํ่าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 13,436,500 585,367.57 15,249,260 743,866 6,767,500 322,261.90 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 
23 20.5 21 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 13,436,500 585,367.57 15,249,260 743,866 6,767,500 322,261.90 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 
23 20.5 21 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บข้อมูลดิบภารกิจหลัก 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 

  สวพ.มก. มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และระเบียบของการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  โดยขออนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยฯ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ 2) ค่าธรรมเนียมที่พัก 3) ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม เป็นต้น และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด รวมถึงวางแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารให้ดําเนินการนอกจากน้ี ยังมีการจัดโครงการพัฒนาวิชาการ
เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ (1.1-3-1, 2.4-1-1)  
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิงาน 

  สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้นําประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการต่อชุมชน
ด้านระบบวนเกษตร ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยให้นิสิต นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติงานเพ่ือการ
ออกแบบระบบวนเกษตรในพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนนําไปสอนนิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้       
ภาคพิเศษ มก. ในด้านการจัดทําโครงการพัฒนาระบบวนเกษตร  รวมทั้งสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
ได้บูรณาการในกิจกรรมฝึกงานนิสิตเก่ียวกับการทําโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การประมง  (2.4-2-1, 2.4-2-2)   
 สวพ.มก. โดยฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้บูรณาการจากโครงการจัดอบรมต่างๆ เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและนํ้าเสีย บูรณาการกับวิชาสารเคมีทางการเกษตร
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร มก.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance 
Technology in Electron Microscopy : FESEM and TEM บูรณาการกับวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 
วิชาสรีรวิทยาแมลง (Insect Physiology) วิชา Plant Micro technique for research คณะวิทยาศาสตร์ มก.    
เป็นต้น  (2.4-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้นําผลงานวิจัยด้านวนเกษตร การผลิตถ่านและ
นํ้าส้มควันไม้ ไปส่งเสริมกับชุมชนท้องถิ่นนําไปใช้โดยการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุ
พืช  และจากการที่สถานีฯ ให้บริการศึกษาดูงานแปลงทดลองวิจัยด้านวนเกษตรให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
มก. จึงได้นําเอาความรู้จากงานบริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัย โดยได้มีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรของจังหวัดตราด” เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมก. เป็นทีเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2556 
(2.4-3-1) 

สวพ.มก. โดยฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้นําประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการมา
พัฒนาโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐานทางโครมาโตกราฟ รุ่นที่ 1 
บูรณาการกับโครงการวิจัยการวิเคราะห์สารตกค้างยูนิคาโซลในมะม่วงที่มีการใช้สารอย่างต่อเน่ือง 3 ปี งานบริการ
เครื่องมือและห้องปฏิบัติการสารพิษ นํามาบูรณาการกับโครงการวิจัยสภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเช้ือที่
สร้างอะฟลาท๊อกซิน เป็นต้น  

4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเรียนการ
สอน โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนิสิต ทั้งในประเด็นคุณภาพบุคลากรที่ให้บริการ คุณภาพ
การให้บริการที่สามารถนําไปใช้ได้จริง (2.4-4-1, 2.4-4-2) และประเมินความสําเร็จด้านการวิจัยโดยวัดความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืชที่ได้มีการนําเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการโดยสํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (2.4-4-3) 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  89 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยวนเกษตรตราดได้มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้าน เขาพลู วนเกษตร 
ธนาคารพันธ์ุพืช เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและนําไปเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเน่ือง 
 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดได้รับการยืนยันการสนับสนุน
งบประมาณให้ดําเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี พ.ศ. 2556 หมู่บ้านเขาพลู         
วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ในวงเงินงบประมาณ 220,000 บาท  (2.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 - 3 ข้อ 5 ข้อ - 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 4.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
2.4-1-1 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงาน 
2.4-2-1 จดหมายเชิญสอนวิทยากรบรรยายสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 
2.4-2-2 ตารางฝึกงานนิสติ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
2.4-2-3 จดหมายเชิญสอน วิทยากรบรรยายฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
2.4-3-1 เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.4-4-1 สรุปผลการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.2-4-2 สรุปผลการเข้ารับการฝึกงานนิสติ นักศึกษา 
2.4-4-3 เอกสารโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช 
2.4-5-1 หนังสือยืนยันเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการสํารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “จังหวัดตราดกับโจทย์วิจัยที่ท้าทายเพ่ือการปรับตัวต่อปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ
ของจังหวัด และผู้นําชุมชนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งน้ี ประมาณ 30 คน และนําเสนอปัญหาด้านต่างๆ ของ
จังหวัด และนํามาสร้างเป็นโจทย์วิจัย ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าวทําให้สถานีฯ นํามาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย 
จนกระทั่งได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. เมื่อเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรจังหวัดตราด  (1.2-4-4)    

สวพ.มก. โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดทําแบบสํารวจความต้องการการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงชนิดต่างๆ และส่งให้บุคลากรวิจัยเป็นผู้ตอบแบบสํารวจ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะ
จัดหาเคร่ืองมือเพ่ือทําการวิจัย รวมทั้งหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ ซึ่งจากแบบสํารวจพบว่า 
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากรวิจัยมก. มีความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ “Scanning Electron 
Microscope” เป็นลําดับต้น  ด้านการฝึกอบรม บุคลากรวิจัยมก. มีความต้องการฝึกอบรมเรื่อง “Advanced 
Technology in Electron Microscopy:FE-SEM and TEM เป็นลําดับต้น (2.1-7-3) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและภาครัฐ ดังน้ี 

1. ความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) ใน
การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธ์ุพืชในพ้ืนที่จังหวัดตราด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 
500,000 บาท โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “ความหลากหลายพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด”      
(2.5-2-1) 

2. หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้รับเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบนิเวศเกษตรให้กับ
โครงการประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่วิกฤตภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายและลําปาง      
(2.5-2-2) 

 3. ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช (2.4-5-1) 
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 4. ความร่วมมือกับสํานักงานทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดจัดฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัด
ตราด โครงการ “เยาวชนรู้รักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นจังหวัดตราด” (2.5-2-3) 

สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
พลับพลึงธารในพ้ืนที่จังหวัดระนอง โดยได้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับผลกระทบของการขุดลอกคลองต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางน้ํา ตลอดจนให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ         
แนวทางการขยายพันธ์ุ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการดําเนินโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารในพ้ืนที่
จังหวัดระนอง ตลอดจนกําหนดมาตรการและแนวทางการศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและเร่งฟ้ืนฟูพลับพลึงธารให้
สามารถกลับคืนถิ่นอาศัยเดิม  (2.5-2-4) 
  สวพ.มก. โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่สังคมทั้งภายในและภายนอกมก. ดังน้ี 
 1. ความร่วมมือกับบริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ในการจัดอบรมโครงการ “Advanced 
Technology in Electron Microscopy: FE-SEM and TEM” และโครงการ “Advanced Technology in 
Atomic Force Microscope” 
 2. ความร่วมมือกับบริษัทคาร์ล ไซส์ส จํากัด  บริษัทพารา ไซแอนติฟิค จํากัด  บริษัทสิทธิพรแอสโซสิเอท 
จํากัด  และบริษัท Agilent Technologies (Thailand) จํากัด จัดบรรยายพิเศษในโครงการเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (2.5-2-5) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการประเมินประโยชน์จากการให้บริการวิชาการต่อ
ชุมชนโครงการหมู่บ้านเขาพลู พบว่า โครงการฯ ได้ส่งผลกระทบให้ชุมชนเกิดการต่ืนตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ จนนําไปสู่การเสนอขอจัดต้ังป่าชุมชนขึ้นมาในพ้ืนที่หมู่บ้าน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังป่าชุมชนเขาพลู
ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 จึงนับว่าเป็นความสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว (2.4-4-3) 

นอกจากน้ี สวพ.มก. ยังมีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาดูงาน การจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ จากผู้ขอรับบริการ (2.1-7-3)  

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
ผลการดําเนนิงาน 

 จากการประเมินความคิดเห็นของการให้บริการทางวิชาการของผู้รับบริการ เช่น การศึกษาดูงาน        
วนเกษตร การจัดฝึกอบรมโครงการ พบประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนา ได้แก่ อาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องพักไม่
มีความพร้อมในการรองรับผู้มาใช้บริการจํานวนมาก ตลอกจนห้องปฏิบัติการวิจัยที่ยังไม่สามารถรองรับการให้บริการ
งานวิจัยและบริการวิชาการได้  สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดจึงได้จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและฝึกอบรม และใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการทั้งต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และชุมชน  (2.5-4-1) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
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  สวพ.มก. โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาความรู้ในการให้บริการทางวิชาการสู่
บุคลากรภายใน ได้แก่ 

- นางสาวนุษรา  สินบัวทอง นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง และนางศิริวัลย์  สร้อยกล่อม ถ่ายทอดความรู้
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปสู่นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักด์ิ 
และ นางสาวมารียะฮ์  สาหลี ซึ่งเป็นบุคลากรที่บรรจุใหม่  

- นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้นํ้าบริสุทธ์ิระดับต่างๆ ได้แก่นํ้า Reverse 
Osmosis นํ้า Deionized Water และ Ultrapure Water ให้แก่บุคลากรภายในเพ่ือการวิเคราะห์
ผลได้อย่างถูกต้อง 

 สวพ. มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน โดยหัวหน้า
สถานีวิจัยฯ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบนิเวศเกษตร ได้ฝึกอบรมนายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน เจ้าหน้าที่วิจัยให้เป็น
วิทยากรบรรยายด้านการสร้างเตาผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้  ฝึกอบรมนายตุลา ภู่มณี เก่ียวกับการเพาะชํากล้าไม้ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 - 4 ข้อ 5 ข้อ - 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง      แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-4-4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 
2.1-7-3 แบบสํารวจและสรุปความต้องการในการรับบริการวิชาการ 
2.4-4-3 เอกสารโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช 
2.4-5-1 หนังสือยืนยันเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
2.5-2-1 โครงการศึกษาความหลากหลายพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด 
2.5-2-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีวิกฤต 
2.5-2-3 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้รักษ์พรรณไม้ท้องถ่ินจังหวัดตราด 
2.5-2-4 หนังสือเชิญบรรยาย เร่ือง การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธาร 
2.5-2-5 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
2.5-4-1 คําของบประมาณ (ขอสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง) ประจําปี พ.ศ. 2557 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนบัสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทัง้หมด (มก.) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 70 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 สวพ. มก. มีนักวิจัยท ี ่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 20 คน มีนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 22 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 21 คน 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 100
21

20
×   =  95.24 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
95.24

×   =   15.87 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 17 ร้อยละ 
73.91 

17.50 ร้อยละ 
85.00 

20 ร้อยละ
95.24

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

ร้อยละ 
70 

บรรลุ ร้อยละ 
70 23 20.50 21 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 17 ร้อยละ 
73.91 

17.50 ร้อยละ 
85.00 

20 ร้อยละ
95.24

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

ร้อยละ 
70 

บรรลุ ร้อยละ 
70 23 20.50 21 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 5 นักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สวพ.มก.  มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 55โครงการ  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  19,670.08 
         4,688 
 คะแนนที่ได้ =  4.20 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 8030.13 ค่าเฉลี่ย 
4.25 

8186 ค่าเฉลี่ย 
4.11 

19670.88 ค่าเฉลี่ย 
4.20 

4.25 4.11 4.20 4.00 บรรลุ 4.00 
1895 1990 4688 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 8030.13 ค่าเฉลี่ย 
4.25 

8186 ค่าเฉลี่ย 
4.11 

19670.88 ค่าเฉลี่ย 
4.20 

4.25 4.11 4.20 4.00 บรรลุ 4.00 
1895 1990 4688 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 11 2.75 6 1.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.50 2 1.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 3 3.00 2 2.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0 0 0 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 15 6.25 10 4.50 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด  20.5 21 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือ

เผยแพร ่
30.50 21.43 

 คะแนนที่ได้ 
5

20

30.50
× = 7.63 5

20

21.43
× = 5.36 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.8 6.25 ร้อยละ  
30.50 

4.50 ร้อยละ 
21.43 

5.00 5.00 ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20
20.5 21 

หมายเหตุ ท้ังนี้ ยังไม่รวมผลงานตีพิมพ์ของ ศ.ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล จํานวน 13 เร่ือง ซ่ึงเป็นบุคลากรยืมตัวของศูนย์นาโนและ
เทคโนโลยี มก. 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.8 6.25 ร้อยละ  
30.50 

4.50 ร้อยละ 
21.43 

5.00 5.00 ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20
20.5 21 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 1 บทความวิจัน/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 15 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์   
 - เชิงวิชาการ 2 - 
 - เชิงพาณิชย ์ - 3 
 - เชิงสาธารณะ 3 2 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 5 5 
4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่ศึกษาตอ่) 20.5 21 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 24.39 23.81 
6 คะแนนที่ได้ 

5
20
24.39

× = 6.10 5
20

23.81
× = 5.95 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 5 ร้อยละ 
24.39 

23.81 ร้อยละ 
5.95 

5.00 5.00 ร้อยละ 15 บรรลุ ร้อยละ 15
20.5 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 5 ร้อยละ 
24.39 

23.81 ร้อยละ 
5.95 

5.00 5.00 ร้อยละ 15 บรรลุ ร้อยละ 15
20.5 20 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ 
สอน และ/หรอืการวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

2 5 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 6 5 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
1 11 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 19 48 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
47.37 43.75 
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ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2554 2555 

6 คะแนนที่ได้ 
5

30
47.37

× =7.90 5
30

×
43.75

 =7.29 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.10 9 ร้อยละ 
47.37 

28 ร้อยละ 
58.33 

5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30
19 48 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.10 9 ร้อยละ 
47.37 

21 ร้อยละ 
43.75 

5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30
19 48 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในรอบปีการศึกษา 2555 สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้มีโครงการที่มีผลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคาร
พันธ์ุพืช ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยดําเนินงานตามวงจร PDCA ต้ังแต่การวางแผน
ดําเนินโครงการ  การดําเนินงานตามแผน  การติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งมีการดําเนินการร่วมกับ
ชุมชน (2.4-4-3) 
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2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

 โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ได้กําหนดแผนกิจกรรมการดําเนินงานไว้ 3 แผน 
ได้แก่ 1) จํานวนเกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 ราย  2) จํานวนต้นไม้และพันธ์ุพืชหายากที่เกษตรกรนําไปปลูกไม่
น้อยกว่า 3,500 ต้น  3) การสร้างเตาเผาถ่านและน้ําส้มควันไม้ จํานวน 10 เตา ซึ่งจากผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา 1) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 40 ราย  2) มีการผลิตกล้าไม้และแจกให้เกษตรกรนําไปปลูกจํานวน 
8,500 กล้า  3) มีการสร้างเตาเพ่ือผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้ จํานวน 9 เตา ซึ่งผลการดําเนินงานทั้ง 3 แผนบรรลุ
เป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (2.4-4-3) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรอืสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดําเนนิงาน 

 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อาทิ 
การบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ตนเอง การผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้เพ่ือใช้ในครัวเรือน และการเพาะกล้าไม้    
เป็นต้น (2.4-4-3) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 
ผลการดําเนนิงาน 

 ชุมชนหมู่บ้านเขาพลูมีการใช้ที่ดินเกษตรกรรมเชิงเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ สวน
ปาล์มนํ้ามัน ดังน้ันการที่สมาชิกในหมู่บ้านได้มีการนําต้นไม้ไปปลูกผสมผสานกับพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเด่ียว หรือปลูก
บริเวณรอบที่อยู่อาศัยของตนเองหรือพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งการปลูกต้นไม้ในรูปแบบดังกล่าวเรียกว่า วนเกษตร ได้แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชนท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของตนเองและ
ชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
นอกจากน้ีจากเดิมที่มีการผลิตถ่านไม้โดยนําเศษไม้ปลายไม้จากพ้ืนที่สวนมาเผาถ่านโดยขาดการควบคุมคุณภาพก็
กลับมีการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านเพ่ือให้ได้ถ่านและนํ้าส้มควันไม้ที่คุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการที่ได้มีการนํา
พันธ์ุพืชท้องถิ่นที่เริ่มสูญพันธ์ุไปจากชุมชนแล้ว เช่น ยางนา ยางแดง ไปปลูกเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างกลไกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําถิ่นให้คงไว้กับชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไป (2.4-4-3) 

5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคณุคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 -2554) ผลของการดําเนินงานด้านการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืชได้ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเชิงเด่ียวเป็นการปลูก
พืชแบบผสมผสานมากขึ้น ส่งให้เกิดความหลากหลายของผลผลิตในที่ดินการเกษตร รวมยังเป็นการเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะพันธ์ุพืชในชุมชนให้มากขึ้น ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมปลูกป่าเป็นแนวกันชนรอบ
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าทําการเกษตร  มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ผู้นํา
ชุมชนและสมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น (2.4-
4-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-4-3 เอกสารโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้ดําเนินการ 
เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง  จํานวน 3 โครงการ (2.12-1-1) ดังน้ี 

1) การจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนในการ
พัฒนาพ้ืนที่  การทําความสะอาดพ้ืนที่ อาคารสํานักงาน พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกันให้มีความ 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  รวมถึงการดําเนินกิจกรรม 5 ส และการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 

2) โครงการวันครบรอบวันสถาปนา สวพ.มก.  มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ 
นิสิตภาควิชาดนตรี ร่วมแสดงดนตรีไทยในวันครบรอบสถาปนาสวพ.มก. วันที่ 2 ตุลาคม 2555 และมีพิธีทําบุญเลี้ยง
พระเพ่ือเป็นสิริมงคล  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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3) โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์  มีพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป  การรดนํ้าขอพรผู้บริหารสวพ.มก.  
เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก.  มีระบบรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ โดยมีการ
รักษาความปลอดภัย ทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มีกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบอาคารสุวรรณฯ มีระบบสแกนลายน้ิวมือเข้า-ออกของบุคลากร  

ด้านสิ่งแวดล้อมมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ต้นไม้ ดอกไม้ประดับ
รอบบริเวณอาคาร สนามหญ้า ดูแลรดนํ้าต้นไม้ให้ชุ่มช้ืน จัดเก็บกวาดใบไม้ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  จัดเก็บ
ขยะไม่ให้รกหรือสกปรก รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพ่ือป้องกันลมพายุพัดก่ิงไม้หักทับทรัพย์สินของทางราชการ
เสียหาย รวมถึงผู้ที่เดินผ่านหน้าอาคารฯ ให้มีความปลอดภัย (2.12-2-1) 

ด้านสุขลักษณะ ในปี 2555 มหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู 
บริเวณโดยรอบอาคารและภายในอาคาร โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู สวพ.มก. 

เพ่ือควบคุมและกําจัดหนู รักษาความสะอาด และลดประชากรหนูให้น้อยลง (2.12-2-2) 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
ผลการดําเนนิงาน 

หลังจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2554 สวพ. มก.  ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องกับธรรมชาติมาโดยตลอด เช่น ปูอิฐตัวหนอน
ทดแทนบริเวณสนามหญ้าที่เสียหาย ปรับพ้ืนที่/ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ปูหญ้ามาเลเซีย ปลูกพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ด้านหน้าอาคารฯ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ไร้มลภาวะ   

4. การจัดให้มีพืน้ที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสง่เสริมให้นสิิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก.   มีพ้ืนที่ส่วนรวมสําหรับจัดโครงการหรือกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นโครงการปีใหม่ 
โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์ โครงการวันครบรอบวันสถาปนา สวพ. มก. และกิจกรรมเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องโถงบุษราคัม  ช้ัน 1  อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ. มก. (2.12-1-1) 

5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการท่ีมีต่อภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับดี (2.12-5-1) 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  102 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1-1 สรุปผลการจัดโครงการของสํานักงานเลขานุการ สวพ.มก. 
2.12-2-1 ภาพการตัดต้นไม้ 
2.12-2-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู สวพ.มก. 
2.12-5-1 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (สมศ. 18.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนนิงาน 

   สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มีการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการช่ือ 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร “พ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด 
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยดําเนินงานร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีคิดของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดจิตสํานึกในการพ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาซึ่งกันและกัน และรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่าย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาความรู้
ในการประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคการเกษตรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในอาชีพหลัก และ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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สามารถใช้เวลาว่างสร้างรายได้เสริม พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข 
ปรับปรุงการดําเนินโครงการคราวต่อไป  (2.13-1-1) 

 สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานของสถานีฯ โดยจัดทําโครงการสถานีวิจัยสีเขียว (Green Research Station) โดยโครงการ
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การคัดแยกขยะ  2) การปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือบริโภค  3) การผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพจากเศษซากพืชใบไม้แห้ง และ 4) การทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารเพ่ือใช้ในการเกษตร ซึ่งเร่ิม
ดําเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

   โครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร 
“พ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีกําหนดจัดการฝึกอบรมจํานวน 5 รุ่น 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 300 ราย โดยดําเนินการได้จริงจํานวน 4 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีจํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 435 ราย คิดเป็นร้อยละ 145.00  (2.13-1-1) 

3. มีประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงาน 

   โครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร 
“พ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีการเผยแพร่วิธีการทําปุ๋ยหมักจากขยะ  
การทํานํ้าส้มควันไม้  การทํานํ้ายาล้างจาน และการทําลูกประคบ ฯลฯ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว บุคลากรสถานีวิจัยฯ ยังได้รับความรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในสถานีวิจัยฯ เช่นการทําปุ๋ยหมัก
จากขยะ  การทํานํ้าส้มควันไม้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของสถานีวิจัยฯ (2.13-1-1, 2.13-3-1)   

4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณคา่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนนิงาน 
การจัดโครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร 

“พ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานีฯ และผู้รับการอบรม มีทัศนคติต่อสถานีวิจัยฯ ที่ดีย่ิงขึ้น และเห็นว่าสถานีวิจัยฯ เป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการแก่ชุมชนได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานีวิจัยฯ จัดขึ้น 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2555 สวพ. มก. ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13-1-1 รายงานสรุปการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
2.13-3-1 คู่มือการฝึกอบรม “โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร” หลักสูตรพ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนนิงาน 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ได้แก่ ประเด็นเพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของชาติ น้ัน สวพ.มก. โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้ดําเนินโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร 
ธนาคารพันธ์ุพืช ซึ่งดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 และได้รับการสนับสนุนทุนอย่างต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดําเนินงานตามวงจร PDCA ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในการรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืชพันธ์ุ แผนบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 โดยวัดจากแผนกิจกรรมการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 3 แผน  (2.4-4-3) 
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3. มีประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อคนในชุมชน 
ผลการดําเนนิงาน 

  โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพืชพันธ์ุ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน ซึ่งจากเดิม
หมู่บ้านเขาพลูมีการใช้ที่ดินเกษตรกรรมเชิงเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีการนําต้นไม้ไปปลูกผสมผสานกับพืช
เชิงเด่ียว ทําให้ชุมชนมีการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดิน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว ซึ่งโครงการน้ีเป็น
โครงการนําร่องของการพัฒนาหมู่บ้านวนเกษตรในที่อ่ืนต่อไป   นอกจากน้ียังสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนด้านความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน  ทั้งในเรื่องเครือข่ายเกษตรกรผู้ทําวนเกษตร กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ตลอดจนด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน พบว่า เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกและมีการสร้างเตาเผาถ่าน มีรายได้เสริมจากการผลิตถ่านและ
นํ้าส้มควันไม้เพ่ือจําหน่าย (2.4-4-3)  

4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนหรอืสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 

 ผลกระทบจากโครงการฯ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นในระดับหน่ึง จากการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดิน รวมทั้งชุมชนเกิดการต่ืนตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      
จนนําไปสู่การเสนอขอจัดต้ังป่าชุมชนขึ้นในพ้ืนที่หมู่บ้าน และกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังป่าชุมชนเขาพลูขึ้นมา 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในปีการศึกษา 2555 สวพ. มก. ยังไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-4-3 เอกสารโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า   
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.20 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.20   

3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7   7 6  5.00 4.00 ไม่พบ
ข้อ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ  5 5  5   5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6 6  6   4 5.00 3.00 ไม่พบ
ข้อ 
5,6  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  7 7   7  5 5.00 4.00 ไม่พบ
ข้อ 
4,7  

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 80 80 101 93.95  101 93.95 5.00 5.00   

   107.5  107.50
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบยีบ/ข้อบงัคบัที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหนา้ 
ผลการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประจําสวพ.มก. มีองค์ประกอบที่แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสวพ.มก. เป็นประธาน ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานักที่มีการวิจัย เป็น
กรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  43  คน มีอํานาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับ คือ วางนโยบายและแผนของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ วางข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ ซึ่งมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/
ข้อบังคับ อย่างต่อเน่ือง   โดยในปีการศึกษา 2555 มีการจัดประชุม จํานวน 3 ครั้ง  (1.1-7-1, 3.1-1-1)   
 สวพ.มก. ได้จัดทําแบบประเมินโดยให้คณะกรรมการประจําฯ ได้ประเมินตนเอง ซึ่งแนวทางการประเมิน
พิจารณาจากข้อกําหนดในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ ที่กําหนดไว้เป็นหลัก ซึ่ง
คณะกรรมการประจําฯ มีผลการประเมินตนเอง ประจําปี 2555  เท่ากับ  3.53  หรือร้อยละ 70.53  และได้
ดําเนินการประเมินอย่างต่อเน่ือง โดยการประเมินฯ ประจําปี 2556 อยู่ระหว่างดําเนินการ  (3.1-1-2) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ          
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 ผู้บริหารสวพ.มก.  มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และติดตาม ดูแลให้แต่ละหน่วยงานดําเนินงาน     
ที่ตอบสนองแผนปฏิบัติงานประจําปี และแผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. โดยมีคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก.เป็น
กลไกสําคัญ และได้ถ่ายทอดแผนฯ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และเข้าใจร่วมกัน  รวมถึงสวพ.มก. มีการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้การพัฒนาการดําเนินงาน เช่น การโอนเงินทุนอุดหนุวิจัยออนไลน์ การสื่อสารกับบุคลากรผ่านระบบ
สารสนเทศ  (1.1-2-1, 1.2-4-3)  

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนนิงานของหน่วยงาน ไปยังบคุลากรในหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บริหาร มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเป็นประจํารายไตรมาส และในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของสวพ.มก. (1.1-2-1, 1.1-3-1)   
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4. ผู้บริหารสนบัสนนุใหบุ้คลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศกึษา 
ผลการดําเนนิงาน 

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยการประชุมสัมมาทิฐิกับบุคลากรเป็นประจําอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง โดยปี 2556 ประชุมวันที่ 14-15 กันยายน 2555  และ วันที่ 10 เมษายน 2556  รวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศในการสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการต่างๆ นอกจากหัวห น้า
หน่วยงานแล้ว สวพ.มก. ยังมอบอํานาจตัดสินใจตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รักษา
ราชการแทน (1.1-8-5) (3.1-4-1, 3.1-4-2)  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บริหารมีการสอนงาน ช้ีแนะ/ให้ข้อคิดเห็นแก่บุคลากรตามวาระต่างๆ เช่น กิจกรรมสัมมาทิฐิบุคลากร 
การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้หัวข้อต่างๆ ตามที่กําหนด (1.1-2-1, 
1.1-8-5)   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บริหารบริหารงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบด้งนี ้
 1) หลักประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามแผนงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ร้อยละ 80.64  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (1.1-3-1)  
 2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานตามกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
จัดการอย่างเหมาะสม สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก  (1.2-4-3) 
 3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด เช่น การจัดสรรเงินทุนวิจัย การโอน
เงินทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรโครงการวิจัย (2.1-1-5, 2.1-1-6)   
 4) หลักภาระรับผิดชอบ มีการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้แถลงไว้เมื่อเข้ารับตําแหน่ง โดยผล
การบริหารงานตามนโยบายการพัฒนา มีความสําเร็จตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 89.47  (1.1-2-2) ตลอดจนมีความ
คิดเห็นของบุคลากรสวพ.มก. ประเด็นดังกล่าวมีความพึงพอใจในระดับ 3.96 (3.1-6-1)   
 5) หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการจัดสรรทุนวิจัย สวพ.มก. โดยได้เรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณางานวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนวิจัย เพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (2.1-1-5, 2.1-1-6)   
 6) หลักการมีส่วนร่วม มีการแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมที่จะดําเนินการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม เช่นกิจกรรมด้านการเงิน พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรจากงานคลัง กิจกรรมด้านการจัดทําแผนต่างๆ 
พิจารณาแต่งตังบุคลากรจากงานแผน ซึ่งจะเห็นได้จากคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น 
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 7) หลักกระจายอํานาจ มีการแต่งต้ังและมอบหมายภาระงานให้แก่รองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ และ
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือมอบหมาย รับผิดชอบ ตัดสินใจการดําเนินงาน
ได้ในระดับหน่ึง (3.1-4-2)  
 8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ (3.1-6-2, 2.1-1-5)  
 9) หลักความเสมอภาค บุคลากรสวพ.มก.ได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยไม่แบ่งแยกชาย หญิง หรือ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างช่ัวคราว โดยจะเห็นได้จาก
จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา มีจํานวนร้อยละ 93.-95 (แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ) 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  มีการบริหารงานโดยเป็นการหารือ หาข้อตกลงกันระหว่างผู้เก่ียวข้อง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ก่อนการตัดสินใจ หรือประกาศใช้นโยบาย มาตรการต่างๆ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นบุคลากรจากที่
ประชุม หรือกล่องรับความคิดเห็น ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (1.1-2-1)  

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บรหิารนาํผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

การประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. มีการนําภารกิจหลักที่สําคัญของสวพ.มก. เป็นวาระการ
ประชุม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ทั้งด้านการวางนโยบายและแผนดําเนินงานที่สอคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย เช่น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การวางข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์ และระเบียบของสวพ.มก. ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย การส่งเสริมกิจกรรมวิจัย การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมก. ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําสวพ.มก. พ.ศ. 2541 (ข้อ 6) ที่ต้องผ่านความเห็นชอบ / ขอมติจากที่ประชุมก่อน เพ่ือนํามติ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม ทั้งด้านการบริหารงาน การบริหารจัดการ
งานวิจัย และแนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยของมก. รวมถึงแจ้งผลการดําเนินงาน/การแก้ไข
ปรับปรุงต่อที่ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ (1.1-7-1, 3.1-1-1)   

นอกจากน้ี สวพ.มก. ได้จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นคณะกรรมการประจํา ประจําปี 2555          
โดยข้อคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีต่อการบริหารงาน เท่ากับ 3.34 หรือร้อยละ 67.60 และดําเนินการต่อเน่ืองในปี 2556 
ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ  (3.1-1-2)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก. 
1.1-2-2 แผน/ผลเชิงรุกผู้อํานวยการ ระยะปีที่ 2 
1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. 
1.1-8-5 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐแิละกิจกรรมวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 
1.2-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
2.1-1-5 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-6 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพ.มก. 
3.1-1-2 สรุปการประเมินผลคณะกรรมการประจํา สวพ.มก. ปี 2555 
3.1-4-1 หน้าเว็บ FACEBOOK KURDI/ข้อความประชาสัมพันธ์เปิดใช้กลุ่ม KURDI 
3.1-4-2 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน 
3.1-6-1 สรุปการประเมินผลผู้อํานวยการประจําปี 2555 
3.1-6-2 ประกาศสภา มก. เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. โดยคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู้ ได้กําหนดแผนการจัดการความรู้ของสวพ.มก. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 24 
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พฤษภาคม 2554 โดยมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย ในแต่ละขอบเขตของการจัดการความรู้ ปรากฏ
ตามหัวข้อที่ 4.1.1 การกําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ หน้า 29-30 แผนการจัดการความรู้ของสวพ.มก. 
(3.2-1-1) 

2. กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชดัเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
ผลการดําเนนิงาน 

  คณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู้ ได้พิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ 
บุคลากรในสงักัดสวพ.มก. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน (3.2-1-1) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

  สวพ.มก. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลสู่บุคคลของ
สวพ.มก. ด้วยกันเอง ซึ่งเน้นเป็นกิจกรรมการสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการจัดอบรมอย่างเป็น
ทางการ  โดยองค์ความรู้ที่ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 รวม 7 องค์
ความรู้ ได้แก่ 1) การจัดแฟ้มเอกสาร  2) การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  3) การจัดทํารายงานการประชุม  4) 
กระบวนการจัดทําวารสาร  5) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  6) กระบวนการจัดทําโปสเตอร์นิทรรศการ 
(1.2-4-3)  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูท้ีกํ่าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
ผลการดําเนนิงาน 

 เมื่อมีการดําเนินแต่ละกิจกรรมของการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ความรู้        
จะรวบรวมและสรุปสาระสําคัญตามประเด็นองค์ความรู้ เพ่ือให้สะดวก ง่ายต่อการเข้าใจ และเผยแพร่บนเว็บไซด์
สวพ.มก. ใช้ช่ือว่า “คลังความรู้ สวพ. มก.” (1.2-4-3) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูใ้นปีการศึกษาปัจจุบันหรือปกีารศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบติัที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบติังานจรงิ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรู้หัวข้อต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 เผยแพร่บนเว็บไซด์เพ่ือความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานจริง (1.2-4-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
3.2-1-1 แผนการจัดการความรู้ สวพ.มก. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงู และตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน5 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555)  สวพ.มก.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สวพ.มก. ตามคําสั่งสวพ.มก. ที่ 33/2555 ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้า
สํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวพ.มก.       
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของ
สวพ.มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  (3.3-1-1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน  
ผลการดําเนนิงาน 
 

สวพ.มก. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ , วันที่ 
31 พฤษภาคม และวันที ่9 ตุลาคม 2555 ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยวิเคราะห์และระบุปัจจยัความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการงานวิจัยมก.  2) การบริหาร
จัดการองค์กร  3) ด้านสารสนเทศ ตามแบบ R-ERM.F2  (3.3-2-1) 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเสนอปัจจัยความเสี่ยง และได้นําปัจจัยความเสี่ยงน้ัน มา
ประเมินความเสี่ยง จาก 4 มติิ ได้แก่ โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และลําดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์ 5 ระดับที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ (3.3-2-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน 
ผลการดําเนนิงาน 
 

สวพ.มก. มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน (3.3-2-1) 

 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพือ่พิจารณาอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
ผลการดําเนนิงาน 
 

เพ่ือให้แผนบรหิารความเสี่ยง สวพ.มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เกิดประสิทธิภาพ สวพ.มก. มีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ตามแบบ R-ERM.F3 ที่แสดงผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนฯ  (3.3-5-1) 

 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรบัแผน

หรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. ได้นําผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบ R-ERM.F3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พิจารณา
สถานภาพการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนํามาต่อยอดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยงในอนาคต 
โดยวางแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาทิ ประเด็นความเสี่ยง : อาจารย์ นักวิจัยทําสัญญา
รับทุนและเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามกําหนดเวลา หรือประเด็นของการส่งรายงานวิจัยล่าช้า/ไม่ส่ง เป็นต้น (3.3-2-1, 
3.3-5-1)   
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพ.มก. 
3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง สวพ.มก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3.3-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีแผนการบรหิารและการพฒันาบคุลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากร และอัตรากําลังอีก 10 ปีข้างหน้า เส้นทางความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร    
มีการประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคล เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคลากร  
 ทั้งน้ี สวพ.มก. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ไปตามแผนที่กําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรตั้งแต่ การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริม สนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ
ความรู้ การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า โดยผลักดันการเสนอขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างช่ัวคราวตามระบบ (3.4-2-1) (แบบเก็บข้อมูลดิบตัว
บ่งช้ี 3.5) 
ในปีการศึกษา 2555 มีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ โดย
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน คือ น.ส.ณัฐชพร ทองดอนแช่ม และปริญญาเอก 
จํานวน 1 ทุน คือ นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สังกัดสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จากเงินกองทุนสวพ.
มก. ตลอดจนทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย จํานวน 4 คน คือ น.ส.
ยุพดี เผ่าพันธ์ุ น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ นางพัชรี อํารุง และน.ส.อรุชา สาดศรี และนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติ 2013 Invitro Biology Meeting Plant จํานวน 1 ทุน คือ ดร.นงณพชร คุณากร สังกัดฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
รวมท้ังมีบุคลากรได้รับการพิจารณาปรับวุฒิและเปล่ียนตําแหน่ง จํานวน 2 คน คือ นายสาคร จันทร์มา สังกัดสถานี
วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และน.ส.จันทร์แรม รูปขํา สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร โดยจัดให้มีอุปกรณ์การกีฬา เช่น ตะกร้อ ส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาตามความถนัดของบุคลากรในด้านต่างๆ การส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณี มก. 
รวมถึงจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” 
เป็นต้น  (3.4-3-1) 

 ด้านการเสริมสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร สวพ.มก.จัดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย/
อุบัติเหตุแก่ลูกจ้างช่ัวคราวในสถานพยาบาล มก. มีกองทุนประเภทส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และกองทุนอุดหนุน
การศึกษาแก่บุตรลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดสวพ.มก. การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล โดยวิธีการต่างๆ เช่น มอบ
กระเช้าแสดงความยินดีตามวาระต่างๆ ประชาสัมพันธ์รางวัลที่ได้รับ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพจากการจัดโครงการต่างๆ ตลอดจน ในปี 2554 สวพ.มก. ได้ปรับระเบียบกองทุนสวพ.มก. เพ่ือความ
เหมาะสม เช่นทุนบุตร ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัย เงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย เงิน
รางวัลบุคลากรดีเด่น เป็นต้น (3.4-3-2, 3.4-3-3)  

 ในปี 2555 กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น กลุ่มวิจัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มลูกจ้างประจํา/
ลูกจ้างช่ัวคราว มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน เจ้าหน้าที่วิจัย 
ชํานาญการ  นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัย นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย วิศวกร ชํานาญการพิเศษ และนางสมบูรณ์ 
ปานแก้ว พนักงานห้องปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมมอบโล่ เพ่ือแสดงความยินดีกับบุคลากร (3.4-3-4) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 
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ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. มีการติดตามให้ผู้ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา โครงการต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก จัดทํา
รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/ดูงาน น้ัน จะต้องอยู่ภายในกรอบของภาระงานท่ีรับผิดชอบ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการอบรม
เพ่ือนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน (3.4-4-1) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากร และดูแลควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก.  มีการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สวพ.มก. 7 ข้อ โดยถือปฏิบัติทั่ว
กัน และได้มีการจัดทําโปสเตอร์เพ่ือติดประกาศแต่ละหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน 
อีกทั้งได้นําความรู้มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา แจ้งบุคลากรรับทราบในการจัดโครงการ
สัมมนาทิฐิฯ และถือปฏิบัติ  รวมถึงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ สวพ.มก. (3.4-4-1, 3.1-6-2) 
 

6. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ในปี 2555 มีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสประสบผลสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ โดยพิจารณา

จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน คือนางสาวณัฐชพร ทองดอนแช่ม และปริญญาเอก 1 ทุน คือ 
นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สังกัดสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จากเงินกองทุนสวพ.มก. (3.4-6-1) 
ตลอดจนทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย 4 ทุน ได้แก่บุคลากรของฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 ทุน คือ นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ  นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ นางพัชรี 
อํารุง และใช้งบเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คือนางสาวอรุชา สาดศรี และนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติ 2013 IN VITRO BIOLOGY MEETING PLANT จํานวน 1 ทุน คือ นางสาวนงณพชร คุณากร 
รวมท้ังมีบุคลากรได้รับพิจารณาปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง จํานวน 2 คน ได้แก่       นายสาคร จันทร์มา สถานี
วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และนางสาวจันทร์แรม รูปขํา สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (3.4-
6-2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ผลการดําเนนิงาน 

 จากแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอยู่
หลายประการ สวพ.มก. จึงยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพ. มก. เพ่ือทําหน้าที่วิเคราะห์
อัตรากําลังวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรักษาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ตรงตามภารกิจและสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.4-7-1)  
 คณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสวพ.มก. ได้มีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เพ่ือพิจารณารายการสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ตาม ก.พ.) 
สมรรถนะของ สวพ.มก.  และของหน่วยงานต่างๆ ในสวพ.มก. และสรุปให้ใช้สมรรถนะหลักของ มก. และประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสวพ.มก. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขกลยุทธ์ให้เป็นปัจจุบัน และตัวช้ีวัดเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้มีการพิจารณา
สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core Comprtency) บุคลากร สวพ.มก. ของแต่ละหน่วยงาน และ (ร่าง) 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมแบบฟอร์มฯ ใหม่ 
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 คณะทํางานจัดทําแผนฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือทบทวนการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ สวพ.มก. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  รวมทั้งมอบฝ่ายเลขานุการศึกษา
ข้อมูลจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพ.มก. เสนอให้คณะทํางานพิจารณาต่อไป (3.4-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 

3.4-2-1 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 
3.4-3-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคลากรและเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 32 

“บางแสนเกมส์” 
3.4-3-2 ระเบียบกองทุน สวพ.มก. 
3.4-3-3 สรุปค่าใช้จ่ายสวัสดิการบุคลากร 
3.4-3-4 รายงานการประชุมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
3.4-4-1 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร สวพ.มก. 
3.1-6-2 ประกาศสภา มก. เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
3.4-6-1 การสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
3.4-6-2 คําสั่งเลื่อนระดับของข้าราชการ 
3.4-7-1 คําสั่ง สวพ.มก. เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคลลของ สวพ.มก. 
3.4-7-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลของ สวพ.มก. 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80  (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

101

107.5
×100 =93.95 

 คะแนนที่ได้ =
93.95

80.00
×5 =5.87 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 119 ร้อยละ 
98.35 

101.50 ร้อยละ 
87.13 

101 ร้อยละ
93.95

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
80 

บรรละ ร้อยละ 
80 121 116.50 107.5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 119 ร้อยละ 
98.35 

101.50 ร้อยละ 
87.13 

101 ร้อยละ
93.95

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
80 

บรรละ ร้อยละ 
80 121 116.50 107.5 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7   7   5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ.มก.มีแผนกลยุทธ์การเงิน เพ่ือการบริหารด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึง
ความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนเชิงรุกของผู้อํานวยการฯ ด้านการเงิน (4.1-
1-1) (1.1-2-2) 

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ.มก. สนับสนุนการแสวงหาเงินวิจัยจากภายนอก โดยการสร้างเครือข่ายการวิจัยจากแหล่งทุนทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศ และการสนับสนุนการแสวงหาเงินรายได้หน่วยงานในสังกัด โดยโครงการจัดหาเงิน
รายได้ ประจําปี รวมถึงการติดตามผลโครงการจัดหารายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2555 เสนอคณะกรรมการพัฒนา
งานสวพ.มก. ในการประชุมครั้งที่ 4/2555  วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนการใช้เงินให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปีต่อไป  (4.1-2-1, 4.1-2-2)   
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 ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา แผนดําเนินการในรอบปีถัดไป และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีวงเงินตามกรอบที่ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนกํากับ ติดตามให้หน่วยงานวางแผนการใช้เงินตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ 
(4.1-2-3, 4.1-2-4, 4.1-2-5)  

 3.  มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพฒันาหน่วยงาน และ
บุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ.มก. มีงบประมาณประจําปีในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 แหล่งได้แก่ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ทั้งน้ีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละปี อาจไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสวงหางบประมาณจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มีค่าลงทะเบียน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม สวพ.
มก. มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสวพ.มก.ประเภทส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยของนักวิจัยในสังกัดตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ  (4.1-3-1) 
  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
อย่างน้อย ปลีะ 2 ครั้ง 
ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ.มก. มีการควบคุม และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างเป็นระบบ ทุกรายไตรมาส เพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ อีกทั้งได้จัดทํารายงานทางการเงิน
และวิเคราะห์การเบิกจ่ายทุกรายไตรมาสตลอดปีงบประมาณ รายงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนางาน
สวพ.มก. ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือทราบสถานะการเงินของหน่วยงาน  (4.1-2-4, 4.1-2-5)     
 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงนิไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนว่ยงานอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ.มก. มีการจัดทํารายงานการใช้เงินรายไตรมาส นําเสนอผู้บริหาร โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การใช้เงินตามแผน ทิศทางการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผน และงบประมาณเหลือจ่าย
ในแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละไตรมาส เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบสถานะทางการเงินและสามารถใช้จ่ายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (4.1-2-4, 4.1-2-5) 

  
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนา้ที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
 สวพ. มก. มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดดังน้ี 
 1) สวพ.มก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินคงเหลือ
ประจําวัน  นําเงินส่งคลังและเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ (4.1-6-1) 
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 2) สวพ.มก. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้การดําเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด ดําเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย คําสั่งที่ 15/2551 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2555 (4.1-6-2) 
 3) มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันทําการ การตรวจนับโดยกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ มีการให้จัดทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน และการแจ้งรับเงินทาง E-Mail ให้รับเงินตาม
กําหนดเวลา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง (4.1-6-3) 
  4) มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของสวพ.มก. ทําหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ 
เงินทดรองราชการ หน่วยงานในสังกัด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2281/50 (4.1-6-4) 
 โดยผู้ตรวจสอบภายในของสวพ.มก. ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP เมื่อวันที่ 27-28 
มีนาคม 2556 

7. ผู้บรหิารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 
 ผู้อํานวยการได้รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และกํากับการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือหน่วยงานสามารถวางแผน และตัดสินใจบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด เช่น การพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับแผนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน (4.1-2-4, 4.1-2-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 - 7 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 - 7 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-2 แผนเชิงรุกผู้อํานวยการ 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การเงินของสวพ. มก. ประจําปีงบประมาณ 2553-2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-2-1 บันทึกข้อความ เร่ือง ติดตามโครงการจัดหารรายได้หน่วยงานในสังกัด 
4.1-2-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-2-3 หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-2-4 รายงานการใช้เงินงบประมาณแผน่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/รายงานผลการวิเคราะห์การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-2-5 รายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/รายงานผลการวิเคราะห์การ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2555 
4.1-3-1 ประกาศสวพ.มก. เร่ืองหลักเกณฑ์กองทุนสวพ.มก. ประเภทส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัย 
4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน 
4.1-6-2 คําสั่งแต่งต้ังเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบิตงานด้านการเงินและบัญชี 
4.1-6-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
4.1-6-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9  9   9   5.00 5.00   

5.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเอง 

ข้อ 4 4 4  5.00 5.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

สวพ.มก. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัยฯ โดยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพซึ่งเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพ ให้เกิดการ
พัฒนาต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบ โดยใช้คณะกรรมการฯ เป็นกลไกในการติดตามให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง โดยกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพของสวพ.มก. มีดังน้ี 

 การจัดฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้จากโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย  
(5.1-1-1) 
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 การประสาน การติดตาม การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  การพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล  การรายงานผลตามแผนประจําปี ฯลฯ (1.1-
3-1, 4.1-2-4, 4.1-2-5) 
  การรายงานผลตามกิจกรรมประจําเดือนของหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการงานวิจัย บริการวิชาการ 
การฝึกงานนิสิต เป็นต้น (5.1-1-2) 
  การประชุมคณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ  วางกรอบ
แนวทางการประกันคุณภาพหน่วยงาน (5.1-1-3) 

 การประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อยในสังกัด เป็นประจําทุกปี (5.1-1-4) 
 การรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานย่อย ทั้ง 2 มิติ ได้แก่ 

มิติผู้ประเมิน และมิติผู้ถูกประเมิน  (5.1-1-5) 
  การจัดทําแผนประกันคุณภาพสวพ.มก. (5.1-1-6) 

 การประสานและดําเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับสวพ.มก. (5.1-1-7, 5.1-1-8)   
     การประสานการเย่ียมชมจากการประเมินของหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. สมศ. 
(5.1-1-9) 
  การจัดทํา และติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับสวพ.มก. 
(5.1-1-10, 5.1-1-11)   
  การจัดทําข่าวสารประกันคุณภาพของสวพ.มก. (5.1-1-12) 
 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสดุของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 สวพ.มก. มีนโยบายให้ผู้บริหารทั้งระดับหัวหน้าหน่วยงาน และระดับสวพ.มก. ตลอดจนบุคลากร
หน่วยงาน มีส่วนร่วมดําเนินการและกําหนดนโยบาย โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ชุดคณะกรรมการ ดังน้ี 
 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพของสวพ.มก. มีผู้อํานวยการ เป็นประธาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติและวิธีการดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน และการพัฒนาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพของสวพ.มก. 
 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสวพ.มก. (ระดับหน่วยงานย่อย)  ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. หรือผู้ที่หน่วยงานพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม ความสามารถให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับตรวจประเมินได้   
 3)  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือเป็นตัวแทนหน่วยงาน ทําหน้าที่
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ มีการประชุมและกําหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการ เพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมและการยอมรับเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพ
ของสวพ.มก. โดยกําหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจําทุกปี 
และรับการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงาน  โดยปี 2556 สวพ.มก. มีแนวทางเพ่ิมจํานวนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหน่วยงานย่อย จากผู้ที่มีความสามารถและความเหมาะสม นอกเหนือจากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของ สกอ. เพ่ือเป็นอีกทางหน่ึงในการให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข้งด้านประกันคุณภาพของสวพ.มก. 
(5.1-1-3, 5.1-2-1)  
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  ด้านการสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศ คือ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  มีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศ
งานวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ โดยสวพ.มก. ดําเนินการครบทุกข้อ ได้แก่ 
1) มีการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 2) มีระบบรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยสําหรับอาจารย์/
นักวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  3) มีการสนับสนุนการทํารายงานข้อมูลงานวิจัย 4) มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 สวพ.มก.ให้ความสําคัญและดําเนินการตามระบบอย่างต่อเน่ือง ตามกระบวนการ PDCA ดังน้ี 
มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึง
ปัจจุบัน  โดยกําหนดให้หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานประจําปี และ
กําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซึ่งในปี 2556 มีการปรับแนว
ทางการประเมิน โดยการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามภารกิจและมีจํานวนผู้ประเมิน 10 คน จากเดิม 4 กลุ่ม จํานวนผู้
ประเมิน 15 คน ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการประเมินให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยดําเนินการประเมิน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 8 หน่วยงาน  และหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอสวพ.มก. ภายใน 
30 วัน ภายในเดือนมิถุนายน 2556 เพ่ือเสนอผู้อํานวยการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพพิจารณาผลประเมิน
และแนวทางพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอที่มีต่อสวพ.มก. ต่อไป   (5.1-1-11, 5.1-2-1, 5.1-4-1)     
 สวพ.มก.จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ ประจําปี 2555 เสนอต่อคณะกรรมการประจําสวพ. มก. และ
คณะกรรมการพัฒนางานของสวพ.มก. โดยจัดส่งสํานักงานประกันคุณภาพ มก. ตามกําหนดทุกปี  ตลอดจนนําผล
ประเมินคุณภาพประจําปี จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง (สปค.01) และดําเนินการตามแผน (สปค.02) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานของสวพ.มก. (1.1-2-1, 1.1-7-1, 5.1-1-11, 5.1-4-2)   

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการ
ดําเนนิงานตาม  ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี ้
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพมาพัฒนา ปรับปรุง
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ร้อยละ 96.43  (ดําเนินการ 54 โครงการ/กิจกรรม จาก 
56 โครงการ/ กิจกรรม (1.1-1-1) 

 และเมื่อมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2556-2558)  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน ส่งผลให้มีการ
พัฒนาตามตัวบ่งช้ีของแผนฯ ดังกล่าว อาทิเช่น 
 1. กิจกรรมสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยใช้สารสนเทศ 
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 ผลการดําเนินงาน :  ในเดือนมกราคม 2556 ผู้อํานวยการได้แจ้งข่าวสารเร่ืองสวัสดิการต่างๆ สําหรับ
บุคลากร ไปยัง E-mail ส่วนบุคคล   และต่อมาได้ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารโดยประสานกับรองผู้อํานวยการฝ่าย
สารสนเทศ จัดทําช่องทางสื่อสาร ผ่านระบบ Facebook  แบ่งออกเป็นประเภทการใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่  1) สวพ.
มก.  เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารจากทุกฝ่ายสู่อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลภายนอกสวพ.มก. 2) KURDI  เพ่ือ
เป็นช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับงานในสถาบัน รับฟังแนวคิดและกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งผู้บริหารจะใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบาย แนวทางต่างๆ ในการพัฒนางาน  3) KURDI OPERATION M.A.L.E.E เพ่ือเป็นช่องทาง
ให้กับบุคลากรสื่อสารระหว่างกันโดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก  (3.1-4-1) 
 2. กิจกรรมการให้บริการงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
 ผลการดําเนินงาน : โดยในวันสัมมาทิฐิบุคลากรทั้งสวพ.มก. วันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้บริหาร 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ได้ให้แนวคิด วิธีการทํางานแบบมุ่งเน้นคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิที่ดี ที่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ของสวพ.มก. และต่อตนเอง (1.1-8-5)   
 3. โครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษบุคลากร  
 ผลการดําเนินงาน : โดยได้เชิญ ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกหน่วยงานมาอบรมภาษาอังกฤษช่วงเวลาหลัง
เลิกงาน ให้กับบุคลากร ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่ม
นักวิจัย เพ่ือเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการบริหารงานวิจัย การให้บริการ ติดต่อ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
ในระดับหน่ึง (5.1-1-1, 5.1-5-2)   
 4. โครงการ OPERATION M.A.L.E.E 
 ผลการดําเนินงาน : โดยการให้นักศึกษาต่างประเทศมาเป็นพ่ีเลี้ยงในแต่ละหน่วยงานในสังกัดสวพ.มก. 
และสื่อสารกับบุคลากรด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการปรับตัวเข้าสู่
อาเซียน และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทาง Facebook อีกทางหน่ึง (5.1-5-1) 

5. หลักฐานการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
ผลการดําเนินงาน : โดยการให้นักวิจัยที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม

รับรองการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ที่เสนอว่าควรมีแบบฟอร์มชัดเจน (2.2-4-2) 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน  

 สวพ.มก. มีระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเผยแพร่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
บนเว็บไซต์ สวพ.มก.  
 องค์ประกอบที่ 1  มีการนําข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านแผนงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทาง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากร มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือลดการใช้
กระดาษ รวมถึงในปีงบประมาณ 2556 มีแผนที่จะพัฒนาระบบรายงานแผน/ผลประจํารายไตรมาส โดยการสร้าง
โปรแกรมการรายงานผล เพ่ือความคล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกแก่ผู้รายงานและผู้จัดเก็บข้อมูล  (1.2-4-3)    
 องค์ประกอบที่ 2  มีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย อาทิ ระบบ KUForest ระบบฐานข้อมูลบริหาร
จัดการงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ให้อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  (1.2-4-3)    
 องค์ประกอบที่ 3 มีการนําข้อมูล/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน คณะกรรมการประจํา ระบบประเมินผล
ผู้อํานวยการประจําปี ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การจัดการองค์ความรู้ (คลังความรู้)   แบบฟอร์มต่างๆ   อีกทั้ง ในปี 
2556 ได้จัดทําระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และมีข้อมูลที่พร้อมใช้ประโยชน์  รวมถึง
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ได้นําระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน แทนการลงลายมือช่ือ เพ่ือลดระยะเวลา ขั้นตอนการดําเนินงานให้เกิด
ความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วย่ิงขึ้น   (1.2-4-3)    
 องค์ประกอบที่ 4 สวพ.มก. นําระบบสารสนเทศด้านการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการทุนวิจัย ต้ังแต่การ
ให้นักวิจัยเสนอโครงการผ่านเว็บไซต์ การประสานการทําสัญญารับทุน และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย อีกทั้งในปี 2556 
ได้มีการพัฒนาระบบการโอนเงินทุนวิจัยผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ด้วย (1.2-
4-3)  
 องค์ประกอบที่ 5 มีการนําข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านประกันคุณภาพ  ข่าวสารงานประกันคุณภาพ
สวพ.มก.เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร ตลอดจนปรับวิธีการจัดส่งรายงาน
การประชุมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงรับรอง/แก้ไขรายงานการประชุม เพ่ือลดการใช้กระดาษ  อีกทั้งในปี 
2556 ได้สร้าง/พัฒนาระบบการสื่อสารกับบุคลากรโดย การประยุกต์ช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook  และจัดทํา
เป็นระบบปิดเพ่ือใช้สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสวพ.มก. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นบุคลากรในนโยบาย 
กิจกรรมใหม่ที่ผู้บริหารจะตัดสินใจดําเนินการ ซึ่งเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3.1-4-1) 
 องค์ประกอบที่ 6 มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านการเงิน โดยการโอนเงินทุนอุดหนุน
วิจัยออนไลน์ แทนการมารับด้วยตนเองหรือการมอบอํานาจ  รวมท้ังได้ปรับปรุงการเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานใน
สังกัด ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นจํานวนมาก จะใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เพ่ือลด
ระยะเวลา และลดการใช้กระดาษ เป็นต้น นอกจากน้ี ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ สํานักหอสมุด มก. เพ่ือศึกษาระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบท่ีพัฒนาโดยสํานักหอสมุด มก. ขณะนี้ (เมษายน 2556) อยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับสํานักหอสมุด มก. เพ่ือขอนําระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มาใช้แทนการจองห้องประชุมแบบเดิม 
ซึ่งเป็นการเขียนแบบฟอร์มจองห้องด้วยกระดาษ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 การประกันคุณภาพของสวพ.มก. ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ดังน้ี  
 1) กิจกรรมการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย มีการแต่งต้ังบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ส่วนได้เสียต่างๆ 
 2) กิจรรมประเมินคุณภาพระดับสวพ.มก. มีการเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอก 
เข้าร่วมประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 3) มีการสํารวจความพึงพอใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
(5.1-1-5, 5.1-1-8, 5.1-7-1)    

8. มีเครือขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหน่วยงานหลัก รวมถึงการติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ  (5.1-8-1) 
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 อีกทั้ง ในปี 2556 สวพ.มก.ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา”  ซึ่งเป็นโครงการให้สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพได้รับทราบแนวคิดในการบูรณาการภารกิจ 
และนําไปปรับปรุง พัฒนาการบูรณาการด้านต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (5.1-8-2) 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคณุภาพที่หน่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้หนว่ยงาน
อ่ืนสามารถนาํไปใช้ประโยชน ์
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. นําเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย (ระบบบริหารเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัย) ในโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 6 จัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพ มก. โดยวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการน้ี เพ่ือเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก มก.  
ซึ่งการประกวดครั้งน้ี สวพ.มก.ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 1) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ได้รับรางวัลดีเย่ียม  และ 2) ประเภทผลงานนําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  (5.1-9-1) 
 นอกจากน้ี สวพ.มก.ได้มีการจัดทําข่าวสารงานประกันคุณภาพ สวพ.มก. ต้ังแต่ปี 2555 และดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเป็นการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ด้านประกัน
คุณภาพให้กับบุคลากร เพ่ือใช้ประโยชน์  (5.1-1-12) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 - 8 ข้อ 9 ข้อ - 4.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 - 8 ข้อ 9 ข้อ - 4.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ของสวพ.มก. (ปี 2554-2557) 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก. 
1.1-3-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. 
1.1-8-5 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐแิละกิจกรรมวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-4-3 www.rdi.ku.ac.th 
3.1-4-1 หน้าเว็บ FACEBOOK KURDI/ข้อความประชาสัมพันธ์เปิดใช้กลุ่ม KURDI 
4.1-2-4 รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/รายงานผลการ

วิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-2-5 รายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/รายงานผลการ

วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2555 
5.1-1-1 โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพทั้งที่จัดเองและส่งเสริมให้เข้าร่วม 
5.1-1-2 สรุปกิจกรรมประจําเดือน 
5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
5.1-1-4 ผลตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานในสังกัด ประจําปี 2555-2556 
5.1-1-5 สรุปผลความพึงพอใจกิจกรรมประเมินคุณภาพ ประจําปี 2556 
5.1-1-6 แผนประกันคณุภาพสวพ.มก. 
5.1-1-7 ผลการตรวจประเมินคุณภาพสวพ.มก. ประจําปี2555 
5.1-1-8 ภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2555 
5.1-1-9 กิจกรรมตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย จากภายนอก 
5.1-1-10 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค. 01) ประจําปี 2555 ระดับหน่วยงานย่อย 
5.1-1-11 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค. 01) ประจําปี 2555 ระดับสวพ.มก. 
5.1-1-12 ข่าวสารประกันคุณภาพสวพ.มก. 
5.1-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
5.1-4-1 รายงานการประเมินตนเองหน่วยงานในสังกัด ประจําปี 2555 
5.1-4-2 บันทึกนําส่งรายงานการประเมินคุณภาพต่อสํานักงานประกันคุณภาพ 
5.1-5-1 แบบเสนอโครงการภายใต้แผน 
5.1-5-2 สรุปผลประเมนิโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษบุคลากร 
2.2-4-2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 
5.1-7-1 รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ ์
5.1-8-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางด้านประกันคุณภาพจากสถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
5.1-8-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5.1-9-1 หนังสือผลงานรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที ่6 ประจําปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึน้เอง 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  130 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต   

รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 

      ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีการดําเนินงานเป็นตัวบ่งช้ีเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์สอดคล้องกับภารกิจของสวพ.
มก.  โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ ดังน้ี 

1. มีการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกการรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผลการดําเนนิงาน 

      สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศ
งาน วิจั ยของมหา วิทยาลั ยฯ  โดยไ ด้ พัฒนา /ปรับปรุ ง ระบบฐานข้ อมู ลงาน วิจั ยและงานส ร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) อย่างต่อเน่ือง (1.2-4-4) เพ่ือรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์/นักวิจัยปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ฯ  โดยมีระบบและกลไก
การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.2-1-1)  โดยให้
สวพ.มก. รับผิดชอบดูแลข้อมูลงานวิจัย และบทความด้านวิชาการ และด้านวิจัย และได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย 
จะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (1.2-4-4)  
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลใช้ในการคิดภาระงานของอาจารย์ (5.2-1-2)   โดยในแต่ละปีช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สวพ.
มก. จะมีการแจ้งหนังสือขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย แจ้งอาจารย์/นักวิจัย 
ในสังกัด กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บของ
มหาวิทยาลัยฯ และ สวพ.มก. (5.2-1-3) พร้อมแจ้งอีเมล์ถึงอาจารย์/นักวิจัย ทุกท่าน นอกจากน้ียังได้จัดทําระบบ
ผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ซึ่งเป็นทางเลือกให้ ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทน
กรอก และยังได้นําเข้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS 
รวมท้ังผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ที่สวพ.มก. 
เป็นฐานในการจัดทํา มาให้อาจารย์/นักวิจัย ไว้ในระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ย่ิงขึ้น 
รวมทั้งได้เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (2.1-1-8)   เข้ากับระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ฯ (1.2-4-4) ส่งไปยังระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ  (5.2-1-4) ซึ่งจะ
ช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

2. มีระบบรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยสําหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
ผลการดําเนินงาน 

              1). สวพ.มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  
 (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  (1.2-4-4)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย
ฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ฯ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัยสามารถเข้าไป
ปรับปรุง/เพ่ิมเติม ฐานข้อมูลได้จากระบบดังกล่าว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” 
ในการเข้าระบบ   ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.kuac.th/kur)  
(2.1-1-8)   เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอขอ
โครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 
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โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่าน
ระบบดังกล่าว  และระบบเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.kuac.th/kurx)  (5.2-2-1)ให้สามารถ
เช่ือมโยงต้ังแต่ต้ังแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไป
บันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ รวมทั้งยังได้เพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบ
การจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email เมื่อ สวพ.มก.  
โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าวน้ี 
สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บจะถูกตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/
นักวิจัย เพ่ือให้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเช่ือถือ   

   2 ).  ส วพ .มก .  ไ ด้ พัฒน า ร ะบบ สืบค้ น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย มห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ า สต ร์ 
(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) (2.1-5-2)   เป็นระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของ
อาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถสืบค้นประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ มก. (1.2-4-4)     และเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  (5.2-2-2)      
รวมทั้งสื่อวิดีโอรายการเกษตรศาสตร์นําไทย  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 
youtube  (5.2-2-3)  ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  สามารถสืบค้นข้อมูล
งานวิจัยได้จากระบบฯ ดังกล่าว  

       3).   สวพ .มก .  ได้พัฒนาระบบวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ซึ่ ง เ ป็นระบบฐานข้อมูล
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)  (5.2-2-4)  โดยรวบรวม
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวม
ข้อมูลต้ังแต่ปี 2504 ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย 
ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นข้อมูลฯ ได้ที่ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว  

   และนอกจากน้ียังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ 
(Submission online)  มาใช้ในการดําเนินงานให้สะดวกและรวดเร็ว และสู่ความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น ภายใต้
เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://natsci.rdi.ku.ac.th/natsci/index.php/NaturalScienceandTechnology/login (5 . 2 -2 -5 )  
ขณะนี้กําลังดําเนินการวางแผนที่จะประกาศใช้ระบบฯ ในปี 2556 น้ี  

               4). อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ  
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 (2.1-3-6) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างกําลังใจ และ
แรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2555 น้ี ได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งใบสมัครเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ของปี พ.ศ. 2554 ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน   2555  โดยอาจารย์/นักวิจัย  สั่งพิมพ์ใบสมัครและข้อมูล
อัตโนมัติจากระบบที่เว็บไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/reward  (5.2-2-6) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใหม่ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยที่กําหนด (2.1-3-6) โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย นนทรี ในการ
เข้าระบบ  

3.  มีการสนบัสนนุการทาํรายงานข้อมูลงานวิจัยเพื่อตอบสนองหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
ผลการดําเนินงาน 
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    สวพ.มก. ได้จัดทํารายงานข้อมูลงานวิจัยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ฯ เพ่ือใช้ในการรายงานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบันสํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไป
ใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงานประกันคุณภาพ มก. และมหาวิทยาลัยฯ ก็
ใช้รายงานน้ีในการรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (1.2-4-5) 

     

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

         สวพ.มก. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th;kur) โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดทํา
แบบสอบถามประเมินความพึงพอจากอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่ปี 2549-2556  ซึ่งผลการ
สํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.08 ดังเอกสารสรุปผลการประเมินฯ (1.2-3-1)   

    และนอกจากน้ีแล้ว ยังมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอน
เงิน ซึ่งผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.16    ดังเอกสารสรุปผลการประเมินฯ (5.2-4-1)   

  มผีลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 4 ข้อ (มีการดําเนินการครบทุกข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการวิจัยทุนอุดหนุน

วิจัย มก. 
1.2-4-4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)      
1.2-4-5 เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยท่ีใช้รายงานต่อสํานกัประกันคุณภาพ มก. และ สกอ. 
2.1-1-8 ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur)       
2.1-3-6 โครงการและประกาศมก. เร่ือง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้าง

ผลกระทบมก. ปี 2554-2556 และเอกสารรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยท่ี
สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554 

2.1-5-2 ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)       
5.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง “กําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประมวลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะ

อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต” 
5.2-1-3 เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
5.2-1-4 ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ (http://ku-work.ku.ac.th) 
5.2-2-1 ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 
5.2-2-2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย 

(https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/gr_thesis.php) 
5.2-2-3 สื่อวิดีโอรายการเกษตรศาสตร์นําไทย (http://www.youtube.com/kasetsartnamthai) 
5.2-2-4 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 
5.2-2-5 ระบบบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ 

(http://natsci.rdi.ku.ac.th/natsci/index.php/NaturalScienceandTechnology/login) 
5.2-2-6 เว็บไซต์รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 

http://research.rdi.ku.ac.th/reward 
5.2-4-1 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้เงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบการเงินออนไลน์  
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สวพ.มก. มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ  5 5  5    5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 
เพื่อทาํให้การดําเนนิงานของหน่วยงานหรอืของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สวพ.มก. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานด้านการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจการให้บริการแก่
อาจารย์ นักวิจัยในการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ให้มีความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (5.1-9-1) 
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 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)     
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบรกิาร 
ผลการดําเนนิงาน 

 มีการทบทวนข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติของกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการที่ต้องจ่ายโอนปีละกว่า 700-800 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการอาจมีเงินหลายงวด เดิมการจ่าย
โอนเงิน ดําเนินการโดยใช้เช็ค ซึ่งนักวิจัยอาจอยู่วิทยาเขตต่างจงัหวัด ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ
เช็คด้วยตนเองเป็นอย่างมาก   (5.1-9-1)   

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทาํคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผูร้ับผิดชอบชัดเจน 
ผลการดําเนนิงาน 

 มีการทบทวนกระบวนข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติของกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินวิจัยแล้ว สวพ.มก. 
จึงได้ออกแบบกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ โดยจัดทําระบบโอนเงินตรงเข้าสู่บัญชีธนาคารของนักวิจัยโดยตรง
ขึ้นมาแทนการใช้เช็ค โดยเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาทท่ัวประเทศ   ซึ่งระบบน้ีจะช่วยให้นักวิจัยได้รับเงิน
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ นักวิจัยจะได้รับการแจ้งเตือนการโอนเงินผ่านทาง SMS และ e-mail   โดยนักวิจัยมีค่าใช้จ่ายที่
ลดลงจากการเดินทางและสามารถนําเงินไปใช้ทําวิจัยได้เร็วขึ้น นอกจากน้ี สวพ.มก. สามารถติดตามการเบิกจ่าย ทํา
รายงาน ได้รวดเร็วเช่นกัน โดยระบบนี้จะเป็นการประสานการทํางาน ระหว่างระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของ 
สวพ. มก. กับระบบของธนาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมคา่ใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
ผลการดําเนนิงาน 

 เมื่อนําระบบการโอนเงินอุดหนุนทุนวิจัยมาใช้ในการเบิกจ่ายเงินจะช่วยให้ปัญหาต่างๆ หมดไปช่วยให้
บุคลากรสามารถดําเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ลดการเกิดความผิดพลาด อีกทั้งระบบยังสามารถรายงานผลสถานะ
ทางบัญชีได้อีกด้วย   และทําให้งานมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อนักวิจัย (5.1-9-1)  ดังน้ี 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการนําระบบการโอนเงินทุนวิจัย (ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย) มาใช ้
ผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน ผลดีต่อนักวิจัย 

• ได้ภาพลักษณ์ที่ดีจากการบริการที่ดีขึ้น • ได้รับเงินเร็วขึ้น โดยได้รับโอนเข้าบัญชีทันทีที่
อนุมัติ 

• ลดเวลาจัดการเช็ค: พิมพ์ เก็บ แจก นับ ออกใหม ่ • ลดค่าเดินทาง เช่น นักวิจัยที่อยู่ต่างวิทยาเขต 
• ลดเจ้าหน้าที่ ประจําการจ่ายเช็คที่เคาน์เตอร์  • ได้รับการแจ้งเตือนทันที จากทาง email และ 

SMS  
ข้อดีของเบิกจ่ายเงินผ่านระบบการโอนเงินทุนวิจัย (ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย) 

• มีการบริการทีดี่ การสื่อสารดีขึ้น 
• การโอนเงินมีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด ใช้เอกสารน้อยลง 
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร บุคลากรสามารถดําเนินการได้สะดวกมากขึ้น 
• ผู้บริหารได้รับรายงานเชิงวิเคราะห์มากขึ้น 
 
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ

เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
ผลการดําเนินงาน  

 เมื่อได้ใช้ระบบการโอนเงินอุดหนุนทุนวิจัยไปสักระยะหน่ึง (ข้อมูลสิ้นสุด ณ เมษายน 2556) จึงได้
ประเมินความพึงพอใจ โดยส่งแบบประเมินไปยัง e-mail อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.16 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 61 ท่าน   (5.2-4-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-9-1 หนังสือผลงานรางวัลคุณภาพ มก. คร้ังท่ี 6 ประจําปี 2555 
5.2-4-1 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการโอนเงินทุนอุดหนุนวิจัย 

 


