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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่า
คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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 การประเมินคุณภาพการสนับสนนุตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสวพ. มก. พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

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 5.00 4.25 4.91 4.91 4.94 4.73 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริหารและ
จัดการ  

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  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 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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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสวพ.มก. สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 
จุดแข็ง 

1. สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลาง ในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ที่เข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย รวมถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการใช้ข้อมูล 
ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัยสามารถปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง 

2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านวนเกษตร เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่น และได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ 

3. สวพ.มก. มีวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทํางานเป็นทีม โดยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข 

จุดควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. อาจารย์ นักวิจัย ทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

และการเบิกจา่ยเงินวิจัย ไม่ทันตามกําหนดเวลา
เหลื่อมปีงบประมาณ ทําให้ต้องคืนเงินแผ่นดิน 

1. เพ่ิมมาตรการที่เข้มงวดในการติดตามรายงาน
วิจัยและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยการ
พัฒนาระบบติดตามโครงการวิจัย (Tracking) 

2. หน่วยงานมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพ่ือการ
บริหารจัดการ ตลอดจนลูกจ้างช่ัวคราวไม่มีความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน 

2. จัดทําโครงการหารายได้ของหน่วยงาน เพ่ือการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการจ้าง และสวัสดิการ
แก่พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างช่ัวคราว 

3. แผนบริหารทรพัยากรบุคคลยังไม่สมบูรณ ์ 3. เร่งรัดจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สมบูรณ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย
สวพ.มก. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

สํานักงานเลขานุการ 1. สํานักงานเลขานุการมีการ
ติดตามแผลผลประจําปีรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
สวพ.มก. ปฏิบัติงานได้ตามแผน
และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

1. สํานักงานเลขานุการยังขาดแผน
บริหารบุคลากรของ สวพ.มก.
2. กิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผนผล
ของสํานักงานเลขานุการหลายโครงการ
ยังดําเนินการต่ํากว่าร้อยละ 80 ของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด

1. สํานักงานเลขานุการควรเร่งจัดทํา
แผนบริหารบุคลากรให้เสร็จสมบูรณ์ 
เพื่อให้สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
2.สํานักงานเลขานุการควรมีการกํากับ
ติดตามโครงการภายใต้สํานักงาน
เลขานุการที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ
เร่งรัดให้เกิดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าประสงค์
3. สํานักงานเลขานุกาควรมีการนําเสนอ
แผนการดําเนินงานประจําปีของ
หน่วยงานในสังกัด สวพ.มก. เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนางานเพื่อให้
ข้อเสนอแนะว่ามีความสอดคล้องและ
เสริมจุดแข็งของ สวพ. หรือไม่ และได้
กําหนดตัวบ่งชี้เหมาะสมหรือไม่ ก่อน
นําไปปฏิบัติจริง

ภาพรวม
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายประสาน
งานวิจัยและ
ประเมินผล

1. ฝ่ายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผลเป็นหน่วยงานหลักที่
เข้มแข็งในการประสานและบริหาร
งานวิจัย สนับสนุนภารกิจด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.ระบบติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย (tracking) ที่ใช้ในการ
บริหารงานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตาม
แผนงาน

1. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
ควรเร่งพัฒนาระบบติดตามและประเมิน
โครงการวิจัยให้เสร็จเรียนร้อยตามแผนที่
วางไว้
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
ควรมีการทบทวนและประเมินผล
กระบวนการดําเนินงานหลัก (core 
process) ตั้งแต่กระบวนการ โดย
พิจารณาถึงความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ และนําไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับภารกิจของฝ่ายฯ  เช่น การ
ประสานงานทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
3. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในงานต่างๆ 
ของฝ่ายฯ
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายสารสนเทศ
งานวิจัย

1. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยเป็น
หน่วยงานหลักที่มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
การดําเนินงานของ สวพ.มก. อย่าง
เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นแหล่ง
ฐานข้อมูลสําคัญของงานวิจัยและ
ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุน
การนํามหาวิทยาลัยขึ้นสู่การจัดอัน
นดับมหาวิทยาลัยโลก
2. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยมีการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ สวพ.มก. อย่าง
ต่อเนื่อง ทันสมัยและรวดเร็ว

1. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยควรจัดการ
อบรมและชี้แจงการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมา
และระบบสํานักงานอัตโนมัติให้กับ
บุคลากร สวพ.มก. ที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยควรผลักดัน
ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะใน
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานให้สูงขึ้นและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

1. หัวหน้าหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เผยแพร่ผ่านสื่อยุคใหม่ ทําให้
เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง และ
ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งประหยัด
งบประมาณของหน่วยงาน ในขณะ
ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณอย่าง
จํากัด
2. หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการภายใน การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดคุณค่ากับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ
เป็นวารสารที่ได้รับการจัดลําดับอยู่
ในควอไทล์ที่ 4 ตามประกาศใน
ฐานข้อมูลการจัดลําดับวารสาร SJR
 (SCI mago Journal Rank)

1. ควรมีการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการในภารกิจหลักที่ให้บริการ
2. ควรมีแนวทางวัดผล/ประเมิน
ประโยชน์ที่เกิดจากการเผยแพร่งานวิจัย
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเครื่องมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์

1. หน่วยงานมีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
งานวิจัย ของอาจารย์/นักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรวิจัยมีศักยภาพในการ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
อย่างเข้มแข็ง
3. หน่วยงานมีศักยภาพในการสร้าง
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
เพื่อนํามาสนับสนุนการบริหาร
จัดการหน่วยงาน

1. ควรประชาสัมพันธ์เครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ให้บริหาร แก่อาจารย์/นักวิจัย/
หน่วยงาน ภายในและภายนอก มก. 
ทราบในสื่อต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น
2.ควรมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
งานฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมวนเกษตร
ตราด

1. หน่วยงานและบุคลากรมี
ศักยภาพในการให้บริการวิชาการ
ด้านวนเกษตร สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็ง
ต่อชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน ที่ส่งผลให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มีจํานวนน้อย

1. ควรส่งเสริมนักวิจัยให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาการเขียนบทความวิจัย 
เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจน
นักวิจัยควรมีการบริหารเวลาการทํางาน
เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น
2. ควรมีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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สถานีวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชายฝั่งอ้นดา
มัน

1. แผนงานวิจัยที่นํามาใช้เป็น
กรอบกําหนดทิศทางการวิจัยของ
หน่วยงานยังไม่แล้วเสร็จ
2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ มีจํานวนน้อย
3. ความเข้าใจ และการนําเสนอ
ข้อมูลในตัวบ่งชี้ยังไม่ถูกต้อง
4. ยังไม่มีแนวทางการประเมินผล
สําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
5. การใช้ทรัพยากรของสถานีฯ 
ด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ยัง
ไม่เต็มประสิทธิภาพ

1. เร่งจัดทําแผนแม่บทงานวิจัย เพื่อใช้
เป็นกรอบกําหนดทิศทางการวิจัยของ
หน่วยงานให้เป็นรูปธรรม 
2. ควรส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น
3. ควรทําความเข้าใจในตัวบ่งชี้และวาง
แผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
4. ควรการประเมินผลสําเร็จของการบูร
ณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน
5. ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการของ
หน่วยงานแก่อาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน
 และบุคลากรภายนอกใช้บริการสถานีฯ 
ให้กว้างขวางขึ้น
6. ควรสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ และเป็นช่องทางหารายได้
ให้กับหน่วยงาน
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ศูนย์นาเทคโนโลยี มก 1. หัวหน้าศูนย์นาโนฯ มีศักยภาพ
สูงในการหาทุนสนับสนุนวิจัยและ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หัวหน้าศูนย์นาโนฯ มีศักยภาพ
สูงในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น

1. ศูนย์นาโนฯ ควรมีการจัดวางระบบ
บริหารจัดการการให้บริการงานวิจัยและ
บริการวิชาการและหลักเกณฑ์การ
ติดตามผลให้เป็นขั้นตอนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เช่น การกําหนดอัตรา
การให้บริการที่ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้มี
รายได้เข้าศูนย์ฯ ในอนาคต รูปแบบการ
ประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการ
 และการจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงานประจําปี
2. บุคลากรวิจัยประจําศูนย์นาโนฯ ควร
มีการวางแผนในการขอข้อเสนอ
โครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
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