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บทที่ 2  
รายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ให้ความรู้เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพแก่
บุคลากรมาอย่างต่อเน่ืองตามระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 3 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุม (Control) 
การตรวจสอบ  (Audit) การประเมิน (Assessment) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
มีผลการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี 

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

1)  ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบภารกิจการประสานและบริหารงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย การพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ตลอดจนการดําเนินงานเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย ซึ่งเป็นบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

1. การประสานงานวิจัย 

1.1 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับ
การจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง โดยดําเนินการต้ังแต่การจัดทําหลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุน การประกาศ
ทุน การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทําคําของบประมาณ การพิจารณาจัดสรรทุน จนถึงการประสานการ
ทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย มก. 
จํานวน 158,563,900 บาท โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการ จํานวน 
124,987,300 บาท มหาวิทยาลัย บริหารจัดการ จํานวน 23,576,600 บาท และบัณฑิตวิทยาลัย บริหารจัดการ 
จํานวน 10,000,000 บาท มีจํานวนโครงการ และงบประมาณโครงการวิจัยประเภทต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ดังน้ี 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ผลผลิต/โครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

รวม 2 ผลผลิต 371 158,563,900 
ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 156 46,530,100 
1. โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ 72 14,930,100 
2. โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 6,930,000 
3. โครงการสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 15 2,170,000 
4. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 34 10,000,000 
5. เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 1 2,500,000 
6. โครงการสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
1 10,000,000 

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 215 112,033,800 
1. โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน (โครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี) 207 77,957,200 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันใน

การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ 
3 18,000,000 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ (โครงการวิจัยร่วมภาครัฐ 
และเอกชน) 

2 3,000,000 

4. เงินอุดหนุนศูนย์นานาชาติสิรินธร เพ่ือการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

1 1,500,000 

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

หมายเหตุ  :  * มหาวิทยาลยั บริหารจัดการ 
        ** บัณฑิตวิทยาลัย บริหารจัดการ 

1.2 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัย  

      ดําเนินการประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย (งบ
รายได้ส่วนกลาง มก.) ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนทุนวิจัยในประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่ ร่วมกับ สกว. (ทุนสมทบ) และโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. โดยใน
ประเภทโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ดําเนินการต้ังแต่การจัดทําหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุน การประกาศทุน การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน จนถึงการประสานการทํา
สัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน โดยทุนวิจัยในประเภทน้ีเป็นการร่วมสนับสนุนวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย กับคณะ/
สถาบัน/สํานัก ในอัตราส่วน 3 : 1 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. จํานวน 
10,951,698 บาท ให้กับโครงการวิจัยทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการ รายละเอียดจํานวนโครงการ และงบประมาณโครงการวิจัยประเภทต่างๆ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
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จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงนิรายไดส้่วนกลาง มหาวิทยาลัย  
ประจําปี พ.ศ. 2556 

ประเภทโครงการวิจัย จํานวนโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

*1.โครงการสนับสนุนทุนวิจัยในประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ร่วมกับ สกว. (ทุนสมทบ) 

58 4,951,698 

2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่มก. 44 6,000,000 
หมายเหตุ      *   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริหารจัดการและมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุน  
                      ทุนสมทบ 

 
ในด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในส่วนของโครงการวิจัย 3 สาขา และโครงการวิจัย   

เชิงพ้ืนที่ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแล ได้ถือปฏิบัติแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
เดิมต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในการสร้างผลผลิต เน้นชุดโครงการวิจัย      
ที่มีลักษณะเป็น บูรณาการและสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดังน้ี 

1) ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัย 
2) โครงการวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
3) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
4) โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน) 

1.3 การประสานความร่วมมือทางการวิจัย 

ดําเนินการประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การติดตามผลการดําเนินงานในบางโครงการ ได้แก่ ทุนอุดหนุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ . ) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)              
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวน 113 โครงการ งบประมาณ 211,607,122 บาท (รวมโครงการต่อเน่ืองด้วย) 

นอกจากน้ี ยังได้ริเริ่มที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ โดยการรวบรวมผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการนําเข้าข้อมูล
โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่างๆ เช่ือมโยงไปสู่ระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินวิจัยให้กับ
นักวิจัยเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะน้ีได้เริ่มพัฒนาไปบางส่วนแล้ว ควบคู่กับการทดลองใช้ระบบ
ซึ่งก็ยังต้องพัฒนาต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดกระบวนการและใช้งานได้สมบูรณ์ 
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1.4   การประสานความร่วมมือทางการวิจัย 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประสานการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยทุนพัฒนา
ศักยภาพการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราส่วน 1:1:1 และทุนส่งเสริม
นักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนระหว่างสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ร่วมสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
จํานวน 29 โครงการ เป็นเงิน  4,839,666 บาท 

1.5  การประสานการจัดหาทุนวิจัย 
ได้ประสานการจัดหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาจาก บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) โครงการ “การศึกษาผลกระทบของการร่ัวไหลของ
นํ้ามันต่อทรัพยากรชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง” จํานวนเงิน 12,000,000 บาท 

2. การประสานการพัฒนางานวิจัย 
2.1  ประสานการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

จากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ 
 -  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาคลองนาคา จังหวัดระนอง 
2) การเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็ม 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
1) การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด 

- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
1) การเพ่ิมศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2.2 เป็นฐานเลขานุการในการประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ระดับมหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับการบริหารและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ 

− คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
− คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ    

และโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันในการแก้ปัญหา     
ความยากจนของประชาชนในชาติ 

− คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
− คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
− คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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− คณะอนุกรรมการร่างวิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ 
− คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา

ประกาศแต่งต้ังฯ) 

3. การประสานงานวิเทศสัมพันธ์ 

3.1  ประสานการฝึกอบรม/ให้การต้อนรับอาคันตุกะผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ/ประสานความร่วมมือ
วิจัย 

− ประสานการจัดงานบรรยาย หัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in 
the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa” โดย 
Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Food Science and 
Technology จาก University of Georgia วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556   

− ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก International School of Thai Nguyen 
University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557  

- ประสานการต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงาน National Food Authority (NFA) ภายใต้ The Corn 
Development Fund (CDF) ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556              
ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

3.2 ประชาสัมพันธ์ทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
จํานวน 22 ทุน/การนําเสนอผลงาน/การประชุม ดังนี้ 

− ทุนสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) 
− ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจําปี พ.ศ. 2557 (FY 2014) 
− ทุนโครงการ EXPERTS II Project ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus 
− การประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  

3rd PSU-USM International conference on arts and sciences 2014 
− ทุน Sumitomo Foundation 
− ทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ 
− โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professor) และโครงการแลกเปลี่ยน

นักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย (Senior & Junior Scientist)  
ประจําปี พ.ศ. 2557 

− โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโครงการ Thai-German 
S&T Cooperation: 2nd Call of Researcher Mobility Scheme 

− ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) จาก AC21 General 
Secretariat, Nagoya University, Japan 
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− ทุน Technology Grants ประจําปี พ.ศ. 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

− ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – 
อินเดีย 

− โปรแกรมสนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ จาก National Science 
Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

− ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 จาก The Matsumae 
International Foundation (MIF) 

− ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และ
ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 

− การนําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on 
Public Relations and Advertising 

− การนําเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ BIOCOMP’14 – The 2014 
International Conference on Bioinformatics & Computational Biology 

− การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and 
Innovation for Quality of Life” 

− การนําเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 (The 4th JSA-
ASEAN International Conference) 

− ทุนวิจัยจาก UMAP Research Net ประจําปี พ.ศ. 2557 
− การนําเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st Asian Conference on 

Electrical Installation & Applied Technology (1st ACEIAT 2014) 
− การนําเสนอผลงานและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WORLDCOMP’14 
− ทุนวิจัย JIRCAS Visiting Research Fellowship Program 2014 (Tsukuba) 

 4. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในระหว่าง
ดําเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยโดยดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

4.1)  ติดตามและตรวจสอบการส่งรายงานผลการดําเนินงานวิจัย ปี พ.ศ. 2554 - 2556 จํานวน 724 
โครงการ 

4.2)  ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ปี พ.ศ. 2554-2555 โดยการให้นําเสนอ
รายงาน/เย่ียมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทําการวิจัย โดยคณะทํางานฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานวิจัย โดยมีการติดตามและประเมิน จํานวน 44 โครงการ  

 
− ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 38 โครงการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556              
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ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              
โดยมีรายละเอียดการนําเสนอดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 -  โครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 9 โครงการ 
กลุ่มที่ 2 -  โครงการวิจัยด้านสัตว์และสุขภาพสัตว์ จํานวน 6 โครงการ 
กลุ่มที่ 3 -  โครงการวิจัยด้านป่าไม้ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 โครงการ 
กลุ่มที่ 4 -  โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จํานวน 8 โครงการ 
กลุ่มที่ 5 -  นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จํานวน 9 โครงการ 
โดยกลุ่มที่ 1-4 นําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
ส่วนกลุ่มที่ 5 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ภาคบรรยายนําเสนอไปแล้ว) 

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแข่งขันฯ "ศ-ข 
(ศศ) 1.53/ แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการ
ผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย" (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) ซึ่งมีโครงการวิจัย
ย่อย 8 โครงการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการวิจัย "พ-ท(ช) 9.55/ 
นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 7 
โครงการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 3 สาขา สาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการวจัย "ก-ษ (ช) 1.52/ 
การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต" 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556   
ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการวิจัย พ-ท(ช) 6.55/   
การพัฒนาซอฟแวร์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดโครงการวิจัย พ-ท
(ช) 10.56/ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในงานวิศวกรรมปฐพีเพ่ือลดธรณีพิบัติภัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556) ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

− ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการวิจัย พ-ท(ก-ษ (ช)  
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4.53/ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสําหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารสุวรรณฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.3)  ประเมิน/วิจารณ์รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) ปี พ.ศ. 2551-2555 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์/นักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผลงานได้รับการเผยแพร่และขยายผล
เพ่ือการปรับใช้ประโยชน์ โดยให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในด้านเน้ือหาและวิธีการนําเสนอรายงาน เพ่ือวัดผลสําเร็จของ
การดําเนินงานวิจัยและความสมบูรณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 364 โครงการ 

 5. การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 
5.1 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิจัย         
และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยปีการศึกษา 2556 จัดประชุมสัมมนา 8 ครั้ง ดังน้ี 

1) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายหัวข้อ “Challenges and Opportunities for 
Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa” 
วันที่ 9 สิงหาคม พ .ศ . 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Food Science 
and Technology จาก University of Georgia  ซึ่งมีความชํานาญด้าน Consumer Insight and Sensory 
Science และเคยได้รับรางวัล The 2013 Institute of Food Technologists, W.K. KELLOGG International 
Food Security Award and Lectureship เป็นผู้บรรยาย เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัย ในสาขาที่เก่ียวข้องได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ด้าน Food Technology & Food Security ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานวิจัย รวมถึงความร่วมมือทางการวิจัยต่อไป โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย จํานวน 53 คน 

2) จัดงานนําเสนอผลงานภาคบรรยาย หัวข้อ การบริการของระบบนิเวศและการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ Ecosystem Services and Economic of Ecosystem and 
Biodiversity วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” 
(Thailand Research Expo 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  

3) ร่วมจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล        
ครั้งที่ 16 ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ กําหนดจัดการประชุมในเรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของ
ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้" วันที่ 30 สิงหาคม พ .ศ . 2556              
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  เพ่ือเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ทั้ง 4 สถาบัน 
รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการต่อกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
การพัฒนางานวิจัย และวิชาการ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน เพ่ือเช่ือมโยงกับการก้าวสู่ประชาคม
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อาเซียน และสามารถรองรับบริบทการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีผู้ร่วมการประชุม จํานวน 400 คน 

4)  จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอนาคตของประเทศ ในงานเฉลิม
ฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากร การจัดปาฐกถาครั้งน้ี            
มี อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม จํานวน 179 คน  

5) จัดการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020 The EU Framework Programme for Research and 
Innovation” วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัยจาก
สหภาพยุโรป ตลอดจนแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงความร่วมมือในการวิจัยจากแหล่งทุน
ดังกล่าว มีอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม จํานวน 41 คน  

 
 
 
 
 

  
 6) จัดการบรรยาย “การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International 
Research Network: IRN) ของ สกว.” เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจก
กสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นแนวทาง        
แก่อาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ที่มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ  
ที่เป็นเครือข่าย และได้ประกาศให้มี “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ  (International 
Research Network: IRN) เพ่ือสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2557” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร  หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้บรรยาย มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วม   
ฟังการบรรยาย จํานวน 50 คน  

7) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ลับ ลวง พราง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุม 203 ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลสํานักพิมพ์หรือวารสารท่ีต้องสงสัยว่ามิได้ดําเนินการ        
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ แต่เป็นการหลอกลวงเพ่ือหารายได้ โดยหวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายใน
การดําเนินงานวิจัย โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรพิเศษ มีอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม จํานวน 137 คน  
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8) จัดการเสวนาเร่ือง “ทางเลือกชาวนาไทย...ไรซ์เบอร่ีโมเดล” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
ณ ห้องประชุมกําพลอดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์     
เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการปลูก และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลเชิงวิชาการจากงานวิจัย นําไปสู่การบริหารการผลิตข้าว การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่การใช้ประโยชน์จริงให้กับข้าว และสร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการในระบบ
การผลิตข้าวอย่างมั่นคงมากย่ิงขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะ
ของชาวนาไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร . อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สมพร  อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ 
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . อ ภิ ช า ติ  ว ร รณ วิ จิ ต ร  ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข้ า ว  วิ ท ย า เ ข ต กํ า แ พ ง แ ส น              
และรองศาสตราจารย์  ดร .ปาริฉัตร  หงสประภาส  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร              
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร มีอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมการเสวนา จํานวน 126 คน 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะของอาจารย์และนักวิจัยเพ่ิมขึ้น 
โดยจัดอบรมดังน้ี 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ         
ครั้งที่ 2/2556” ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัย มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือเสนอ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสด์ิ (สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์) และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บุษบา  ต้นทอง (สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ             
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คณะมนุษยศาสตร์) เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการอบรม 
จํานวน 31 คน  

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
นานาชาติ ครั้งที่ 4” ในวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยมี Mr. Andrew John Warner เป็นวิทยากร มีอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม          
จํานวน 18 คน  

 
 
 
 
 
 
 
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ 

รุ่นที่ 2” ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอการ
วิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนางานวิจัยให้มีความน่าสนใจ เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจน     
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการทําวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย 
สุวรรณสิชณน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ มีอาจารย์และ
นักวิจัย เข้าร่วมการอบรม จํานวน 6 คน  

4)  ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.  
2557 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี วัตถุประสงค์           
เพ่ือให้นักวิชาการประมง ในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ ความเข้าใจในการกําหนดโจทย์วิจัย 
การวางแผนการทดลองและสามารถเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 28 คน  

5)  ร่วมจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ “สร้างสุขและผลงานจาก
การวิจัย และการคิดและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม               
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือให้อาจารยและนักวิจัย บุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้
อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 37 คน 

6)  ร่วมจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําแพงแสน หัวข้อ “สถิติเพ่ือการ
วิจัยและการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์” วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์       
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การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สถิติเพ่ือการวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีผู้เข้าอบรม จํานวน 35 คน 

7)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้ความสามารถ         
และทักษะในการเขียนผลงานวิจัย และจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ             
โดยมี Mr. Andrew John Warner เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม จํานวน 17 คน 

5.3 การให้บริการปรึกษาวิจัย (หน่วยที่ปรึกษาวิจัย) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการปรึกษา
วิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทําวิจัย 
โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนํานักวิจัย ในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
และการตรวจแก้ไขภาษาต่างประเทศ ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ โดยปีการศึกษา 2556 ได้มีการประสานให้บริการ
แก่อาจารย์และนักวิจัย จํานวน 58  ครั้ง ซึ่งทําให้เกิดการส่งบทความไปตีพิมพ์ยังวารสารวิชาการ จํานวน 39 เรื่อง 
และการย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 โครงการ 

5.4 การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

  สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 
27  มีนาคม พ.ศ. 2556  เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยปีการศึกษา 2556 สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย จํานวน 
32 ราย เป็นเงิน 571,000 บาท  

 
6. การประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย 

6.1)   คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานในการดําเนินงาน ได้จัดให้มี
โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554- 
2556 เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และนักวิจัย ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อันเป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งได้ดําเนินการพิจารณามอบรางวัลเป็นปีที่ 2 โดยพิจารณามอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ        
ปี พ.ศ. 2555 มีอาจารย์ นักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ จํานวน 251 ท่าน (406 ผลงาน) รวมเป็นเงินรางวัล
ที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย จํานวน 7,568,800 บาท เป็นเงินรางวัลให้กับหน่วยงาน จํานวน 1,135,320 บาท     
รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 มีผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
ระดับสูงมาก รางวัลระดับ Gold จํานวน 1 รางวัล จํานวนเงิน 50,000 บาท  รางวัลให้กับอาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์   
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ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) จํานวน 1 รางวัล 
จํานวนเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 8,774,120 บาท โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ในงานเฉลิมฉลองวัน
สถาปนาครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556           
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 197 คน 

สรุปรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี พ.ศ. 2555 

หน่วยงาน 
จํานวน
อาจารย์ 
นักวิจัย 

จํานวน
ผลงาน

ปริมาณ
ผลงาน 
P(i) 

เงินรางวัล 
อาจารย์ 
นักวิจัย 

เงินรางวัล
หน่วยงาน

1. คณะวิทยาศาสตร์ 64 110 113.835 2,143,700* 321,555* 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 73 75.35 1,487,000* 223,050* 
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 33 53 55.525 1,110,500 166,575 
4. คณะเกษตร 20 38 39.65 704,000* 105,600* 
5. คณะประมง 11 19 16.4 328,000 49,200 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 20 13.855 277,100 41,565 
7. คณะวนศาสตร์ 5 6 5.825 116,500 17,475 
8. คณะสิ่งแวดลอ้ม 1 1 2.5 50,000 7,500 
9. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 1 1 20,000 3,000 
10. คณะบริหารธุรกิจ 1 1 1 20,000 3,000 
11. คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 1 20,000 3,000 
12. คณะเศรษฐศาสตร์ 3 3 0.75 15,000 2,250 
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 1 0.5 10,000 1,500 
14. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 1 1 0.25 5,000 750 
15. สถาบันค้นคว้าฯ อาหาร 8 10 8.8 176,000 26,400 
16. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 1 1 1.5 30,000 4,500 
17. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4 4 3.75 75,000 11,250 

18. คณะเกษตร กําแพงแสน 15 23 20.95 380,000* 57,000* 
19. คณะศิลปศาสตร์ฯ  กําแพงแสน 10 11 8.75 175,000 26,250 
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 6 10 8.7 174,000 26,100 
21. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 2 3 3.5 70,000 10,500 
22. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 4 6 2.55 51,000 7,650 
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 2 2 2 40,000 6,000 
24. คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 1 1 1 20,000 3,000 
25. คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
5 7 3.55 71,000 10,650 

รวม 251 406 392.49 7,568,800 1,135,320
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หมายเหตุ: *พิจารณาเป็นเงินรางวัลตามเกณฑ์ฯ กําหนดคนละไม่เกิน 120,000 บาท 
และหน่วยงานต้นสังกัดไม่เกิน 18,000 บาทต่อคน 

 
6.2)   มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัล

นักวิจัย/ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 6 ท่าน ดังน้ี 

1) รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  
2) รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)  
3) รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) 
4) รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์)  
5) นายเรืองศักด์ิ  กมขุนทด (สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์) 
6) นางชิดชม  ฮิรางะ (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 

6.3) มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัล
นักวิจัย/ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ท่าน ดังน้ี 

1) ศ.ดร.อรศิริ  ปาณินท์ (สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
2) รศ.ดร.พัฒนา  ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ (ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)  
3) รศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว)  
4) อาจารย์ ดร.โสภา  วิศิษฏ์ศักด์ิ (ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
5) อาจารย์ ดร.มิติ  รุจานุรักษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์)  
6) ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

2) ด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานฝ่าย ศูนย์ สถานีวิจัย ที่ดําเนินภารกิจด้าน
การบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ซึ่งมี
บุคลากร และทรัพยากรที่มีศักยภาพ ในการให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยให้บริการด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ การตรวจสอบ/วิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม/การผลิตต้นพืช บริการสถานท่ี บุคลากรแก่งานวิจัย
และวิชาการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางให้ชุมชน การ
ให้บริการข้อมูลงานวิจัยทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการบูรณาการ
งานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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การบริการวิชาการ 

- การให้บริการฝึกงานนิสิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ  จํานวน 64 คน  อาทิ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ การฝึกงานด้านการตรวจสอบ
สารพิษเช้ือราแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

- การให้บริการวิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม จํานวน 50 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 1,682 คน อาทิ การบรรยาย 
เรื่อง ป่าชายเลน ระบบนิวเศท่ีเราพึ่งพิง  เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรประจํา
กลุ่มงานด้านป่าไม้ เรื่องการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพรรณไม้นํ้าขั้นสูง ให้กับ
บุคลากรวิจัยจากกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

- การให้บริการพ้ืนที่สําหรับงานวิจัย และร่วมเก็บข้อมูล  อาทิ ร่วมเก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาเทคนิค
วิธีการขยายพันธ์ุเทียมพลับพลึงธารเพ่ือเพ่ิมปริมาณเพ่ือการส่งออก   ร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยด้าน
วนศาสตร์และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ จากประเทศญี่ปุ่น และหน่วยวิจัยพฤกษนิเวศวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ให้บริการพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลวิจัย โครงการคุณสมบัติของเมล็ดและการขยายพันธ์ุไม้ในป่าทดแทนเพ่ือ
การผลิตกล้าไม้เชิงเศรษฐกิจชุมชน โครงการป่าชุมชนสาธิตเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม และโครงการการเติบโต ผลผลิต และความหลากหลายของพรรณไม้ในสวนป่าไม้พะยูนอายุ 33 ปี ที่ปลูก
ด้วยรูปแบบต่างกันในพ้ืนที่จังหวัดตราด เป็นต้น 

- การศึกษาดูงานให้แก่นิสิตทั้งภายในและนานาชาติ อาทิ โครงการ“Short-term Training Course on 
Strengthening Capability for Combating Desertification and Ecological Restoration on Degraded 
Forest Ecosystem”  ซึ่งจัดโดย โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเกาหลี-อาเซียน (AKECOP) เป็นการสร้าง
ความร่วมมือด้านบริการทางเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย  การนําเย่ียม
ชมและสาธิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายนอก และการเย่ียมชมจากนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  เป็นต้น 
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- การให้บริการพ้ืนที่สําหรับงานวิจัย และร่วมเก็บข้อมูล อาทิ ร่วมเก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษาเทคนิค
วิธีการขยายพันธ์ุเทียมพลับพลึงธารเพ่ือเพ่ิมปริมาณเพ่ือการส่งออก ร่วมเก็บข้อมูลกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยด้านวน
ศาสตร์และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ จากประเทศญี่ปุ่น และหน่วยวิจัยพฤกษนิเวศวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลวิจัย โครงการคุณสมบัติของเมล็ดและการขยายพันธ์ุไม้ในป่าทดแทนเพ่ือ
การผลิตกล้าไม้เชิงเศรษฐกิจชุมชน โครงการป่าชุมชนสาธิตเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม และโครงการการเติบโต ผลผลิต และความหลากหลายของพรรณไม้ในสวนป่าไม้พะยูนอายุ 33 ปี ที่ปลูก
ด้วยรูปแบบต่างกันในพ้ืนที่จังหวัดตราด เป็นต้น 

- การบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ประชาชน โดยให้
คําปรึกษาด้านการวิจัย และการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ การวางแผนการทดลอง การเตรียมตัวอย่าง การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การวิเคราะห์วิจัยด้านสารพิษเช้ือรา ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ด้านการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
และอณูชีววิทยา    มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องWorkshop on Transmission Electron Microscopy 
(TEM), Scanning  Electron Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy  และโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principle and Application of FE-SEM & TEM โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ          
เรื่อง World-Wide-Web Bioinformatics สําหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน และโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐานการใช้เครื่อง HPLC และการประยุกต์ใช้ ฯลฯ 

      

- มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ที่ทันสมัย ในการบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เตรียมตัวอย่าง การบริการผลิตต้นพืช
โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง
ทุกช้ันในกรณีเกิดอัคคีภัย 
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- การให้บริการเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่มหาวิทยาลัยจาก
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

- คณะผู้บริหารจาก Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) และเจ้าหน้าที่สํานัก         
สิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

- สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

- สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเป็นอาจารย์ร่วมสอนในวิชา ระบบวนเกษตรและการจัดการ (01304561) 
หัวข้อ การจัดทําโครงการพัฒนาวนเกษตร: ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  

- ร่วมเป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เป็นที่
ปรึกษาแก่นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และนิสิตภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์  

- ได้รับเชิญบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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3)  ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภาระงานรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน โดยสื่อต่างๆ ดังน้ี 

 1. การเผยแพรผ่ลงานวิจัยโดยสื่อสิ่งพิมพ ์

  1.1 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์   

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานในการผลิตวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal (Natural Science)) และ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart Journal: Social Sciences) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย          
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ 
นักวิจัย นิสิต ในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

 

 

 

 

 

 -  วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, Scifinder, 
CABI, AGRIS, EMBASE Compendex, GEOBASE, EMBiology, BIOBASE, FLUINDEX, AGBiotech Net, 
World Textile, AGDB และ TCI จัดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ กําหนดจัดพิมพ์ทุกเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน 
สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม โดยปีการศึกษา 2556 มีผู้เสนอขอรับการตีพิมพ์บทความรวมทั้งสิ้นกว่า 160 
บทความ และได้จัดพิมพ์วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 ฉบับ คือ ปีที่ 47 ฉบับที่ 4-6 
และปีที่ 48 ฉบับที่ 1-3 รวมตีพิมพ์บทความทั้งสิ้น 90 บทความ   

 -  วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS,  CABI, AGRIS 
และ TCI จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ กําหนดจัดพิมพ์ทุกเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยปีการศึกษา 2556 มีผู้
เสนอขอรับการตีพิมพ์บทความรวมทั้งสิ้นกว่า  130  บทความ และได้จัดพิมพ์วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ จํานวน 3 ฉบับ คือ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2-3 และปีที่ 35 ฉบับที่ 1 รวมตีพิมพ์บทความทั้งสิ้น 50 บทความ 

 วารสารทุกฉบับได้มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 หน่วยงาน       
และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรีที่ 
http://kasetsartjournal.ku.ac.th  
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 1.2 วารสารเคหการเกษตร 

มีการเผยแพร่บทความงานวิจัยผ่านวารสารเคหการเกษตรซึ่งเป็นวารสารท่ีเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การเกษตร โดยเผยแพร่บทความงานวิจัยในวารสารเคหการเกษตร เดือนละ 1 บทความ รวม 12 บทความ อาทิ 
เรื่องแผ่นกรองแสงประหยัดพลังงานจากใยไผ่  เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก (กาบาสูงมาก)  กระดาษแก่นตะวัน 
เทคนิคการตอนต้นไม้ขนาดใหญ่  กลองคาฮอง  (CAJON) จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร  เป็นต้น 

 

 

 

 
  

 2. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยสื่อวิทยุ 

รายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ มก. บางเขน ความถี่ 1107 KHz  เชียงใหม่ ความถี่ 675 KHz สงขลา ความถี่ 1264 KHz และ 
ขอนแก่น ความถี่ 1314  KHz  ความยาวตอนละไม่เกิน 25 นาที โดยกําหนดออกอากาศทุกวันเสาร์  เวลา 18.30 – 
18.55 น. ผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ได้ออกอากาศรายการ จํานวน 52 เรื่อง อาทิ เทคโนโลยีการ
ผลิตและแปรรูปกล้วย การเพาะพันธ์ุปูม้าในบ่อดิน  ถั่วเวลเวท พืชที่น่าสนใจ การพัฒนาสมุนไพร เพ่ือการผลิตสัตว์ 
การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง ใบมันสําปะหลัง แหล่งโปรตีนที่น่าสนใจ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
3.  การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

3.1 YouTube  รายการเกษตรศาสตร์นําไทย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่ได้สร้างสรรค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง
สามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมรายได้ของประชาชน จึงได้ริเริ่มการผลิตรายการโทรทัศน์ 
“เกษตรศาสตร์นําไทย” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยออกอากาศคร้ังแรก ทางสถานีโทรทัศน์ 
ITV  ต่อมาได้ย้ายไปออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ช่อง  96 True 
vision  และย้ายไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ออกอากาศในรายการ
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วิถีไทย ช่วงเกษตรศาสตร์นําไทย และย้ายไปออกอากาศทางสถานี K-Station เป็นสถานีสุดท้ายก่อนยุติการเผยแพร่
รายการทางสื่อโทรทัศน์ 

ตลอดระยะเวลาการเผยแพร่รายการเกษตรศาสตร์นําไทยทางสื่อโทรทัศน์ การดําเนินงานประสบกับ
การแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยเง่ือนไขด้านค่าเช่าเวลาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่หน่วยงานมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ   
ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ รายการเกษตรศาสตร์นํา
ไทย จากการออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์ YouTube โดยดําเนินการผลิต
รายการ และเน้ือหารายการจากงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุกสาขาวิชา ทั้งด้าน
การเกษตร  ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์  

ในช่วงแรกของการดําเนินงาน เป็นการนําเทปรายการเกษตรศาสตร์นําไทย ที่เคยเผยแพร่ทางสื่อ
โทรทัศน์ทั้งหมด มาปรับเป็นการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ YouTube หลังจากน้ันจึงเป็นการผลิตเพ่ือเผยแพร่       
ทางสื่อออนไลน์ YouTube มาจนปัจจุบัน 

      ตัวอย่าง หน้าเว็บ YouTube เกษตรศาสตร์นําไทย 

 

           

 

 

 

 

 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  ได้ผลิตและเผยแพร่รายการเกษตรศาสตร์ นําไทย
ทางสื่อออนไลน์ YouTube จํานวน 9 เรื่อง ดังน้ี 

1.  แทนนินสารสกัดจากใบมันสาํปะหลังป้องกันแมลง 
2. เครื่องหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้า 
3. มก. สํารวจผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้ามันรั่ว 
4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพสําหรับอ้อย 
5. การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม SMMS 
6. เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
7. การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
8. งานเกษตรแฟร์ ปี พ.ศ. 2557 
9. เตาอบไม้แบบประหยัด SME    
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3.2 KURDI Channel การเผยแพร่ข่าวและผลงานวิจัยโดยสื่อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (LED) 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการผลิตสื่อ LED เพ่ือเผยแพร่ข่าว กิจกรรม และ
ผลงานวิจัย ของอาจารย์ /นักวิจัย มหาวิทยาลัยความยาวไม่เกิน 1 นาที จัดส่งให้งานประชาสัมพันธ์ มก. เพ่ือ
นําเสนอประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์  (LED)  ที่ติดต้ังอยู่ทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขนและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai 

 ด้านการผลิตสื่อเผยแพร่ทางป้ายอิเล็กทรอนิกส์  LED  เริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อเดือน เมษายน 
2555 เป็นต้นมา และในรอบปีการศึกษา 2556  มีการเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังสิ้น  27 เรื่อง อาทิ แผ่นกรองแสง 
ประหยัดพลังงาน  ถั่วเขียว KUML1  เครื่องผลิตนํ้าสะอาดเคลื่อนที่  เครื่องปลูกพืชแบบสายพานลําเลียงเมล็ดพันธ์ุ  
นํ้าส้มสายชูหมัก  เครื่องหยอดเมล็ดสําหรับถาดเพาะกล้า  เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
  

 3.3  Blog จากแฟ้มงานวิจัย มก.   

 Blog จากแฟ้มงานวิจัย มก. เป็น Weblog ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย ของอาจารย์ / นักวิจัย มหาวิทยาลัย สู่สาธารณะได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง โดยดําเนินการแปลงบทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยเป็นรูปแบบวีดิโอและ
นําเสนอในรูป Blog ผ่านสื่อออนไลน์ 

   ตัวอย่าง Blog จากแฟ้มงานวิจัย มก.   
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการเผยแพร่ Blog จากแฟ้มงานวิจัย 

มก. ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.rdi.ku.ac.th ประกาศข่าว

ผลงานวิจัย จากแฟ้มงานวิจัย)  ต้ังแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา   
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  มีการเผยแพร่จํานวน  37 เรื่อง อาทิ การเลี้ยงหมู

ในหน้าร้อน  การผลิตเปลือกมะนาว แช่อ่ิมอบแห้งแบบอสโมซิส  ปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง     
การปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันสบู่ดํา การย้อมสีละมุดด้วยวิธีธรรมชาติ การข้ึนรูปกลาสเซรามิกทางการทันตกรรม     
การผลิตยาและวัคซีนฆ่าเห็บโค เป็นต้น 

         3.4 Blog ข้อสนเทศงานวิจัย มก. 

 Blog ข้อสนเทศงานวิจัย มก. เป็น Weblog ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นคลังรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของบูรพาจารย์  อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาต่างๆ จากอดีต ถึงปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมหรือสาธารณะ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิหลังพัฒนาการด้านการวิจัย เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
และเพ่ือเป็นการประกาศเกียรติภูมิของบูรพาจารย์ชาวเกษตรผู้สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเน้ือหาบทความ ประกอบด้วยประวัติการพัฒนางานวิจัยเรียงลําดับจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน รูปภาพ  วิดีโอ สร้างลิงค์เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจัดแยกประเภทงานวิจัยเป็นหมวดหมู่  
และให้มีการสื่อสารกับผู้รับสารแบบ Interactive คือ ผู้ที่เข้ามาอ่านสามารถโต้ตอบกันได้ โดยเขียนคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความท่ีเรื่องน้ันๆ  

   ตัวอย่าง ต้นแบบ Blog ข้อสนเทศงานวิจัย มก. 

   

 

 

 

 

 

 ผลการดําเนินงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทําต้นแบบ Weblog และ การวางโครงสร้างเนื้อหา
ข้อมูล โครงสร้างเมนูหัวข้อ ภาพประกอบ   และกําหนดเมนูการสร้างลิ้งค์เช่ือมโยงไปยังเว็บที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เพ่ือเตรียมนําเสนอเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกําหนดประเภทข้อสนเทศงานวิจัยเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านพืช ด้านสัตว์/สัตว
แพทย์ ด้านวนศาสตร์/สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์และ
การศึกษา ฯลฯ เป็นต้น  หัวข้อต้นแบบที่กําลังดําเนินการ คือ 
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-  ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุถั่วเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลัง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.5 Blog Research Weekly 

ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวงานวิจัย
ผ่านวารสารข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI Newsletter) ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยกเลิกการจัดพิมพ์วารสารข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ จึงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสาร เป็นการ
เผยแพร่ข่าวงานวิจัยผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน แต่เน่ืองจากการเผยแพร่ข่าวงานวิจัยทางหนังสือพิมพ์รายวัน 
ค่อนข้างเป็นการดําเนินงานเชิงธุรกิจ ทําให้โอกาสการได้ลงตีพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างสม่ําเสมอเป็นไป
ค่อนข้างยาก   

ดังน้ันต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน Blog Research Weekly ทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www2.rdi.ku.ac.th)  ซึ่งเป็น Blog ที่นําเสนอบทความงานวิจัยของ
อาจารย์ / นักวิจัย มหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดเผยแพร่ข้อมูลวิจัยเป็นรายสัปดาห์ การดําเนินงานในขณะน้ีอยู่
ระหว่างการจัดทํา Blog และเตรียมเน้ือหาบทความงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ โดยได้ดําเนินการผลิตบทความวิจัยเพ่ือ
เตรียมพร้อมนําเสนอเผยแพร่ทาง Blog Research Weekly แล้ว จํานวน 19 เรื่อง อาทิ ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยการติด
ตากล้ายางพาราสารปรับปรุงคุณภาพลูกช้ินปลาจากสาหร่าย  เครื่องทําปุ๋ยหมักอย่างง่าย เป็นต้น 

 4. การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบการจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน             
ในรอบปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการ และเข้าร่วมดําเนินการจัดนิทรรศการ รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง ดังน้ี  

วัน/เดือน/ปี นิทรรศการภายใน 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  และ
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556      

จัดสัมมนารายงานผลการวิจัยเพ่ือการติดตามและประเมินผล  ประเภท  โครงการ สนับสนุนทุน
วิจัยเพ่ือพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555          

2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 งานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 4 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557      จัดบูทประชาสัมพันธ์ หนังสือ Kasetsart Journal ในงาน การประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี  52   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร บางเขน      

23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2556    จัดนิทรรศการและการประชุมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556” (Thailand 
Research Expo 2013)    

30 สิงหาคม พ.ศ. 2556   จัดนิทรรศการ “ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน” คร้ังท่ี 16          

17-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556       จัดนิทรรศการในงาน “เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) พ.ศ. 2556”  พ้ืนท่ีเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอด
ความรู้และ ( Hi-Tect / Hi-Ed ) ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ 
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 5. การเผยแพร่ข่าวกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5.1 Blog  ข่าวกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Blog ข่าวกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น Weblog ที่จัดทําขึ้นเพ่ือ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ทดแทนการจัดทํ าวารสาร ข่าวสถาบัน วิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI Newsletter) ที่เคยจัดพิมพ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นการเผยแพร่ทางทาง

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.rdi.ku.ac.th ประกาศข่าว ข่าว
กิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

                ตัวอย่าง Blog ข่าวกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 
 

 

5.2 วารสารเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 

เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กว่า 16 
แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็น
ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมด้าน
การวิจัยต่างๆ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวารสารเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน        
ซึ่งเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ โดยได้เริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมด้านการวิจัยผ่านวารสารเครือข่ายวิจัย
ประชาช่ืน ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 มีข่าวเผยแพร่แล้วทั้งสิ้น 7 ข่าว  

นอกจากการการเข้าร่วมเป็นสมาชิกวารสารเครือข่ายวิจัยประชาช่ืนแล้ว  ยังทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันในนามมหาวิทยาลัย ด้านการทํากิจกรรมงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข่าวสารงานวิจัย    
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 16 สถาบัน อาทิ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น   
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และได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายวิจัยประชาช่ืนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย (ประชาช่ืน) 
ครั้งที่ 1 “วิจัยสู่นวัตกรรม นําไทยพัฒนาอย่างย่ังยืน” ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.  2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา และจัดการประชุมคร้ังที่ 2 เรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธ์ุ
นัก วิจัยไทย” เมื่ อ วันที่  3 มิถุนายน  พ .ศ .  2557 ณ  ห้องประชุมทับทิม  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
 
 
 

 

        
 

4.  ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจในการประสานและจัดการสารสนเทศ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ให้บริการ/แลกเปลี่ยน/
เช่ือมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
โดยในปีการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1. การพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 

1.1 ระบบเว็บไซต์สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(http://www.rdi.ku.ac.th) 

พัฒนา ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานด้านต่าง ๆ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  และเป็น web portal สําหรับ
อาจารย์ นักวิจัยในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการบริหารสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย         
ซึ่งได้แก่  

     -   ระบบสืบค้นงานวิจัย มก. 

 -   ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

 -   ระบบบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

 -   ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. 

    -   ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
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รวมท้ังเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอาจารย์  นักวิจัย ผ่านช่องทาง
สื่อสารทางสังคมออนไลน์  (Social Network) 2 ช่องทาง คือทาง 
twitter https://twitter.com/ku_research) และ facebook 
https://www.facebook.com/kasetsartResearch)  และได้เพ่ิม
ช่องทางให้ห น่วยงานในสัง กัด  สถาบัน วิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 

 1.2 ระบบสืบค้นขอ้มูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

        เป็นระบบสืบค้นข้อมูลวิจัย ที่เรียกว่า “KUForest” มีดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง       
ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์สารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักวิจัย สามารถสืบค้นงานวิจัย

ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ด้วยความสามารถหลากหลายในการ
ค้นหา เช่น รายช่ือบุคลากร อาจารย์ ผลงานวิจัย ผลงานรางวัล
อ่ืนๆ รวมท้ังวารสารและงานตีพิมพ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ที่สามารถทําการเช่ือมต่อได้ โดยได้
เ ช่ือมต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด และกองการ
เจ้าหน้าที่ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์/
นักวิจัย มก. ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      

 
 

 1.3 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

เป็นระบบรวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัย
มก.) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ผลงานอ่ืน ๆ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การ
ใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/
รางวัลการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/
เพ่ิมเติม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย 
“นนทรี” ในการเข้าระบบ (ทั้งน้ี อาจารย์ นักวิจัย จะต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักวิจัย มก. จึงจะมีสิทธ์ิเข้าใช้ระบบ สําหรับ
อาจารย์ นักวิจัยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัย มก. สามารถ



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 
46 

 

ขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่หน้าระบบ โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการขึ้นทะเบียน   

 ข้อมูลจากระบบน้ี สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บจะถูก
ตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทุกเร่ืองได้รับความเช่ือถือ ซึ่งหน่วยงานระดับคณะ 
สถาบัน/สํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพได้ทันที และ
นอกจากน้ียังเช่ือมต่อส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูล
ซ้ําซ้อนของอาจารย์  

1.4  ระบบฐานข้อมูลการบรหิารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

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

      การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ให้สามารถเชื่อมโยง
ต้ังแต่การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และ

ส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว นอกจากน้ียังได้เพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก. ให้
อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยใช้ระบบการโอนเงิน ออนไลน์ 
และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ 
email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชี
เครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ  

ข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเพ่ือส่งต่อเข้าสู่
ระบบ NRPM ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดยตรง และได้เช่ือมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์ 
(http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

  1.5 ระบบบริหารเงินทุนอุดหนนุวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

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

     การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ให้สามารถเช่ือมโยง
ต้ังแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดย
อาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปบันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิก
เงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ 
รวมท้ังยังได้เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
ภายนอก มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยใช้ระบบการโอนเงิน
ออนไลน์ และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ 
email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย 

“นนทรี” ในการเข้าระบบข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเช่ือมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์   (http://ku-
work.ku.ac.th)  ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อน 
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1.6   ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์(http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 

     เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504       

ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523   
ถึงปัจจุบันอาจารย์และนักวิจัย ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สามารถสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ระบบ
ฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าใช้
ระบบงาน จํานวน 28,948 ครั้ง รวมทั้ง ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ (Submission online)  
มาใช้ในการดําเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว และสู่ความเป็นสากลมาก
ย่ิงขึ้น ภายใต้เว็บไซต์ http://natsci.rdi.ku.ac.th/natsci/index. 
php/NaturalScienceandTechnology/ login  อีกด้วย  

 

 

 

1.7 ระบบติดตามโครงการวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Project   

Tracking System : KURDI) 

                 การพัฒนาระบบติดตามโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.)  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัย สามารถติดตามสถานะ
โครงการวิจัยของตนเอง ต้ังแต่การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การส่งรายงานวิจัย การติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย   การจัดซื้อครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ  2) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามสถานะโครงการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในสังกัด  และสามารถนําข้อมูลของหน่วยงานไปวิเคราะห์และ
วางแผนงานวิจัยของหน่วยงาน  และ 3) เพ่ือติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละกระบวนงาน โดยระบบจะแสดงสถานะผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
กระบวนงาน เช่น สถานะงานที่ทําเสร็จแล้ว สถานะงานที่ต้องติดตาม  สถานะงานที่ยังไม่ได้ดําเนินการซึ่งจะแสดง
รายงานผลงานเป็นรายบุคคล  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการทํางานจะผ่านระบบและเป็น
รายงานข้อมูลอัตโนมัติทั้งหมด 

         ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการทดสอบระบบ และกําหนดจะติดต้ังระบบเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องใช้งาน
ในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 น้ี 
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 1.8 การเชื่อมโยง และการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูล

งานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็น
ระบบศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัย
ทั่วประเทศ  เพ่ือการให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัย
ทั่วประเทศ โดยได้เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มก . เข้ากับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai 
National Research Repository :TNRR) ภายใต้เว็บ  
http://www.tnrr.in.th  

 

 

2. การพัฒนาระบบและการจัดการสารสนเทศของ สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว ลดปริมาณ
กระดาษ และจัดฝึกอบรมทางด้านไอทีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งดูแลแก้ไขเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1 เว็บสาํนักงานอัตโนมัติ สถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=4924) 

ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง เว็บเพจสํานักงานอัตโนมัติ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว เพ่ือการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมถึงเป็น 
web portal สําหรับบุคลากรของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น    
ซึ่งได้แก่  

 -ระบบหนังสือเวียนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ระบบกิจกรรมประจําเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย  
 - ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  ระบบฐานขอ้มูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 2.2 ระบบหนังสือเวียนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     
                   (http://eoffice.ku.ac.th/circular) 

เป็นระบบหนังสือเวียนภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเวียน แจ้ง ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร  และการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้
เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ข้ า กั บ ร ะ บ บห นั ง สื อ เ วี ย น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/index.php) 
โดยผู้ใช้จะต้องใช้ รหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 

 

 

2.3 ระบบกิจกรรมประจําเดือน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activityrep2) 

เป็นระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ห น่ ว ย ง าน ใ นสั ง กั ด  สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องรายงานกิจกรรมผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนของหน่วยงานผ่านระบบฯ โดย
ระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่าง
อัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 

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

        เป็นระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงาน
พัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้ใช้งานผ่านระบบ ระบบฯ 
สามารถค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ัง
สามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ / จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุ โดยผู้ใช้
ระบบจะต้องมีรหัสและบัญชี ในการเข้าระบบ 
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2.5 ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/) 
เป็นระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัยติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย (งบอุดหนุนวิจัย มก.) 
งบประมาณปีละประมาณ 4-5 ล้านบาท ใช้งบประมาณร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือสนับสนุนการประสานและบริหารงานวิจัย การ

ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การเผยแพร่ถ่ายทอดและ
ขยายผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรเ พ่ือความเข้มแข็ งทางการ วิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยระบบจะช่วยลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่  และลดความ
ผิดพลาดของข้อมูล รวมทั้งยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการ
วางแผนการติดตาม และวิเคราะห์ การใช้จ่ายเงินโครงการ
ประเมินผลและขยายผลโครงการ  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมี
รหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 

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

เ ป็นระบบรวบรวมจัด เ ก็บค รุ ภัณฑ์ของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้ใช้งานทํางาน
ผ่านระบบฯ  โดยระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูล และ
จัดทํารายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ระบบ
จะต้องมีรหัส และบัญชีในการเข้าระบบ 

 

 
2.7   ระบบฐานข้อมูลบคุลากร สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(http://www.research.rdi.ku.ac.th/kurp)  
เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
การมาปฏิบัติงาน  การลา การเลื่อนขั้นเ งินเดือน       
การฝึกอบรม การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
คณะทํางาน การได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
นอกจากน้ี ยังได้นําระบบสแกนลายน้ิวมือมาใช้แทนการ
เซ็นช่ือเข้า-กลับทํางานของบุคลากร เข้ามาเช่ือมต่อกับ

ระบบฐานข้อมูลบุคคลฯ  เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยระบบฯ  จะสามารถสืบค้นและจัดทํ ารายงานข้อมูล อัตโนมั ติ  โดย  สถาบัน วิจัยและพัฒนาแห่ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะใช้ข้อมูลจากระบบ มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินเลื่อนขั้นประจําปีของบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

2.8 การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง “การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารร่วมกันด้วย 
Google Docs” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง
อบรม M22 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น จํานวน 31 คน และได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้า
รับการอบรมฯ มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.38 

 
2.9 การให้บริการดูแล/แก้ไข โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที 

 ได้ดําเนินการให้บริการดูแล/แก้ไข ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ให้แก่
หน่วยงานภายในสังกัดของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ให้การบริการดูแล/แก้ไข จํานวน  286 ครั้ง 
 
5)  ด้านงานวิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด ที่ดําเนินภารกิจวิจัยเฉพาะทาง 
และวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการงานวิจัยและวิชาการ คือ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถานี
วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่ง อันดามัน สถานี วิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดําเนินการวิจัยด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีฯ วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี การออกแบบ พัฒนาและ
ผลิตวัสดุโครงสร้างระดับนาโนเมตร  สถานี วิจัยเ พ่ือการพัฒนาชายฝั่ ง อันดามัน  วิจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด วิจัยด้านวนเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีบุคลากรวิจัยที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัย จํานวน 20 คน ลาศึกษาต่อ
จํานวน 1 คน  บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมโครงการ จํานวน 17 
คน  จํานวนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย 2,150,000  บาท  จํานวน 12 โครงการ  ซึ่งนอกเหนือจากการวิจัย
ร่วมกันภายในหน่วยงานแล้ว ยังมีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนทุน
วิจัย  2,701,334 บาท  จํานวน 6 โครงการ      
 บุคลากรวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ   จํานวน 18  เรื่อง  
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 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยโลก เพ่ือวิเคราะห์ ข้อมูลในการผลักดัน ขับเคลื่อนงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย      
สู่อันดับที่ดีขึ้น โดยใช้โปรแกรม SciVal และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิเคราะห์
ตนเองถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus รวม 12 เรื่อง ช่วงปี ค.ศ. 2009-2013 ที่ผ่านมา 
ด้วยโปรแกรมดังกล่าว พบข้อมูล ดังน้ี 

Overall research performance 
- มีผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น 12 ผลงาน จากจํานวนนักวิจัย 8 คน ที่มีผลงานในฐานข้อมูล Scopus 
- ได้รับการอ้างอิง (citation) 27 ครั้ง และม ีcitation per publication 2.3 

Performance by Journal Category ที่มเีปอร์เซ็นต์ผลงานสูงสุด ได้แก่ ด้าน Agricultural and 
Biological Sciences 18.2% และด้าน Environmental Sciences 18.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top researcher ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด ได้แก่ ดร. นุษรา สินบัวทอง มีผลงาน
ทั้งสิ้นจํานวน 6 ผลงาน โดยผลงานเด่นที่เป็นส่วนหน่ึงของ competencies ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปี 
2008-2012 ได้แก่ ผลงานของ ดร. นุษรา สินบัวทอง ในปี 2012 เรื่อง Biogas Production from Two-stage 
Anaerobic Digestion of Jatropha curcas Seed Cake. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, 
and Environmental Effects. 34(22): 2048-2056. ซึ่งจัดอยู่ใน EC#13 (keyword: Jatropha curcas; 
Jatropha; biodiesel) ที่จัดอยู่ในสาขา Agronomy and Crop Science (79.7%) และ Pharmacology (20.3%) 
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Collaboration ปัจจุบันนักวิจัยของฝ่ายเครื่องมือฯ มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ 
33.3% หน่วยงานภายในประเทศ 41.7% และร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25% ซึ่งแสดงถึงความ
เข้มแข็งในการผลิตผลงานจากการสร้างความร่วมมือและบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งน้ีงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ ทําให้ค่า citation per publication สูงขึ้น เท่ากับ 3.8 แม้ว่าภารกิจหลัก
ของนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการให้บริการวิชาการ แต่ยังสามารถมี
ผลงานวิชาการได้โดยการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงใน 
competencies หลักของมหาวิทยาลัยได้  

หน่วยงานภายในประเทศ 4 หน่วยงาน ที่ฝ่ายเครื่องมือฯ มีความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหน่วยงานต่างประเทศ 2 หน่วยงาน ที่ฝ่ายเคร่ืองมือฯ 
มีความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ Colorado School of Mines และ New Jersey Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่มีผลงานตีพิมพ์อยู่ในวารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เช่น 
วารสารในฐานข้อมูล SCI วารสารระดับชาติ และ Proceedings ในการประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ตาม
การสืบค้นจากฐานข้อมูลนักวิจัย “KUforest”  ซึ่งนักวิจัยแต่ละคนมีความเช่ียวชาญและปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่
สามารถเป็น competency ให้กับมหาวิทยาลัยได้ 

6)  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสํานักงานเลขานุการดําเนินภารกิจการบริหาร
จัดการงานส่วนกลาง ซึ่งอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีกลไกสําคัญ คือ คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนางาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการประจําของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือกําหนดแผนงาน กําหนดนโยบาย ควบคุม ติดตามการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษา 2556 มีการนําเสนอการดําเนินงานเพ่ือคณะ
กรรมการฯ รับทราบ และพิจารณา ดังน้ี 1) คณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน  8 ครั้ ง 2) คณะกรรมการประจําของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 4 ครั้ง โดยแบ่งผลการดําเนินงานแต่ละด้าน โดยสรุปดังน้ี 

• ด้านประสานงานบริหารและธุรการ 
มีการดําเนินงานด้านธุรการ ด้านบุคลากร ตามกระบวนการสรรหา คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

โปร่งใส พัฒนาองค์ความรู้ การจัดกิจกรรม/โครงการ  การสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น การเสริมสร้างขวัญ กําลังใจบุคลากร สรุปได้ดังน้ี 

- การสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 12 ราย    
- การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล และเส้นทางความก้าวหน้าของ

บุคลากรหน่วยงานในสังกัด 
- การสนับสนุนทุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ จํานวน 3 ราย 
- การสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย 
- การมอบกระเช้าแสดงความยินดี / การยกย่องเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  
    จํานวน 9 ราย 
- การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จํานวน 22 ราย 
- มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุบัติเหตุ และ/หรือ เจ็บป่วยร้ายแรง จํานวน 3 ราย 
- การปรับปรุงขั้นตอนการเซ็นช่ือเข้า ออกปฏิบัติงาน เป็นการสแกนลายนิ้วมือ 
- การปรับปรุงระเบียบกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน

สวัสดิการแก่บุคลากร 
- การจัดการความรู้แก่บุคลากรภายในงานทั้งที่เป็นทางการ ปรากฏอยู่ในแผนการจัดการความรู้และอย่าง

ไม่เป็นทางการ โดยลักษณะพ่ีสอนน้อง  
- การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่อาเซียน โดยการจัดโครงการปรับปรุง

สมรรถนะภาษาอังกฤษ  เป็นการต่อยอดจากโครงการ Operation M.A.L.E.E.  เช่น จัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องภาษาและมารยาทในการส่ือสารทางโทรศัพท์  การบอกทิศทาง การพูดคุยเรื่องอาหาร  การ
กิจกรรม “English with no fear”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นภาคปฏิบัติ  โดยจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เป็น
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ภาษาอังกฤษ  การจัดกิจกรรมนันทนาการการร้องเพลงสากล กิจกรรม “เดอะ..โว้ยว้าย”  กิจกรรม Walk 
Rally  และกิจกรรมการหาคําศัพท์จากการดูภาพยนตร์ เป็นต้น 

- การประสานงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 6 ครั้ง 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคลากร ที่มีความประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เสียสละ 
อุทิศเวลากับงานราชการ ให้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 
คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม

ต่างๆ ตามวาระสําคัญ เช่น กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมวันแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบวัน
สถาปนาหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  และในปีการศึกษา 2556 ได้จัดกิจกรรมพิเศษด้านสาธารณ
กุศล ดังน้ี  

- ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพ่ือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทูลเกล้าถวาย
เงินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จํานวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 

- การจัดหาทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพ้ืนที่ห่างไกล โรงเรียนคลองขวาง ตําบลท่ากุ่ม อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ตามโครงการสนับสนุน
การศึกษาเยาวชนในพ้ืนที่ห่างไกล  จํานวน  34,299 บาท และอุปกรณ์การเรียนนําไปมอบให้กับโรงเรียน   

-  การบริจาคสิ่งของและเงินสดเพ่ือช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง  ตามโครงการบริจาค
การกุศลเพ่ือช่วยผู้หญิงและเด็ก  จํานวน 14,640 บาท 
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• ด้านประสานและบริหารงานคลัง 

ดําเนินการประสานและบริหารงานคลังส่วนกลาง ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 
ให้หน่วยงานในสังกัด รวมท้ังทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ให้กับอาจารย์ นักวิจัย โดยอํานวยความสะดวกการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผล
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน นอกจากน้ี ได้มีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ผ่านทางฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน 

และในปี พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินโครงการโอนเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2556   
จนเป็นผลสําเร็จ โดยประโยชน์ของการโอนเงิน ทําให้ลดข้อผิดพลาดในการโอนเงินแก่อาจารย์ นักวิจัย             
และลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เช็ค ลดระยะเวลาการดําเนินงาน ตลอดจนลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  
นํามาซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีค่าความพึงพอใจเท่ากับ 4.00 หรือร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการบริหารงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายการ ได้รับ  (บาท) จ่ายจริง  (บาท) 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  5,351,736.92  5,175,064.15 
เงินงบประมาณรายได้     652,416.55  2,719,418.95 

 
 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 (บาท) 
จํานวน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  (บาท) 
จํานวน 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย 

150,858,998 445 
โครงการ 

189,429,100 344 
โครงการ 

ทุนอุดหนุนวิจัย
ภายนอก 

180,829,074.15 
 

29 
แหล่งทุน 

76,762,491.73 21 
แหล่งทุน 

 ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2557  
 

• ด้านประสานและบริหารงานพัสดุ 

ดําเนินการประสานและบริหารงานพัสดุส่วนกลาง  ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้แก่หน่วยงานใน
สังกัด รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดําเนินไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการดําเนินการดังน้ี 

- มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย  จํานวน 20 รายการ เป็นเงินจํานวน 
2,917,149.60  บาท 

- มก. ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือก่อสร้างอาคารสัตร์ทดลอง 1 รายการ 
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน วงเงินทั้งโครงการ 320 ล้านบาท (งบประมาณแผ่นดิน 192 ล้านบาท สบทบเงิน
นอกบงบประมาณ 128 ล้านบาท มอบให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดทํา
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รายละเอียดออกแบบงานก่อสร้าง และจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตลอดจนการตรวจงานจ้างก่อสร้างให้
แล้วเสร็จ 

- การควบคุมปริมาณการใช้และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากร โดยรายงานการใช้วัสดุของ
หน่วยงานในสังกัด (เฉพาะภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ) ใหห้น่วยงานรับทราบ  

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดยการดูแลบริเวณโดยรอบอาคาร
สุวรรณฯ ตัดแต่ง ดูแลต้นไม้เล็ก ใหญ ่ให้มคีวามร่มรื่น สะอาด เรียบร้อย เอ้ือต่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
และปฏิบัติงาน 

- การดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร โดยควบคุมกําจัดจํานวนหนูภายในและภายนอก
อาคารสุวรรณฯ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดจ้างบริษัทดูแล
ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
 

• ด้านแผน 
 ดําเนินการประสานและบริหารงานด้านแผนงานส่วนกลาง มีผลดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 

- การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีเป็น
แนวทางเดียวกัน ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเป็นประจําทุกปี
ก่อนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้   

- การติดตาม ประเมินผลตามแผน ตามระยะเวลาเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส ตลอดปีงบประมาณ 
อย่างต่อเน่ืองทุกปี   

- การวิเคราะห์และรายงานผลการดําเนินงาน การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้
ผู้บริหารทราบถึงสถานะทางการเงิน และประโยชน์ในการตัดสินใจ ด้านต่างๆ และนําเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนางานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน สวพ .มก. ได้รับทราบข้อมูล และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน 

- การทบทวนแผนเชิงรุกผู้อํานวยการระยะ 4 ปีของการบริหารงาน รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน 
โดยรอบปีที่ 4 ความสําเร็จของแผนเชิงรุกเท่ากับ ร้อยละ 100 

- การดําเนินงานด้านงบประมาณ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินประจําปีโดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณ  14,807,300 บาท  (ทั้งน้ี ไม่รวมงบอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย) และได้
ติดตาม วิ เคราะห์การใช้งบประมาณรายไตรมาส รายงานต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน             
รวม 4 ไตรมาส    

- การดําเนินงานด้านงบประมาณเงินรายได้ ได้ประสานและจัดทําประมาณการงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีของหน่วยงาน และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตามหมวดเงินต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง  

-  การประสานโครงการพัฒนาวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ประสานการขออนุมัติดําเนิน
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 21  โครงการ ประสานขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 4 
โครงการ ประสานขออนุมัติปิดโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 23 โครงการและประสานขอยกเลิกโครงการ 
จํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ 
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- ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้อํานวยการฯ ครบรอบวาระในการบริหารงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทํานโยบายการพัฒนาหน่วยงาน และแผนการพัฒนาหน่วยงานตาม
นโยบาย เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันฯ ท่านต่อไป 

• ด้านการประกันคุณภาพ 

 การประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ดําเนินการตามระบบและกลไกประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาแนวทางด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข้ารับ
การอบรม สัมมนา โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดรวมถึง
หน่วยงานอ่ืนจัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร จํานวน 3  ครั้ง  

การจัดทําข่าวสารงานประกันคุณภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง ในปีการศึกษา 2556  จํานวน  5 ฉบับ  การทบทวนคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่
การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานในสังกัด 

 ปีการศึกษา 2556  ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานในสังกัด (Peer Review)  จํานวน 8 
หน่วยงาน และกํากับ ติดตามให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ครบทุกหน่วยงาน ตลอดจนกําชับ 
ให้หน่วยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง และรายงานผล (สปค.02)  นอกจากน้ี ประสานงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินฯ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  การรวบรวมหลักฐาน เอกสารที่อ้างอิง จัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  รวมทั้งประสาน อํานวยความสะดวกการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สกอ. เป็นต้น    
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาํหรับสถาบัน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน       
ประจําปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) น้ัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิด
ค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่ กําหนดของมหาวิทยาลัย            
จํานวน 24ตัวบ่งช้ีโดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (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 4.00 5.00 4.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.87 4.91 4.93 4.95 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

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

 

ใ น รอบ ปีก า ร ศึ กษา  2 556  ผลกา ร ดํ า เ นิ น ง านภาพรวมของสถา บัน วิ จั ย และ พัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังน้ี 

อายุงานบุคลากร จํานวน
บุคลากร
ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
นํามาคํานวณ 

บุคลากรท่ีปฏิบัติ
ภารกิจวิจัย 

บุคลากรลา
ศึกษาต่อ ตํ่ากว่า 6 เดือน 6-9 เดือน 9 เดือนข้ึนไป 

11 2 101 114 102 20 1 
ไม่นํามานับ นับเป็น 0.5 ต่อคน นับเต็มจํานวน 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปี
การศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง ตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี พ.ศ. 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหตุ 

  2556 2557 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  7 ข้อ 5.00 4.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 4  4  5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 5.00  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (2551- 2556) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

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

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2556-2558) 
มีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. 2555-2558)  โดยใช้กระบวนการ
ระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 
2555  เป็นต้นมา ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์  นักวิชาการอาวุโส 
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ   2) รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร 3) รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้ อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก .              
4) ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 4) ศาสตราจารย์จํารัส ลิ้มตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ             
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนางานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ฉบับ (พ.ศ. 2556-2558)     
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554  นําเสนอคณะกรรมการประจํา ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  รวมทั้งผู้อํานวยการฯ ยังได้สื่อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการประชุม
วันแห่งการสัมมาทิฐิ (วันสงกรานต์) บุคลากรทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รับทราบ
แผนและ  ร่วมดําเนินงานให้แผนเกิดความสําเร็จ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับประเด็นฯ ของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี(1.1-1-1) (1.1-1-2) (1.1-1-3) (1.1-1-4) (1.1-1-5) 
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 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ผลการดําเนนิงาน 

 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ (ปี พ.ศ. 2556-2558) เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินงานตามภารกิจและตัวช้ีวัดที่
เก่ียวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
คราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าทุก
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือรับทราบทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงาน (1.1-1-4) 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ต่างๆ จํานวน 21 คน และช้ีแจงให้หน่วยงานบรรจุโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามภารกิจแต่ละ
หน่วยงาน  (1.1-3-1)    

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนนิงาน 

 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เป็นรายไตรมาส  (1.1-4-1) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ มก. 
(ปี 2555-2558) 

การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมีคุณธรรม 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินงานประจําปี  พ.ศ . 2556             
โดยครอบคลุมครบทุกพันธกิจ ดังน้ี  (1.1-4-1) 

1)  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 95.74 

 2)  แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 94.46 

 3)  แผนงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ดําเนินงานเป็นไปตามแผนเฉลี่ยร้อยละ 96.44 

   6. มีการติดตามผลการดาํเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปี เป็นรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้งต่อปี และมีการวิเคราะห์ผลเสนอผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง  
(1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนนิงาน   

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ (ปี พ.ศ. 2556-2558) รอบปี พ.ศ. 2556 มีผลการดําเนินงานเท่ากับร้อยละ 90.24  และรายงานผลต่อ
ผู้อํานวยการพิจารณา   (1.1-7-1) 

อีกทั้งได้จัดทําแผนเชิงรุกของผู้อํานวยการตามรอบระยะการบริหารงาน 4 ปี(วันที่ 18 มิถุนายน       
พ.ศ. 2553 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ซึ่งป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารงาน และติดตามประเมินผลตามแผน
เชิงรุกทุกรอบปี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งผลการบริหารงานรอบปีที่ 
3 (พ.ศ. 2556) มีระดับความสําเร็จเท่ากับ ร้อยละ 73.33 และรอบปีที่ 4 เท่ากับ ร้อยละ 100  (1.1-7-2) , (1.1-7-
3), (1.1-7-4) โดยรายงานต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และมีการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนว่ยงานไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําข้อเสนอจากคณะกรรมการ ในการติดตาม
ประเมินผลไปวางแผนและดําเนินการในแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 อาทิ  
 ข้อคิดเห็นคณะกรรมการ  : เห็นควรให้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือ 
สร้างสัมพันธ์ที่ดี  
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 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2557  : ได้จัดประชุม “การรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัย
นานาชาติ (International Research Network: IRN) ของ สกว.” เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นแนวทางแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สนใจการ
สนับสนุนทุนจาก สกว. ที่มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย และรองศาสตรจารย์ ดร. 
ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็น
ผู้บรรยาย (1.1-8-1) 
 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2557  : ไ ด้ จั ดประ ชุม  “แนวทางการสนับส นุนทุ น วิ จั ย ด้ าน
อุตสาหกรรมของ สกว.” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมี รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ รองผู้อํานวยการ
โครงการ พวอ. สกว.เป็นผู้บรรยาย 
 มหาวิทยาลัย ได้นํากรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนข้อมูลการมองอนาคต
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 มาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 
2565)  และให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทําภาพรวมยุทธศาสตร์ ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาคมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556  และนําเสนอที่ประชุมคณบดี 
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสภามีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะ 
4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว (1.1-8-2) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-
2560) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนางาน ในการประชุมวาระพิเศษ ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (1.1-8-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 4.00 8 ข้อ ไม่บรรลุ 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 รายงานสรุปการประชุมระดมสมอง 
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2556-2558) 
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ปี 2555-2558) 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-3-1 การประชุมชี้แจงการจัดทําแผน/ผลประจําปี พ.ศ. 2556 
1.1-4-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-6-1 บันทึกข้อความ เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
1.1-7-1 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2556 
1.1-7-2 แผน/ผลเชิงรุกผูอํ้านวยการ ระยะปีท่ี 3 
1.1-7-3 แผน/ผลเชิงรุกผูอํ้านวยการ ระยะปีท่ี 4 
1.1-7-4 เอกสารนําส่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และเอกสารการนําเสนอคณะกรรมการ 
1.1-8-1 เอกสารอนุมัติโครงการ 
1.1-8-2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
1.1-8-3 แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17) 
เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การพิจารณา 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1.  มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หน่วยงาน โดยได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกําหนดยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556 -2558 ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของหน่วยงาน คือ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (1.1-1-4) (1.1-1-5) 

 2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฎิบัติงานประจําปี โดยการมอบหมาย และกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรร่วมดําเนินการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามแผน  โดยการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมสัมมาทิฐบุิคลากร  (1.1-1-4) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/
นักวิจัยใน มก. ที่สอดคล้องกับจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2556     
มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (KURM) มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 หรือร้อยละ 81.60  จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 386 คน 
(1.2-3-1) 

 อีกทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจที่เป็นจุดเน้น จุดเด่นของหน่วยงาน (1.2-3-2)  ได้แก่ 

ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย 

− มีการรับทราบแนวทางการแบ่งประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย อยู่ในระดับ มาก (มากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
− มีความเหมาะสมของวิธีการติดตาม โดยการแจ้งเตือนทางหนังสือและการแจ้งเตือนในระบบฐานข้อมูล

บริหารจัดการงานวิจัย (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) อยู่ในระดับ มาก (มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) 
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− นักวิจัยเห็นด้วยกับผลการประเมินฯ ของผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถนําข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ไปใช้ในการปรับปรุงงานวิจัย จากการประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยฯ โดยการเยี่ยมชมและพิจารณา
จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ร่าง) อยู่ในระดับ มาก (มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 

ด้านการเสริมสร้างงานวิจัย 
− นักวิจัยได้ประโยชน์จากการใช้บริการหน่วยที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือปรึกษาการเขียนรายงานวิจัยและการ

ตรวจภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ มาก (ร้อยละ 77.33 ของผู้ตอบแบบสอบถาม)  
− นักวิจัยได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์ที่จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับ มาก (ร้อยละ 76.97 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 
 

ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศงานวิจัย 
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 

(http://www.rdi.ku.ac.th) ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและข้อมูลของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และยังเป็นเว็บ portal การเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการบริหาร
สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยแต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ไอที และตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการ 1) การบริหารโครงการวิจัย 2) การบริการสารสนเทศ
งานวิจัย 3) การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ 
นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทําการประเมินเว็บไซต์ฯ      
เมื่อวันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2557 ผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  3.97  (1.2-3-3) (1.2-3-4)   

ด้านการให้บริการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
- ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ โดยพบว่า มีระดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของการให้บริการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4.54              
จากคะแนนเต็ม 5 และ มีระดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจของการให้บริการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ เท่ากับ 4.14 (1.2-3-5)   

4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน ในการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของ มก. เช่น การจัดโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยของ มก. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย  เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยได้มีการจัดโครงการรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2556 โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์และ
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ผลงานที่สร้างผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับอนาคตของประเทศ” ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (1.2-4-1)   

ด้านการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้ จั ดทํ าระบบสารสนเทศงานวิ จั ยของมหาวิทยา ลัย  ได้แก่   ระบบเว็บ ไซต์  สถาบันวิ จั ยและพัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.  ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.  ระบบสืบค้นงานวิจัย มก. และ ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้รายงานข้อมูลฯ ซึ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผน หรือจัดทํา
รายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงานประกันคุณภาพ มก. ได้ ตลอดจนมหาวิทยาลัย ก็ใช้รายงานน้ีใน
การรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
(1.2-4-2) (1.2-4-3) (1.2-4-4) (1.2-4-5) (1.2-4-6) (1.2-4-7) 

อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. กับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : 
TNRR) : ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศภายใต้เว็บไซต์ 
http://tnrr.in.th ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดการข้อมูลงานวิจัยของ มก. เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย เพ่ือ
ให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูลงานวิจัยทั่วประเทศ (1.2-4-8) 

 นอกจากน้ี ได้จัดพิมพ์วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 ฉบับต่อปี และ 
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 3 ฉบับต่อปี โดยวารสารทุกฉบับได้มีการเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 หน่วยงาน และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้สนใจสามารถ  
ดาวน์โหลดบทความในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี ที่ http://kasetsartjournal.ku.ac.th ซึ่งบทความท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ถูกนําไปใช้อ้างอิงในฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 363 บทความ 
รวม 764 ครั้ง และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ถูกนําไปใช้อ้างอิงใน
ฐานข้อมูล SCOPUS จํานวน 24 บทความ รวม 34 ครั้ง  (1.2-4-9) 

 การเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบเกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ การผลิตและเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย 1) การผลิตสื่อวิทยุ รายการ 
“จากแฟ้มงานวิจัย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก.รวม 4 คลื่นความถ่ี 2) การผลิตสื่อ KURDI Channel ผ่านป้าย
อิเล็กทรอนิกส์  (LED) เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3) เผยแพร่
ผลงานวิจัยทางสื่อออนไลน์หลายรูปแบบ  ได้แก่  YouTube รายการเกษตรศาสตร์นําไทย Blog จากแฟ้มงานวิจัย 
มก.  และ 4) เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย ผ่านวารสารเคหการเกษตร  ซึ่งเป็นวารสารที่
มีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง  (1.2-4-10) (1.2-4-11)     (1.2-
4-12)  (1.2-4-13) (1.2-4-14) (1.2-4-15) 

5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดเน้น จุดเด่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงานด้านการประสานบริหารงานวิจัย และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุน
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จากสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ให้จัดการอบรมหลักสูตร 
Advance Training Course on Research Methodology in Agricultural Science (Module III) ด้าน
การเกษตรให้กับผู้รับการอบรมจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 38 ราย โดยจัดบรรยาย Workshop รวมไปถึงการ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร
ของประเทศเพ่ือนบ้าน      

ผลจากการอบรมการวิจัยด้านการเกษตรน้ี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของ
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณารับทุนสนับสนุน
จํานวน 5 โครงการ โดยรับทุนวิจัยจากสํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) จํานวน 4 ทุน และรับทุนวิจัยจาก
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี มก. จํานวน 1 ทุน (1.2-5-1) 

นอ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ด้ า น ก า ร วิ จั ย  ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการมาโดยตลอดแล้ว วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับ
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีการเผยแพร่อยู่
ในฐานข้อมูล Scopus, Scifinder, CABI, AGRIS, EMBASE Compendex, GEOBASE, EMBiology, BIOBASE, 
FLUINDEX, AGBiotech Net, World Textile, AGDB และ TCI สําหรับวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, CABI, AGRIS และ TCI (1.2-5-2) 

ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานและได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ อีกประการหน่ึง ได้แก่ 
ภารกิจด้านการวิจัย โดย ดร.นุษรา สินบัวทอง บุคลากรวิจัยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีผลงานได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล SCI เป็นเวลา 5 ปีต่อเน่ืองกัน และบุคลากรฝ่ายเคร่ืองมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากการประชุม
วิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย รางวัลนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ  (1.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

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 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สวพ.มก 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.2-3-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจยั ทุนอุดหนุนวิจัย 

มก. (KURM) 
1.2-3-2 สรุปความคิดเห็นของนักวิจัยต่อการบริหารจัดการงานวิจัยในด้านการประสานและบริหารงานวิจัย การ

ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และการเสริมสร้างงานวิจัย 
1.2-3-3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 
1.2-3-4 สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ สวพ .มก. 
1.2-3-5 สรุปผลการประเมินการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
1.2-4-1 รางวัลผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555 
1.2-4-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 
1.2-4-3 ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur)      
1.2-4-4 ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx)      
1.2-4-5 ระบบสืบค้นงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)      
1.2-4-6 เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยท่ีใช้รายงานต่อสํานกังานประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ. 
1.2-4-7 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 
1.2-4-8 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) 
1.2-4-9 หน้าเว็บไซต์ Scopus 1 และ 2 
1.2-4-10 บทรายการวิทยุจากแฟ้มงานวิจยั มก. 
1.2-4-11 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.2-4-12 สําเนาบันทึกการเผยแพร่สื่อ  LED ส่งงานประชาสัมพันธ์ มก. 
1.2-4-13 YouTube รายการเกษตรศาสตร์นําไทย 
1.2-4-14 Blog จากแฟ้มงานวิจัย มก. 
1.2-4-15 วารสารเคหการเกษตร 
1.2-5-1 สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย 

(จํานวน 5 โครงการ ท่ีเกิดจากการอบรมหลักสูตร Advance Training Course on Research 
Methodology in Agricultural Science) 

1.2-5-2 หน้าเว็บไซต์ Scopus 3 และ 4 
1.2-5-3 ภาพถ่ายการรับรางวัล 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 25562557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.93 4.95  

*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

4,851,334 255,333.37 4,851,334 255,333.37 5.00 5.00  

 19 19

*2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 70 70 17 89.47 16  
84.21 

5.00 5.00  

 19 19 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 144,79.37 4.12 16,416.90 4.35 4.12 4.35  
3514 3,770 

*2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 11.25 59.21 11.25 56.25 5.00 5.00  
  19 20 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 20   20    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 25562557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   7 1.75 7 1.75    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3 1.50 3 1.50    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 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   8 8.00 8 8.00    

 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 5 25.00 5 25.00 5.00 5.00  
 20 20.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 25562557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

 การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง   3 3    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง   0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง   2 2    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เร่ือง   0 0    

*2.10 ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 24 53.33 26 57.78 5.00 5.00  

  45 45 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   13 13    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง   3 7    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เร่ือง   24 6    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง   45 45    

*2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 5 5 5 5.00 5.00  

*2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.13 ผลการชี้นํา และ/หรือ 
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน (วิทยาเขตสี
เขียว) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00  

*2.14 ผลการชี้นํา และ/หรือ 
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกิน
ดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.1)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และขอ้ 5  อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กํากับด้านนโยบาย ทิศทาง และกรอบ
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แนวทางการวิจัย ในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค และคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กํากับดูแลด้านนโยบายและแผน ตลอดจนระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน ประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
(ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดทําแผนความ
ต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2559 ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่การกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทํา
สัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ   
(2.1-1-1) (2.1-1-2)  

 ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมีการจัดทําแผนความต้องการ
ภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2557 มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ต้ังแต่การกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุน และเบิกจ่ายเงิน
วิจัย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยกระบวนการพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และกระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย มีแนวทางและเกณฑ์การประเมินผลผลงานวิจัยที่ชัดเจน ทั้งน้ี มีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย คือฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 
เพ่ือพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอโครงการวิจัย การพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัย จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย และ
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      
มีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย จากคณะ/สถาบัน/สํานัก วิทยาเขตต่างๆ ในโครงการวิจัย
ประเภท/กลุ่มต่างๆ เช่น โครงการวิจัย 3 สาขา (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์) โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการ
แข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สําหรับการประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติชัดเจน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (2.1-1-3) (2.1-1-
4)  (2.1-1-5) (2.1-1-6) (2.1-1-7) (2.1-1-9) 

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556    
โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุน (2.1-1-10)   

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิงาน 

  ในบทบาทของการเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยทุนวิจัย มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.  แก่อาจารย์ นักวิจัย คณะ/สถาบัน/สํานัก โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัยได้นําองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เป็นที่ปรึกษาในการ
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ทําวิทยานิพนธ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ซึ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
วิจัย มก. ประจําปี ได้กําหนดให้จ้างนิสิตปริญญาตรี โท เอก ช่วยปฏิบัติงานวิจัยในโครงการ โดยมีการกําหนดอัตรา
การจ้างตามการอนุมัติของกรมบัญชีกลางชัดเจน นอกจากน้ี ในการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย เสวนาเก่ียวกับการ
วิจัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และความก้าวหน้างานวิจัยด้านต่างๆ กับอาจารย์ 
นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ (2.1-1-4) (2.1-1-5) (2.1-1-6) 

 ในส่วนบทบาทของหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการวิจัย นักวิจัยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ
เรียนการสอน โดยทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ทั้งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยภายนอก ด้านการฝึกงานแก่นิสิต นักวิจัยได้ควบคุมดูแลการฝึกงานใน
การวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือปฏิบัติการข้ันสูง รวมถึงสถานีวิจัยมีการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
โครงการวิจัย การนําเสนอข้อมูลงานวิจัย เช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพ่ือการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบบูรณาการ  โครงการจัดการด้านวนวัฒน์เพ่ือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน  โดยการวางแผน
ให้นิสิตฝึกงานมีส่วร่วมในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยของสถานีวิจัยฯ โดยถ่ายทอดกระบวนการทํางานวิจัยต้ังแต่การ
กําหนดปัญหาการวิจัย เทคนิคในการเก็บข้อมูล การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ เทคนิค
การนําเสนอ และหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการให้แก่นิสิตที่มาฝึกงาน  (2.1-2-1) (2.1-2-2) 

   3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัยประจํา 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ  และเสวนา เพ่ือพัฒนางานวิจัย   
และการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัยในการให้บริการ
ปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญแต่ละสาขา ให้คําปรึกษาแนะนําอาจารย์ นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ และการตรวจภาษา ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย  ตลอดจนมีการจัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีอาจารย์ นักวิจัยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ี
เลี้ยง (mentor) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ มก.)และคณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายได้
หน่วยงาน) ในอัตราส่วน 3:1 นอกจากน้ี มีการสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย) เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตามประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (2.1-3-1) (2.1-3-2) (2.1-3-3) (2.1-3-4) (2.1-3-5) 

 ในด้านการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ได้ดําเนินการประสานการ
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 6 ท่าน และ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ท่าน 
นอกจากน้ีเป็นฐานในการดําเนินงานโครงการการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่
สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ปี พ.ศ. 2555  ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.  2556 
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ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์  และ ประจําปี พ.ศ. 2556  ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพ่ือ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (1.1-1-
5) (2.1-3-6) (2.1-3-7)   

 นอกจากน้ี  การให้ความ รู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ นักวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรจุเอกสารจรรยาบรรณนักวิจัยเป็นส่วนในการประกาศให้นักวิจัยเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัย  รวมทั้ง
เผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย ทางเว็บไซด์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการ
จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ลับ ลวง พราง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2557              
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย          
เรื่อง จรรยาบรรณการวิจัย ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (1.2-4-11) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเปน็ทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยของนักวิจัย
ในสังกัด โดยเงินกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ ประเภท
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ซึ่งกําหนดสนับสนุนแก่บุคลากรใหม่ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี บุคลากรที่เสนอ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ แต่ไม่ได้รับอนุมัติทุน และบุคลากรท่ีต้องการทุนวิจัยสมทบ ทุนละไม่เกิน 100,000 
บาท (2.1-4-1) 

การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในบทบาทการเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้จัดทํา
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เสนอขออนุมัติเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ในการสนับสนุนทุนวิจัย 
โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัย กับคณะ/สถาบัน/สํานัก (เงินรายได้หน่วยงาน) ในอัตราส่วน 3:1 (2.1-3-4) 

 ในด้านการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมและจัดทําเอกสารข้อมูล
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และกําหนดเวลาการเสนอขอทุน เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจ้ง
การประกาศให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน โดยหนังสือเวียน และเว็บไซต์  รวมทั้งจัดให้แหล่งทุนมาบรรยาย/แนะนํา
ข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย นอกจากน้ี ได้ประสานเชิญอาจารย์ นักวิจัย ประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมท้ังการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
กับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สกว. ตามโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (2.1-4-2) (2.1-4-3) (2.1-4-4)  

 5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ดังน้ี 

1)  มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการให้บริการปรึกษาวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย 
ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ 
การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และการตรวจภาษา ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการให้บริการปรึกษาวิจัย โดย
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กําหนดการจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการให้บริการตรวจภาษาผลงานวิจัยอัตราเรื่องละ 1,000 
– 3,000 บาท ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน (2.1-5-1) 

2)  มีการจัดโครงการ เสวนาประเด็นร้อนต่างๆ เพ่ือให้นักวิจยัได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลด้าน
ต่างๆ พร้อมๆ กับการปรับตัวตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น 

-  จัดโครงการบรรยายหัวข้อ “Challenges and Opportunities of Food Scientists in the 
Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa” โดย 
Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Food Science and 
Technology จาก University of GEORGIA เป็นผู้บรรยาย เพ่ือให้ข้อมูลด้าน Food 
Technology and Food Security แก่อาจารย์ นักวิจัย ในสาขาที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

- จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับอนาคตของประเทศ ในงานเฉลิม
ฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร. 
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

- จัดบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020 The EU Framework for Research and Innovation” 
เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสหภาพยุโรป
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

- จัดบรรยาย “การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research 
Network: IRN) ของ สกว.” ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายและได้ประกาศให้มี “ทุนสนับสนุนโครงการ
พัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ” โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร .ปาริฉัตร  หงสประภาส             
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สกว. เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 3 มกราคม         
พ.ศ. 2557 

- จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “ลับ ลวง พราง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
จรรยาบรรณการวิจัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

- จัดเสวนา เรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย...ไรซ์เบอรี่โมเดล” เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการจาก
งานวิจัย นําไปสู่การบริหารการผลิตข้าว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อํานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ 
สถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 
กําแพงแสน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมการเกษตร     
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

-  จัดเสวนา เรื่อง เดินหน้าปฏิรูปงานวิจัย มก. สู่สากล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล    
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา         
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

 3)  มีหน่วยในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการ
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน ทุกวิทยาเขต) และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยได้จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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(http://research.rdi.ku. Ac.th/kur3) ประกอบด้วย ข้อมูลประวัตินักวิจัย โครงการนักวิจัย การตีพิมพ์ผลงานนักวิจัย 
และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูลได้ และหน่วยงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้โดยทางเว็บเพจ นอกจากน้ีได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kuforest) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการบริหารงานวิจัย (1.2-4-11)   

  4)   มีฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย ในการให้บริการงานวิจัย 
และบริการวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีบุคลากรวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายสาขา สามารถทํางานต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การให้บริการ
วิเคราะห์วิจัยด้านสารพิษเช้ือรา ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ด้านเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและอณูชีววิทยา รวมถึง
ห้องปฏิบัติการมีระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัย  

5)  มีสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการ
พ้ืนที่การวิจัย เช่น พ้ืนที่แปลงทดลอง โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ โรงผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้ รวมถึงห้องปฏิบัติการ
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศชายฝั่ง เพ่ือรองรับการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงานต่างๆ  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ระหว่างดําเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานวิจัย มีการแต่งต้ังคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย และดําเนินการส่งรายงานผลการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและวิจารณ์ เพ่ือให้
ผลงานวิจัยมีคุณภาพมาตรฐาน ในรอบปีการศึกษา 2556 ได้ดําเนินการประเมินผลวิจัยทั้งสิ้น 364 โครงการ อีกทั้ง
จัดการนําเสนอรายงานการวิจัยเพ่ือการติดตามและประเมินผลชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายหลังการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (2.1-6-1) 

 ในส่วนการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มีการประเมินการให้บริการปรึกษาวิจัย ซึ่งผลการ
ประเมินความพอใจต่อการใช้บริการของหน่วยที่ปรึกษาวิจัย มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.87 (คะแนนเต็ม 5) และมีการติดตามความก้าวหน้าการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการภายหลังจากใช้บริการ
ของหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้ใช้บริการตรวจแก้ไขภาษา 54 เรื่อง (จํานวนผู้ใช้บริการ 43 
คน) ภายหลังจากใช้บริการมีการส่งบทความไปตีพิมพ์ (submit) ยังวารสารวิชาการแล้ว 39 เรื่อง (ร้อยละ 72) และ
อยู่ระหว่างดําเนินการส่งบทความไปตีพิมพ์ 15 เรื่อง (ร้อยละ 28) โดยในส่วนที่มีการส่งบทความไปตีพิมพ์แล้วน้ัน
ได้รับการตีพิมพ์แล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ของวารสารวิชาการ 26 เรื่อง และถูกปฏิเสธตีพิมพ์ 
(reject) 4 เรื่อง (2.1-6-2) 

 นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทํา
โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และจากรายงานผลการศึกษา
โครงการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1 โดยเก็บข้อมูลจากนักวิจัยจํานวน 387 คน พบว่า มีนักวิจัยรับทราบว่าสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยที่ปรึกษางานวิจัย ร้อยละ 52.8 (2.1-6-3) 
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 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

จากผลโครงการวิจัยสถาบัน เรื่องการประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย ด้านงานติดตาม
และประเมินผลโครงการ พบว่า การดําเนินงานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ แต่ความรวดเร็ว
ในการจัดทําผลการประเมินควรมีการปรับปรุง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2557 โดยมุ่งปรับปรุงคู่มือการจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการงานวิจยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (KURM) ผ่านเว็บไซต์ จัดการสัมมนานําเสนอ
รายงานวิจัย ทํารายงานวิเคราะห์ผลสําเร็จที่ได้จากโครงการทุนอุดหนุนวิจัย มก. และร่วมพัฒนาระบบติดตาม
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Tracking) ที่สามารถติดตามสถานะของ
โครงการวิจัยได้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการดําเนินการได้ (2.1-7-1) 

นอกจากน้ี ยังพบว่า นักวิจัยจํานวนมากยังไม่ทราบถึงการให้บริการหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยมีผู้บริการ
ขอรับคําปรึกษาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และตรวจแก้ไขภาษาของหน่วยที่ปรึกษาวิจัย จํานวน 46 คน      
จาก 18 หน่วยงาน (ทุกวิทยาเขต) ดังน้ัน เพ่ือให้มีจํานวนผู้ใช้บริการจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นใน
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแผนที่จะเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริการของหน่วยที่ปรึกษาวิจัย และมีแผนปรับปรุงขั้นตอนการประเมินผลสําเร็จหลังการ
รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากมีข้อเสนอจากผู้รับบริการให้เพ่ิมขั้นตอนการติดตามภายหลังการรับ
บริการด้วย  (2.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
 2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
 2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 1.2-4-11 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-1 ประกาศ มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิจัย มก. 
2.1-1-2 ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย มก. (พศ. พ.ศ. 2556-2559) 
2.1-1-3 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของ มก. ท่ีเสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
2.1-1-4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-5 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-6 แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-7 หน้าจอแสดงฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจยัทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-8 สรุปผลการจัดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี พ.ศ. 2556 
2.1-1-9 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจยัทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

มก.พ.ศ. 2555 และ แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. 
2.1-1-10 เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-2-1 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนิสิตฝึกงาน สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ปีการศึกษา 2556 
2.1-2-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานนิสิต นักศึกษา 
2.1-3-1 โครงการจัดประชุม สัมมนา บรรยาย และเสวนา เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย ปีการศึกษา 2556 
2.1-3-2 โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2556 
2.1-3-3 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
2.1-3-4 ประกาศ มก. เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2557  
2.1-3-5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ 

นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
2.1-3-6 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมก. ปี พ.ศ. 2555 
2.1-3-7 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบมก. ปี พ.ศ. 2556 
2.1-4-1 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองระเบียบว่าด้วยกองทุน สถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 
2.1-4-2 บันทึก ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “Horizon 2020 The European Union’s flagship research 

funding initiative” 
2.1-4-3 บันทึกช่วยจํา/สรุปการประชุมพัฒนาโครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1-4-4 บันทึกการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.1-5-1 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อกําหนดการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญในการให้บริการปรึกษาวิจัย 
2.1-6-1 สรุปการประเมินผลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-6-2 การประเมินผลการบริการปรึกษาวิจัย 
2.1-6-3 สรุปผลโครงการวิจัยสถาบัน 
2.1-7-1 แผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2557  
2.1-7-2 แผนปรับปรุงการดําเนินงานหน่วยท่ีปรึกษาวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 
2 สูส่าธารณชนและผู้เก่ียวขอ้ง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน และ
สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 1) มีหน่วยที่ปรึกษาวิจัย โดยจัดผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญในการให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ 
นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย และตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  (2.1-3-3)  

 2) มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) แก่อาจารย์ 
นักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556  (2.1-3-5) 
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 3) การให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2555  
และ ปี พ.ศ. 2556 ตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย     
ในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง (2.1-3-6) 
(2.1-3-7) 

4) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียน
ผลงานวิจัย และจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ   

-  เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/พ.ศ. 2556        
(2.2-1-1) โดยมีวิทยากร จํานวน 2 ท่าน ให้คําปรึกษาและอบรมการเขียนผลงานวิจัย 

 -  เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 
30 -31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยมี Mr. Andrew John 
Warner เป็นวิทยากร และมีการติดตามให้คําปรึกษา จนได้ผลงานนําเสนอตีพิมพ์ จํานวน 7 เรื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การติดตามอีกจํานวนหน่ึง  (2.2-1-2) (2.2-1-3) 

 -  เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1” และ รุ่นที่ 2 
เพ่ือพัฒนาการเขียนข้อเสนอได้อย่างมีคุณภาพและมีความน่าสนใจย่ิงขึ้น (2.2-1-4) (2.2-1-5) 

 - ร่วมจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “สร้างสุขและผลงานจากการ
วิจัยและการคิด และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยได้ (2.2-1-6) 

 5) มีการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ    
กล่าวคือ เป็นวารสารที่อยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  และวารสารวิทยาศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับจาก  สกอ. โดยวารสารท้ัง 2 ฉบับ อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และเป็นวารสารที่ได้รับการจัด
อันดับอยู่ในควอไทล์ที่ 4 ( Q4 ) ตามปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ( SCI mago Journal Rank ; 
www.samagojr.com ) ทั้งน้ีวารสารทั้ง 2 ฉบับรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก  (2.2-1-7)  

การดําเนินงานจัดทําวารสารทั้ง 2 ฉบับ มีขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทํา
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพทางวิชาการให้กับบทความที่ลง
ตีพิมพ์  โดยทุกบทความต้องผ่านกระบวนการ Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการตรวจภาษาอังกฤษ โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี ยังมีคณะทํางานบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่
บริหารจัดการกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้อย่างมีระบบ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศทั่ว
โลกกว่า 300 หน่วยงาน นอกจากน้ียังได้เริ่มนําระบบ Submission on line มาใช้ในการดําเนินงานจัดทําวารสาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมของวารสารสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง (2.2-1-8) (2.2-1-9) (2.2-1-10) 
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 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการดําเนินงานในการรวบรวมคัดสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่ง่ายแก่การเข้าใจ   โดย
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งจะรวบรวม
รายงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําสื่อต่าง ๆ  โดยผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อแต่ละสื่อ  จะดําเนินการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ งานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ต่อไป นอกจากน้ี ยังได้จัดต้ังคณะทํางานตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ลงวันที่ 14 มีนาคม พ .ศ .  2557 เ พ่ือทําหน้าที่ พิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเสนอแนวทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาการผลิตสื่อ ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน และสังคมในเชิงสาธารณะต่อไป (2.2-2-1) 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
ผลการดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยสู่สาธารณชน โดยดําเนินการผลิตสื่อต่างๆ ได้แก่ 

- สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ปีละ 6 ฉบับสาขาสังคมศาสตร์    
ปีละ 3 ฉบับ และวารสารเคหการเกษตร เป็นวารสารรายเดือน เผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร     
(2.2-1-7) (1.2-4-15) 

- สื่อวิทยุ ผลิตรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. บางเขนความถี่ 110 KHz 
เชียงใหม่ความถี่ 675 KHz สงขลาความถ่ี 1269 KHz ขอนแก่นความถ่ี 1314 KHz   จํานวน 52 เรื่อง 
(1.2-4-10) 

- KURDI channel  เผยแพร่งานวิจัยผ่าน LED ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [1.2-4-7] เดือนละ 
ประมาณ  4 เรื่อง  (1.2-4-12) 

- สื่อออนไลน์  ได้แก่ “YouTube รายการเกษตรศาสตร์ไทย” ประมาณเดือนละ 1 เรื่อง (1.2-4-13) 

 นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อีกช่องทางหน่ึง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทํา Blog รายการจากแฟ้มงานวิจัย  มก. และ Blog
ข้อสนเทศงานวิจัย มก. 
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 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งรับรองการใช้ประโยชน์จากผู้รับบริการ ดังน้ี 

1) โครงการ Effect of high concentration of sucrose on growth of Rose-colored Leadwort 
plantlets for in vitro conservation. (น.ส.รมณีย์ เจรญิทรัพย์ และคณะ)  

2) โครงการการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือต้นเนระพูสีไทย (Tacca chantrieri Andre.): พืชสมุนไพร  
(น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์ และคณะ) 

3) โครงการผลงานการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือผลิตต้นพันธ์ุกล้วยไม้ปลอดโรค
ไวรัส (ดร. นงณพชร  คุณากร) 

4) โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนด้วยหลักการที่ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับประยุกต์ใช้ใน
เครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม (ดร.นุษรา  สินบัวทอง และคณะ) 

  ซึ่งเป็นการจัดอบรมโครงการตามความเช่ียวชาญของนักวิจัยภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 
2551 โดยดําเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการตามมหาวิทยาลัย (2.2-4-1) (2.2-4-2) 

   5)  โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด       
มีการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังนํ้ามัน 200 ลิตร ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านเขาพลู จํานวน 10 แห่ง กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ของบ้านสมาชิกของโครงการฯ โดยมีการใช้อย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน    

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

 มหาวิทยาลัย มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) ภายใต้งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา สํานักงานบริการวิชาการ ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการกําหนดเร่ืองของสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปี 
เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัยถือปฏิบัติ   

 6. มีระบบและกลไกส่ งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่ นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายใต้การดําเนินงานของหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOKU) งานทรัพย์สินทางปัญญา สํานักบริการวิชาการทํา
หน้าที่ในการประสานและดําเนินการในเรื่องการย่ืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยเพ่ือจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และได้สร้างแรงจูงใจและกําลังใจบุคลากรวิจัยในสังกัด โดยการให้รางวัลผู้
ที่สามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้   
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบทบาทในการดําเนินการประสานการขึ้น
ทะเบียนพันธ์ุพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตรในรูปของคณะกรรมการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาไม่มีอาจารย์ นักวิจัยมาขอรับบริการ
การข้ึนทะเบียน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-4-15 วารสารเคหการเกษตร 
1.2-4-10 บทรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย  มก.” 
1.2-4-12 สําเนาบันทึกการเผยแพร่สื่อ LED ส่งงานประชาสมัพันธ์ มก. 
1.2-4-13 Youtube รายการเกษตรศาสตร์นําไทย 
2.1-3-3 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย 
2.1-3-5 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ 

นักวิจัย มก. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
2.1-3-6 รางวัลผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2555 
2.1-3-7 รางวัลผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2556 
2.2-1-1 โครงการอบรม การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 2/พ.ศ. 2556 
2.2-1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

คร้ังท่ี 4” 
2.2-1-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

คร้ังท่ี 5” 
2.2-1-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 1 
2.2-1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 2 
2.2-1-6 โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.2-1-7 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 

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 
2.2-1-8 คําสั่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
2.2-1-9 คําสั่ง มก. เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร ์
2.2-1-10 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดทําวิทยาสาร

เกษตรศาสตร์ 
2.2-2-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย มก. 
2.2-4-1 ระเบียบพัฒนาวิชาการ 
2.2-4-2 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  180,000 บาท/คน (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 บุคลากรวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายใน 2,150,000  บาท  และภายนอก จํานวน 2,701,334 บาท  รวมทั้งหมด 4,851,334 บาท  มี
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน  20   คน  ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  19 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      = 

19
3348514 ,,   =  255,333.37 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000
255333.37

×   =     7.09  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําทีกํ่าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 15,249,260 743,866 6,767,500 322,261.
90 

4,851,334 255,333 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 
20.5 21 19 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 15,249,260 743,866 6,767,500 322,261.
90 

4,851,334 255,333 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 5.00 
20.5 21 19 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บข้อมูลดิบภารกิจหลัก 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการระบบโดยการวางแนวทาง ขั้นตอน        
และระเบียบของการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยขออนุมัติระเบียบ
หลักเกณฑ์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น 1) ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 2) ค่าธรรมเนียมที่พัก              
3) ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม เป็นต้น และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงวางแผนการให้บริการ
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วิชาการแก่สังคมโดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารให้ดําเนินการ นอกจากน้ี ยังมีการจัดโครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานใน
สังกัดได้มีการกําหนดภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคมไว้อย่างชัดเจน  (1.1-4-1) (2.4-1-1)  

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์         
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
สังคมในด้านต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดีและน้ําเสีย (รุ่นที่ 2) บูรณา
การกับวิชาสารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy บูรณาการกับวิชาวิทยาแร่ในดิน (ภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร) วิชาเทคนิควิจัยวิทยาศาสตร์จุลกายวิภาคทางสัตวแพทย์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์) วิชา Plant Micro technique for research (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) และ
ระเบียบวิจัยทางจุลชีววิทยา (สายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) และโครงการบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และสถานที่เพ่ือการวิเคราะห์วิจัยและการเรียนการสอน บูรณาการกับวิชา Principles 
of Biofuel Engineering (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) และงานวิทยานิพนธ์นิสิต นอกจากน้ี ยังมี
งานบริการวิเคราะห์ ดิน พืช นํ้า และสารพิษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและสนับสนุนงานเรียนงานสอน และการ
ฝึกงานนิสิต เป็นต้น  (2.4-2-1)   

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด        
ได้ให้บริการวิชาการด้านสถานที่และแปลงทดลองในการฝึกงานนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์     
จํานวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยให้บริการพ้ืนที่ป่า แปลงทดลองวิจัย
และข้อมูลงานวิจัย สําหรับนิสิตได้ฝึกเก็บข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความหลากหลายของพรรณไม้  ของเห็ด     
ของสัตว์ป่า และความหลากหลายของแมลง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลรายงานการฝึกงานนิสิตจะนํามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การบริการวิชาการต่อไป  อีกทั้งเป็นอาจารย์ร่วมสอนในวิชา ระบบวนเกษตรและการจัดการ (01304561) หัวข้อ 
การจัดทําโครงการพัฒนาวนเกษตร ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการแก่นิสิตคณะวนศาสตร์ มก. (2.4-2-2)   

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  
ให้บริการฝึกงานนิสิตโครงงานป่าชายเลน ในวิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ และนิสิตคณะประมง รวมถึง
นักศึกษาฝึกงานภาคสนาม ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จํานวน 50 คน โดยมีนักวิจัยของสถานีวิจัยฯ ได้บูรณาองค์ความรู้ที่มีอยู่
ร่วมสอนในการฝึกงานภาคสนาม เรื่อง นิเวศวิทยาป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง  (2.4-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด         
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย โดยมีการนําผลงานวิจัยด้านวนเกษตร การผลิตถ่านและ
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นํ้าส้มควันไม้ ไปส่งเสริมกับชุมชนในท้องถิ่น นําไปใช้ผ่านโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช        
ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านเขาพลู อ.เมือง จ.ตราด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากผลการดําเนินงานได้นําประเด็นปัญหาเก่ียวกับนํ้าส้มควันไม้
ที่พบ เช่น คุณภาพนํ้าส้มควันไม้ จึงได้พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่
ละปัจจัยในกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ําส้มควันไม้” ภายใต้แผนงานวิจัย
เรื่อง “การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพนํ้าส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร” เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ประจําปี 2558  โดยร่วมกันระหว่างนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด (2.4-3-1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้นํา
ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนาโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจสอบสารพิษเช้ือราในอาหาร นํามาบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกต่อการกระจายตัวของเช้ือราสร้างสารพิษฯ โครงการบริการวิเคราะห์ทางเคมี สิ่งแวดล้อมฯ นํามา
บูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสฯ และงานบริการขยายพันธ์ุพืชโดย
วิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช นํามาบูรณาการกับงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาการขยายพันธ์ุเฟิร์นนํ้าเชิงประมาณเพ่ือการ
ส่งออก เป็นต้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้
เข้าร่วมเป็นคณะทํางานการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารในพ้ืนที่จังหวัดระนอง และได้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ผลกระทบของการขุดลอกคลองต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  
และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารอย่างย่ังยืน : กรณีศึกษา
คลองนาคา จังหวัดระนอง เพ่ือหาแนวทางกําหนดมาตรการ แก้ปัญหาพลับพลึงธารให้สามารถกลับคืนถิ่นอาศัย
ต่อไป (2.4-3-2) 

4. มีการประเมินผลความสําเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเรียนการสอน โดยการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ด้านการให้บริการอุปกรณ์
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการและเกิดความพอใจ ทั้งในประเด็นคุณภาพบุคลากรที่
ให้บริการ การให้บริการท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง และประเมินความสําเร็จด้านการบูรณาการการวิจัย โครงการ
หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืชที่ได้มีการนําเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (2.4-4-1) (2.4-4-2)       
(2.4-4-3) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดได้
จัดทําโครงการหมู่บ้าน เขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2554  โดยมีการรายงาน
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ผลการดําเนินงาน ต่อหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและนําไปเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณปีต่อไป 

 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดได้รับการยืนยันการสนับสนุน
งบประมาณให้ดําเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช  
ในวงเงินงบประมาณ 220,000 บาท จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2.4-4-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-4-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.4-1-1 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงาน 
2.4-2-1 จดหมายเชิญสอน วิทยากรบรรยายฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
2.4-2-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานนิสิต นักศึกษา ของสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 
2.4-2-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานนิสิต นักศึกษา ของสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
2.4-3-1 ข้อเสนอโครงการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ําส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  
2.4-3-2 คําสั่งคณะทํางานการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 
2.4-4-1 สรุปผลความพึงพอใจการเข้ารับการฝึกงานนิสิต นักศึกษา 
2.4-4-2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ประจําปี พ.ศ. 2556 
2.4-4-3  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 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 
92 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ด้าน
การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
โครงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ทําให้ทราบว่าภาคเอกชนและบุคคลภายนอกมีความสนใจให้ฝ่ายเครื่องมือฯ 
จัดอบรมในการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช และการจัดอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี รวมท้ังเสนอให้มีการจัดหลักสูตรอบรมหัวข้อ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอ่ืนๆ ได้แก่ GC-MS, LCMS และ ICP-MS ฯลฯ  และนําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมา
พัฒนาเป็นแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2557  และจัดทําแผนความต้องการงบลงทุนงบประมาณ
แผ่นดินปี พ.ศ. 2558 - 2561 เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรวิจัยภายใน 
มก. ภาคเอกชนและบุคคลภายนอกและสังคมต่อไป (1.1-4-1) , (2.5-1-1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการ
สํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดมุ่งเน้นของหน่วยงาน โดยจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “โจทย์วิจัยที่ท้าทาย
ของจังหวัดตราดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 30 
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ตุลาคม 2555 เพ่ือร่วมกันเสนอแนะปัญหาของจังหวัดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาดําเนินการนให้บริการ
วิชาการหรือการทําวิจัย ซึ่งสถานีฯ ได้นําประเด็นสําคัญลําดับต้นมาพัฒนาร่วมกับนักวิจัยของ มก. จนได้แผน
งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด” โดยได้เสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอยู่ระหว่างพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่มเรื่อง  (2.5-1-2) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดย
สํารวจทัศนคติของชุมชนบ้านทับเหนือที่มีต่อสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ซึ่งจัดทําเป็นหัวข้อวิจัย เรื่อง 
การศึกษาทัศนคติของประชาชนในหมู่บ้านทับเหนือที่มีต่อสถานีวิจัยฯ เพ่ือศึกษาทัศนคติในด้านวิชาการ การวิจัย 
การให้บริการชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่า การให้บริการด้านวิชาการมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในระดับปานกลาง และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ต้องการให้สถานีวิจัยฯ      
จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ปลากะพงแดงและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน         
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสถานีวิจัยฯ สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและตรงตามความ
ต้องการต่อไป (2.5-1-3) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์         
มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่สังคมภายนอกมก. โดยได้ความร่วมมือกับ      
บริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ในการจัดอบรมโครงการ “Workshop on Transmission Electron 
Microscopy (TEM), Scanning  Electron Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy และ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง  Principle and Application of FE-SEM & TEM  (2.5-2-1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด         
มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยได้จัดสร้างเตาเผาถ่านแบบ
ถังนํ้ามัน 200 ลิตร ให้แก่เกษตรกรในเครือข่ายหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช จํานวน 10 เตา เพ่ือใช้ใน
การผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ อันเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดการใช้สารเคมีในการกําจัดแมลง ช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการช่วยทําให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น  นอกจากน้ี ยังสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่เอกชน      
โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่ บริษัททรีด้อม เรื่อง “การจัดการสวนป่าไม้กฤษณา” อีกทั้ง มีความร่วมมือกับคณะวน
ศาสตร์ มก. ในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเกาหลี-อาเซียน (Asian-Korea Environmental Cooperation Project, AKECOP) 
โดยทางโครงการวิจัย AKECOP ได้สนับสนุนงบประมาณในกิจรรมการศึกษาวิจัย กิจกรรมจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรและเยาวชนในท้องถิ่น กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานฟ้ืนฟูป่าของสถานีวิจัยฯ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 
พ.ศ. 2557  และการให้บริการพ้ืนที่เพ่ือการถ่ายทําสารคดีการฟ้ืนฟูป่าในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เพ่ือนําไป
เผยแพร่ในการประชุมการป่าไม้ในระดับนานาชาติต่อไป (2.4-4-2) (2.5-2-2) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดฝึกอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้าธนาคารฯ หลักสูตร 
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“พ้ืนฐาน ปรับวิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2556 มีผู้เข้า
อบรม จํานวน 47 คน เพ่ือฝึกการทําบัญชีครัวเรือน และฝึกอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนโดยรอบสถานีวิจัยฯ และการ
จัดโครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพภาคใต้โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือพัฒนา
อาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกให้สามารถชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ รวมทั้งให้สมาชิกเกิดการออม
ตามมา  (2.5-2-3) (2.5-2-4)   

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ประเมินผลการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมใน ทุกๆ โครงการบริการทางวิชาการท่ีให้บริการในแบบฟอร์มการขอ
ใช้บริการได้มีการสอบถามการนําผลการให้บริการไปใช้ประโยชน์  ซึ่งผู้ขอรับบริการได้มีการระบุถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ จากการขอรับบริการทุกคร้ัง ผลการประเมินจากการส่ง
แบบฟอร์มขอใช้บริการเพ่ือสอบถามทั้งหมด 337 ใบ ผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น  ดังน้ี  (2.5-1-2) 

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เชิงวิชาการ  90.21 %  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เชิงพาณิชย์    5.34 %  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เชิงสาธารณะ    0.89 %  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เชิงนโยบาย    0.59 %  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์เชิงอ่ืนๆ    2.97 %  ของผู้ใช้บริการทั้งหมด  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการ
ประเมินประโยชน์จากการให้บริการวิชาการต่อชุมชนโครงการหมู่บ้านเขาพลู ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมโดยการแจกแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จํานวน 88 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 และทุก
กระบวนการผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน โดยมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความต้ังใจจะนําความรู้ไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ต่อไป คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 4.33 รองลงมา ได้แก่ ความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมตรงตามวัตถุของการอบรมและความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยาการ มีคะแนนเท่ากันเท่ากับ 4.06 
รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของสถานที่จัดฝึกอบรม มีคะแนนเท่ากับ 3.94 รองลงมา ได้แก่ การอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารประกอบการอบรม อาหารและเครื่องด่ืม มีคะแนนเท่ากับ 3.89 และความพึงพอใจในการ
จัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมได้คะแนนน้อยสุดเท่ากับ 3.72  (2.4-4-2) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้นํา
ผลการประเมินจากข้อ 3 มาพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการ
ให้บริการ โดยปรับปรุงแบบฟอร์มเพ่ิมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น เช่น รายละเอียดของผู้รับบริการ การชําระค่าบริการ และ
การนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงจัดทําแบบฟอร์มภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างประเทศที่มาขอใช้บริการ เพ่ือรองรับ
ภาคการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปตามประชาคม ASEAN การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเคร่ืองมือ วิเคราะห์
และตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาก
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ย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ิมเติมรายการให้บริการ ได้แก่ วิเคราะห์นํ้าส้มควันไม้ และงานทางด้านพันธุวิศวกรรม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมรอบด้าน และส่งผลให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงต่างๆ 
มากขึ้น (2.5-4-1) , (2.5-4-2) , (2.5-4-3) 

โครงการหมู่บ้านเขาพลูได้ประเมินผลกระทบต่อชุมชนและนําไปพัฒนาด้านต่างๆ โดยแบ่งออกได้ ดังน้ี  
ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านได้นําต้นไม้ไปปลูกผสมผสานแบบวนเกษตรนับเป็นการพัฒนา

รูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชนที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้แบบผสมผสานมากขึ้น เป็นการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวบนฐานความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการร่วม
การปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน  

ด้านสังคม พบว่าทําให้เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ทําวนเกษตรและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนของ
หมู่บ้าน เกิดกระบวนการประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน  

ด้านเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรที่เผาถ่านและผลิตนํ้าส้มควันไม้ ส่วนใหญ่ก็จะผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือนของ
ตนเองซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายในภาคครัวเรือนทางหน่ึงหรือหากเหลือก็จะจําหน่ายเป็นรายได้เสริม สําหรับการ
เพาะกล้าไม้ได้มีการผลิตกล้าไม้พะยูง จํานวน 2,000 กล้า เพ่ือจําหน่ายให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นนํารายได้เข้า
ชุมชนเป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งในปีต่อๆ ไป หากเกษตรกรมีการผลิตกล้าไม้หายากอย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถ
จําหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไป (2.4-4-2) 

 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการ
พัฒนาความรู้ในการให้บริการทางวิชาการสู่บุคลากรภายใน ได้แก่ 

- นางสาวนุษรา  สินบัวทอง นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง และนางศิริวัลย์  สร้อยกล่อม ถ่ายทอดความรู้
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปสู่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

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

- นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเตรียมตัวอย่าง และการใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน ให้แก่ นางสาวพัชรา เกียรติรุ่งวิไลกุล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยใหม่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มีการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน โดยหัวหน้าสถานีวิจัย ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบนิเวศเกษตร ได้ฝึกอบรม    
นายปิยะวัฒน์ จามรโชติสิน เจ้าหน้าที่วิจัย ให้เป็นวิทยากรบรรยายด้านการสร้างเตาผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้  
ฝึกอบรม นายตุลา ภู่มณี เก่ียวกับการเพาะชํากล้าไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ เพ่ือใช้ความรู้ในการบริการวิชาการ 
บริการงานวิจัยแก่ผู้มาขอรับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-4-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
2.4-4-2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ประจําปี พ.ศ. 2556 
2.5-1-1 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม ของฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
2.5-1-2 รายงานการประชุมเร่ือง โจทย์วิจัยท่ีท้าทายของจังหวัดตราดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงฯ 
2.5-1-3 โครงการเรื่องการศึกษาทัศนคติของประชาชนในหมู่บ้านทับเหนือท่ีมีต่อสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่ง

อันดามัน 
2.5-2-1 โครงการจัดอบรมร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
2.5-2-2 หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเกาหลี-อาเซียน (AKECOP) ณ สถานีวิจัย

และฝึกอบรมวรเกษตรตราด  
2.5-2-3 โครงการหลักสูตรพ้ืนฐาน ปรับวิธีคิดการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5-2-4 โครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพภาคใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 
2.5-4-1 แบบขอใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ (ฝค.1) 
2.5-4-2 แบบขอใช้บริการวิเคราะห์/ตรวจสอบ และผลิตต้นพืช (ฝค.2) 
2.5-4-3 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 

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 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักวิจัยท ี ่ทําหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอน จํานวน 17 คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 20  คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติ
จริงทั้งหมด 19 คน 

 

 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 100
19

17 ×   =  89.47 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
89.47×   =   14.91  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 17.5 ร้อยละ 
85.00 

20 ร้อยละ 
95.24 

17 ร้อยละ
89.47 

5.00 5.00  5.00 ร้อยละ 70 บรรลุ ร้อยละ 
70 20.5 21 19 

23 20.50 21 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 17.5 ร้อยละ 
85.00 

20 ร้อยละ 
95.24 

16 ร้อยละ
84.21 

5.00 5.00  5.00 ร้อยละ 70 บรรลุ ร้อยละ 
70 20.5 21 19 

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 2555) 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการ จํานวน   42   โครงการ (2.7-1-1) 

โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ   =  14,479.30 
                 3,514   
         คะแนนที่ได้   =  4.12  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 8186 ค่าเฉลี่ย 
4.11 

19670.88 ค่าเฉลี่ย
4.11 

14479.30 ค่าเฉลี่ย
4.12 

4.11 4.20 4.12 4.00 บรรลุ 4.00 
1990 4688 3514 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 8186 ค่าเฉลี่ย 
4.11 

19670.88 ค่าเฉลี่ย
4.11 

16416.90 ค่าเฉลี่ย
4.35 

4.11 4.20 4.35 4.00 บรรลุ 4.00 
1990 4688 3770 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2.7-1-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 
99 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 6 1.50 7 1.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 2 1.00 3 1.50 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75     

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 2 2.00 8 8.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0.00 0 0.00 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0.00 0 0.00 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 10 4.50 18 11.25 
11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  21 19 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 21.43 59.21 
 คะแนนท่ีได้ 

5
20

21.43
× = 5.36 5

20
59.21× = 14.80 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
พ.ศ. 
2557  

2554 2555 พ.ศ. 2556 2554 2555 พ.ศ. 
2556 

2.8 6.25 ร้อยละ
30.50 

4.50 ร้อย
ละ

21.43 

11.25 ร้อยละ 
56.00 

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ 
20 20.5 21 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
พ.ศ. 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
พ.ศ. 
2557  

2554 2555 พ.ศ. 2556 2554 2555 พ.ศ. 
2556 

2.8 6.25 ร้อยละ
30.50 

4.50 ร้อย
ละ

21.43 

11.25 ร้อยละ 
56.25 

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ 
20 20.5 21 20 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 1 บทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์   
 - ทางอ้อมและงานสร้างสรรค ์  - 
 - เชิงพาณิชย์ 3 2 
 - เชิงสาธารณะ 2 3 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5 - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 5 5 
4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมท่ีศึกษาต่อ) 21 20 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 23.81 25 
6 คะแนนท่ีได้ 

5
20

23.81
× = 5.95  5

20
25 ×   =  6.25 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.9 5 ร้อยละ 
24.39 

23.81 ร้อยละ 
5.95 

5 ร้อย
ละ25

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
20.5 20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.9 5 ร้อยละ 
24.39 

23.81 ร้อยละ 
5.95 

5 ร้อย
ละ25

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
20.5 20 20 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ 
สอน และ/หรอืการวิจัย (สมศ. 8) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรอื การวิจัย ตามยุทธศาสตร์
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังน้ี  (1.1-4-1) 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนประจําปี 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแบ่งตามประเภทการนําความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนา 

  พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัย พัฒนาท้ังในส่วนการเรียน
การสอน/การวิจัย 

ฝ่ายเคร่ืองมือและวิจัยฯ 22 2 - 20 

สถานวิจัยฯ ตราด 11 6 2 1 

สถานีวิจัยฯ อันดามัน 10 4 1 2 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก. 2 1 - 1 

รวม 45 13 3 24 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการตามแผนท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 24*100/45 = 53.33 

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2555 พ.ศ. 2556 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน 

5 13 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการวิจัย 5 3 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
11 24 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 48 45 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
43.75 53.33 

6 คะแนนท่ีได้ 5
30
43.75×  = 7.29 5

30
53.33× = 8.88 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.10 9 ร้อยละ 

47.37 
28 ร้อยละ 

58.33 
24 ร้อยละ

53.33 
5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30

19 48 45 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.10 9 ร้อยละ 

47.37 
28 ร้อยละ 

58.33 
26 ร้อยละ

57.78 
5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30

19 48 45 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บภารกิจหลัก 7 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1.1-4-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้มี
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านเขา
พลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  และโครงการป่าชุมชนสาธิต
เพ่ือการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งดําเนินงานต้ังแต่การวางแผนดําเนินโครงการ  การ
ดําเนินงานตามแผน  การติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงซึ่งมีการดําเนินการร่วมกับชุมชน (2.4-4-2) , 
(2.11-1-1) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ อ.สุขสําราญ จ.
ระนอง ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 36 คน เพ่ือจัดทําแผนแม่บทงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ระบบนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนชุมชน 15 หมู่บ้าน ผู้แทนเทศบาล
ตําบลกําพวน และองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ เพ่ือระดมความคิดเห็น 
นําเสนอและทําความเข้าใจประเด็นต่างๆท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาได้ดําเนินการตามข้ันตอนการ
จัดทําแผนแบบเน้นวัตถุประสงค์เป็นสําคัญ (Objective Oriented Project Planning) และได้ผลลัพธ์ คือ ภาพรวม
ของปัญหาในรูปแบบของแผนผังต้นไม้ปัญหา (Problem tree) และแผนผังแสดงแนวทางการแก้ไข (Objective 
tree)    ต่อจากน้ัน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่องการนําเสนอร่างแผนแม่บทการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
นิเวศอําเภอสุขสําราญ จ.ระนอง ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 49 คน เพ่ือนําเสนอร่างแผน
แม่บทการวิจัยฯ ปี พ.ศ. 2558-2563   (2.11-1-2) (2.11-1-3)  

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

 โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืชได้ดําเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อย โดยผลการดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายดังน้ี  

 1)   จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  

 2)   จํานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างขึ้น บรรลุเป้าหมายร้อยละ 66.7  
 3)   จํานวนผู้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุเป้าหมายร้อยละ 156  

 4)   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 79.8  
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 
จํานวนเทคโนโลยีท่ีมีการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีหลัก  
 - การสร้างเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร  
 - การผลิตถ่านอัดแท่งอนามัย  
 - การผลิตน้ําส้มควันไม้  
 - การผลิตกล้าไม้คุณภาพ  
เทคโนโลยีรอง  
 - การปลูกพืชแบบวนเกษตร  

 

4 3 4 4 100 

1. จํานวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเชี่ยวชาญ 
ในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด  

 

คน - 3 2 66.7 

2. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คน 40 50 78 156 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชน
ท่ีดําเนินการในระดับดี ถึง ดีมาก 

ร้อยละ 77 85 79.8 79.8 

 การจัดทําแผนแม่บทการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ได้กําหนดไว้ใน
แผนงานประจําปี ซึ่งได้ดําเนินการจนแล้วเสร็จและได้เผยแพร่สู่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ (2.11-2-1) 

 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดําเนนิงาน 

 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อาทิ 
การบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ตนเอง การผลิตถ่านและนํ้าส้มควันไม้เพ่ือใช้ในครัวเรือน และการเพาะกล้าไม้    
เป็นต้น (2.4-4-2) 

โครงการป่าชุมชนสาธิตเพ่ือการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม แม้ผลการ
ดําเนินงานโครงการ ยังไม่ถึงร้อยละ 80 และกําลังเร่งดําเนินการอยู่  ปัจจุบันได้นําชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมสํารวจทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญของโครงการฯ ด้วยทุกคร้ัง 

3. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 
ผลการดําเนนิงาน 

 ชุมชนหมู่บ้านเขาพลูมีการใช้ที่ดินเกษตรกรรมเชิงเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ สวน
ปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น ดังน้ัน การที่สมาชิกในหมู่บ้านได้มีการนําต้นไม้ไปปลูกผสมผสานกับพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเด่ียว หรือ
ปลูกบริเวณรอบที่อยู่อาศัยของตนเองหรือพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งการปลูกต้นไม้ในรูปแบบดังกล่าวเรียกว่า วนเกษตร ได้
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชนที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง
และชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
นอกจากน้ี จากเดิมที่มีการผลิตถ่านไม้โดยนําเศษไม้ปลายไม้จากพ้ืนที่สวนมาเผาถ่านโดยขาดการควบคุมคุณภาพก็
กลับมีการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านเพ่ือให้ได้ถ่านและนํ้าส้มควันไม้ที่คุณภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงการที่ได้มีการนํา
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พันธ์ุพืชท้องถิ่นที่เริ่มสูญพันธ์ุไปจากชุมชนแล้ว เช่น ยางนา ยางแดง ไปปลูกเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างกลไกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําถิ่นให้คงไว้กับชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไป (2.4-4-2) 

4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคณุคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดมีการ
ดําเนินโครงการที่มีบทบาท และเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างชัดเจน คือ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
ภายใต้ช่ือ “หมู่บ้านเขาพลูวนเกษตรธนาคารพันธ์ุพืช” ที่ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 -2554 และปี พ.ศ. 2556 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรมีการปลูกพืชผสมผสานแบบวนเกษตรเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
เกษตรกรรม การส่งเสริมการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ ลดการใช้สารเคมี การเพาะ
กล้าไม้เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถิ่นไว้ในชุมชนโดยได้มีกิจกรรมจัดสร้างเตาเผาถ่านให้สมาชิก      
จํานวน 10 ราย จํานวน 10 เตา สร้างเรือนเพาะชําให้แก่ชุมชน จํานวน 1 โรงเรือน จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร 
3 หลักสูตร ได้แก่ การเพาะชํากล้าไม้ท้องถิ่น การทําวนเกษตรและการฟ้ืนฟูป่า การผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้ มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมรวม จํานวน 78 คน การแจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกร ไปปลูกในพ้ืนที่ตนเอง ตลอดจนได้มีการ
ติดตามและให้ความรู้ในการผลิตถ่านและน้ําส้มควันไม้แก่สมาชิกให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้  (2.4-4-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-4-2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธ์ุพืช ประจําปี พ.ศ. 2556 
2.11-1-1 เอกสารโครงการป่าชุมชนสาธิตเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
2.11-1-2 แผนผังต้นไม้ปัญหา (Problem tree 
2.11-1-3 เอกสารการประชุม การนําเสนอร่างแผนแม่บทการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ อําเภอสุขสําราญ  

จังหวัดระนอง 
2.11-2-1 แผนแม่บทงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศ อ.สุขสําราญ-กะเปอร์ จ.ระนอง 

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 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือ 

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิต ที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีารจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง  จํานวน 4 โครงการ  ดังน้ี   

1) การจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนในการ
พัฒนาพ้ืนที่  การทําความสะอาดพ้ืนที่อาคารสํานักงาน พ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกันให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม  รวมถึงการดําเนินกิจกรรม 5 ส และการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ  

2) โครงการวันครบรอบวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 
ตุลาคม พ .ศ . 2556 มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพ่ือเป็นสิริมงคล โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์ มีพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป การรดน้ําขอพรผู้บริหาร       
เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป 

4) โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่
บุคคลผู้เกษียณอายุได้เคยสร้างผลงานและช่ือเสียงไว้กับหน่วยงาน  
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2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีระบบรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ โดยมีการรักษาความปลอดภัย ทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มี
กล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มีระบบสแกนลายน้ิวมือเข้า-ออกของ
บุคลากร  

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ต้นไม้ ดอกไม้
ประดับรอบบริเวณอาคาร สนามหญ้า ดูแลรดนํ้าต้นไม้ให้ชุ่มช้ืน จัดเก็บกวาดใบไม้ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
จัดเก็บขยะไม่ให้รกหรือสกปรก รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพ่ือป้องกันลมพายุพัดก่ิงไม้หักทับทรัพย์สินของทาง
ราชการเสียหาย รวมถึงผู้ที่เดินผ่านหน้าอาคาร ให้มีความปลอดภัย (2.12-2-1) 

ด้านสุขลักษณะ ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัด
หนู บริเวณโดยรอบอาคารและภายในอาคาร โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู         
เพ่ือควบคุมและกําจัดหนู รักษาความสะอาด และลดประชากรหนูให้น้อยลง  (2.12-2-1) 

 3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดูแลพ้ืนที่สีเขียว ด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจก
กสิกิจ จํานวน 2,073.49 ตารางเมตร  และกําหนดเวลาในการตัดหญ้าเดือนละ 2 ครั้ง  เพ่ือรักษาภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจใหส้วยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องกับธรรมชาติ  

4. การจัดให้มีพืน้ที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสง่เสริมให้นสิิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มีพ้ืนที่ส่วนรวมสําหรับจัดโครงการหรือกิจกรรม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการปีใหม่ โครงการสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์ โครงการวันครบรอบ
วันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่ง
บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องโถงบุษราคัม  ช้ัน 1  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนสิิตทีเ่ก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51            
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และได้จัดทําแบบสอบถามออนไลน์ (Google Docs)  ส่งไปยังอีเมลล์ของบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  จํานวน 54 ชุด และได้รับ
การตอบรับ จํานวน 33 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดับมาก  (2.12-
5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1-1 สรุปผลการจัดโครงการของสํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.12-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.12-5-1 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็น วิทยาเขตสีเขียว (สมศ. 18.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

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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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดมีการ
ดําเนินโครงการที่มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ไขปัญหาสังคม โดยเริ่มจากภายในหน่วยงานของตนเองภายใต้การ
ดําเนินงานโครงการ “สถานีวิจัยสีเขียว (Green Research Station)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโครงการนํา
ร่องที่จะสนับสนุนให้สถานีวิจัยฯ เป็นแหล่งสาธิตให้กับชุมชนท้องถิ่นได้เข้าใจการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนสีเขียว 
(Green Community) ที่คํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสถานีวิจัยฯ ได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กิจกรรม
นําร่องของโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ได้แก่ การใช้นํ้าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูกพืช การ
ผลิตปุ๋ยหมัก  และการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถสรุปตามเกณฑ์มาตรฐานได้ดังน้ี  

- โครงการฯ ได้มีการดําเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ (PDCA) โดยมีการทําแผนการดําเนินงานของ
โครงการประจําปีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินงานหน่วยงาน การดําเนินงานตามแผนงานท่ี   
กําหนด มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหน่วยงานฯ  และ   
มีการนําข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  (2.13-1-1) 

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําโครงการแปลงภูมิทัศน์เป็นผัก
ใบเขียว ซึ่งได้ดําเนินการภายใต้แผนงานประจําปี โดยมีแนวปฏิบัติที่ใช้พ้ืนที่ว่างด้านหลังอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
ปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสมและให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใช้บริโภคตาม
ความต้องการอย่างเหมาะสม เช่น การปลูกพริกขี้หนู ตะไคร้ โหระพา มะนาว เป็นต้น โดยดําเนินการต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เป็นต้นมา และกําหนดผู้รับผิดชอบรดนํ้าผักในแต่ละวัน โดยโครงการฯ มีระยะเวลา
ดําเนินการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  – กันยายน พ.ศ. 2557  ในระยะเวลา 8 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่  1) ระยะเตรียมการและดําเนินการปลูกเดือนกุมภาพันธ์ โดยความร่วมมือของบุคลากร   2) ระยะเก็บผลผลิต 
(เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม) ตามความต้องการของบุคลากรอย่างเหมาะสม   3) ระยะประเมินความพึงพอใจ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน  (2.13-1-2) 

   2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการ“สถานีวิจัยสีเขียว (Green Research Station)” ช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การใช้นํ้าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูกพืช กําหนดเป้าหมาย ใช้นํ้าส้มควันไม้ในแปลง
ปลูกจํานวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงปลูกไม้ผล และแปลงผัก  

2) การผลิตปุ๋ยหมัก กําหนดเป้าหมาย ผลิตปุ๋ยหมักได้ 200 กิโลกรัม 
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3) การปลูกผักปลอดสารพิษ กําหนดเป้าหมาย สร้างแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 1 แปลง ผลการ
ดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 และ 3 สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมาย 100 % ส่วนกิจกรรมที่ 2 
สามารถดําเนินการผลิตปุ๋ยหมักได้ 175 กิโลกรัม (ร้อยละ 87.5 %) 

 4) สําหรับโครงการแปลงภูมิทัศน์เป็นผักใบเขียว ประกอบด้วย 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นน้ัน ซึ่งปัจจุบัน
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บริโภคผลผลิตจากโครงการ การลดรายจ่ายตาม
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ  ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 ที่ดําเนินการแล้ว จึงถือว่ามีการดําเนินงานตามแผน
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการ 
 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรโดยเฉพาะด้านสุขภาพจากการลดการใช้
สารเคมีฉีดพ่นในแปลงปลูกพืชและได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในการซื้อผักบริโภคและลด
รายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในแปลงปลูกพืช  

นอกจากน้ี เมื่อมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่บุคลากรได้ร่วมกันดําเนินการ บุคลากร
ได้มีการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าศึกษาดูงานในการใช้ประโยชน์นํ้าส้มควันไม้ การนําวัสดุเหลือใช้มาผลิตปุ๋ยหมัก 
หรือการปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือน ซึ่งทําให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่าบุคลากรได้ให้ความสําคัญในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน และยังช่วยช้ีแนะเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น ได้นําเอาแนวคิด
ของโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ต่อไป ถือได้ว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวบุคลากรของสถานีวิจัยฯ (2.13-1-1) 

การดําเนินโครงการแปลงภูมิทัศน์เป็นผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อคนในหน่วยงานด้านการลดรายจ่ายของ
บุคลากร และใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ 

  4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินงานของโครงการ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสถานีวิจัย ในการช่วยลดรายจ่ายประจําปี จาก
การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีบํารุงรักษาแปลงปลูกพืช และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า เช่น  เศษไม้
ปลายไม้ ใบไม้ เป็นต้น และช่วยสนับสนุนให้เป็นแหล่งสาธิตให้กับชุมชนท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาอย่างย่ังยืนบนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าของ
หน่วยงานทั้งในระดับสถานีวิจัยและมหาวิทยาลัย ที่เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานภายนอกได้เล็งเห็นว่าได้เข้ามามี
ส่วนช่วยช้ีแนะและให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นในด้านดังกล่าว (2.13-1-1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ในปีการศึกษา 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่มีการดําเนินการตาม
เกณฑ์ข้อน้ี 

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 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13-1-1 เอกสารโครงการสถานีวิจัยสีเขียว 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (สมศ. 18.2) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
จัดทําโครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร “พ้ืนฐานปรับ
วิธีคิด การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนงานประจําปี พ.ศ. 2556 และมีการ
ดําเนินงานโดยระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกมาร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้กับชุมชน โดยเป็นการจัดอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้ติดตามประเมินผล พร้อมรับฟัง
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ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม โดยนํามาปรับแนวทางการนําเสนอ การบรรยายให้ชัดเจน เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น     
ในโครงการปี พ.ศ. 2556 (2.5-2-3) 

นอกจากน้ี ได้จัดโครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชน ผู้มี
รายได้น้อย ที่มีหน้ีค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการฝึกอบรมอาชีพ เช่น การปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ การปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน การทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นต้น (2.14-1-1) 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

โครงการอบรมฟ้ืนฟูและพัฒนาลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร “พ้ืนฐาน
ปรับวิธีคิดฯ  และโครงการฟ้ืนฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชน ผู้มีรายได้น้อยฯ  มี
การดําเนินการบรรลุเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 47 และ 34 คน ตามลําดับ มีความพึงพอใจทั้งสอง
โครงการ  ในระดับ 4.00 ส่วนประเด็นเรื่องการลดการเป็นหน้ีของประชาชนน้ัน เป็นประเด็นซึ่งธนาคาร และ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ติดตามประเมินผลโดยวัดจากการลดลงของหน้ีสินภาคครัวเรือน (2.5-2-3),(2.14-1-1) 

 3. มีประโยชน์และสรา้งคณุคา่ต่อคนในชุมชน 
ผลการดําเนนิงาน 

 การจัดอบรมมีการฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เข้าอบรม เช่น การทําบัญชีครัวเรือน การทํานํ้ายาล้างจาน 
ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพ หรือทําใช้เองเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาซึ่งกันและกันได้ทางหน่ึง  

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 
 โครงการท้ังสองมีประโยชน์ต่อคนในชุมชน เน่ืองจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน เป็นการส่งเสริมอาชีพโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชุมชน และส่งเสริม
ให้เกิดการออมของประชาชนตามมา (2.5-2-3) , (2.14-1-1) 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่มีการดําเนินการตาม
เกณฑ์ข้อน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-2-3 โครงการหลักสูตรพ้ืนฐาน ปรับวิธีคิดการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.14-1-1 คู่มือการฝึกอบรม โครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี

รายได้น้อย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและการจัดการ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า   
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.60   

*3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7   7 6 5.00 4.00   

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ  5 5  5  5 5.00 5.00   

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6 6  6  6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  7 7   6 5 4.00 4.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 80 80 100 98.04 100 98.04 5.00 5.00   

  102 102 

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบยีบ/ข้อบงัคบัที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหนา้ 
ผลการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีองค์ประกอบที่แต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานักที่มีการวิจัย เป็นกรรมการ และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  30  คน มีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ คือ    
วางนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย วางข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และระเบียบที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ให้คําปรึกษา
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และเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ ซึ่งมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับ อย่างต่อเน่ือง   โดยใน
ปีการศึกษา 2556 มีการจัดประชุม จํานวน 4 ครั้ง  (1.1-1-5) (3.1-1-1) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแบบประเมินโดยให้คณะกรรมการประจํา
ฯ ได้ประเมินตนเอง ซึ่งแนวทางการประเมินพิจารณาจากข้อกําหนดในภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ข้อบังคับของกรรมการ ที่กําหนดไว้เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการประจําฯ มีผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2555 (ประจําปี พ.ศ. 2556) เท่ากับ  3.34  และประจําปีการศึกษา 2556 (ประจําปี พ.ศ. 2557 )  ได้ดําเนินการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง โดยได้ส่งแบบประเมินฯ ให้กับคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และมีคณะกรรมการฯ 
บางส่วนได้ส่งกลับมาด้วยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วน เพ่ือดําเนินการประมวลผลต่อไป  
(3.1-1-2) (3.1-1-3)   

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ          
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้าน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยจัดทําแผนเชิงรุก และแผนกลยุทธ์ และติดตาม 
ดูแลให้แต่ละหน่วยงานดําเนินงานตามแผน โดยมีคณะกรรมการพัฒนางาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกลไกสําคัญ และได้ถ่ายทอดแผนฯ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และเข้าใจร่วมกัน  
รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้การพัฒนาการ
ดําเนินงาน เช่น การโอนเงินทุนอุดหนุวิจัยออนไลน์  ระบบการติดตามประเมินผลโครงการ (1.1-1-2) (1.1-2-1)  
(1.1-2-2) (1.2-4-11) (3.1-2-1) 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนนิงานของหน่วยงาน ไปยังบคุลากรในหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บรหิาร มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเป็นประจํารายไตรมาส และในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการประชุม
สัมมาทฐิิบุคลากร (1.1-1-4) (1.1-6-1) (3.1-2-1)  

4. ผู้บริหารสนบัสนนุใหบุ้คลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบ้ริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศกึษา 
ผลการดําเนนิงาน 

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น โดยการประชุมสัมมาทิฐิกับบุคลากรเป็นประจําอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการแต่งต้ังคณะทํางาน คณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานในกิจกรรมพิเศษตามวาระต่างๆ 
เพ่ือให้แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจที่ได้รับ นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมอบอํานาจตัดสินใจตามความเหมาะสมให้แก่ผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รักษาราชการแทน (3.1-2-1) (1.1-8-5) (3.1-4-1)  
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
ผลการดําเนนิงาน 

ผู้บริหารมีการสอนงาน ช้ีแนะ/ให้ข้อคิดเห็นแก่บุคลากรตามวาระต่างๆ เช่น กิจกรรมสัมมาทิฐิบุคลากร 
การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธาน/เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนําเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะ ส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานในกิจกรรมน้ันๆ  (1.1-1-4) (3.1-4-1)   

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการดําเนนิงาน 

 ผู้บริหารบริหารงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบด้งน้ี 

 1) หลักประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามแผนงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 84.22 รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (1.1-4-1)  
 2) หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารงานตามกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
จัดการอย่างเหมาะสม สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก  (1.2-4-11) 
 3) หลักการตอบสนอง มีการให้บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เช่น การจัดสรรเงินทุนวิจัย การโอน
เงินทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรโครงการวิจัย สร้างความเช่ือมั่นให้กับอาจารย์ นักวิจัย
(2.1-1-4) , (2.1-1-5)   
 4) หลักภาระรับผิดชอบ มีการดําเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้แถลงไว้เมื่อเข้ารับตําแหน่ง โดยผลการ
บริหารงานตามนโยบายการพัฒนา มีความสําเร็จตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 90.24  และผลตามแผนเชิงรุกรอบปีที่ 4 
เท่ากับ ร้อยละ 100 ตลอดจนมีความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อ
การบริหารจัดการในภาพรวม เท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับ ดี  (1.1-7-1) , (1.1-2-2) , (3.1-6-1)   
 5) หลักความโปร่งใส มีการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการจัดสรรทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณางานวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนวิจัย 
เพ่ือให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (2.1-1-4, 2.1-1-5)   
 6) หลักการมีส่วนร่วม มีการประชุมสัมมาทิฐิประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับฟังนโยบาย ทําความเข้าใจร่วมกัน และเสนอแนะปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (3.1-2-1) 
 7) หลักกระจายอํานาจ มีการแต่งต้ังและมอบหมายภาระงานให้แก่รองผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ และ
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือมอบหมาย รับผิดชอบ ตัดสินใจการดําเนินงาน
ได้ในระดับหน่ึง (3.1-4-1)  
 8) หลักนิติธรรม มีการบริหารงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติ (2.1-1-4) (2.1-1-5)  
 9) หลักความเสมอภาค บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความเสมอ
ภาคอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยไม่แบ่งแยกชาย หญิง หรือ ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว โดยจะเห็นได้จากจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ  98.04 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  เน้นการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะทํางาน โดยเป็นการ
หารือ หาข้อตกลงกันระหว่างผู้เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนการตัดสินใจใช้นโยบาย มาตรการต่างๆ โดยมีการ
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือใช้มติจากที่ประชุมดําเนินงานต่อไป (1.1-4-4) (1.1-4-5) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บรหิารนาํผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแบบประเมินความคิดเห็นคณะกรรมการ
ประจํา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 - 2555 โดยข้อคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีต่อการบริหารงาน เท่ากับ  3.31  3.34  3.34 
ตามลําดับ และปีการศึกษา 2556 ได้สอบถามคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามแบบประเมิน
และประมวลผลต่อไป  (3.1-1-2)  

การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําภารกิจ
หลักที่สําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวาระการประชุม เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งด้านการวางระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อกําหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย การส่งเสริมกิจกรรมวิจัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย และ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 (ข้อ 6) ที่ต้องผ่านความเห็นชอบ/ขอมติจากที่ประชุมก่อน 
เพ่ือนํามติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม ทั้งด้านการบริหารงาน 
การบริหารจัดการงานวิจัย และแนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยของ มก. รวมถึงแจ้งผลการ
ดําเนินงาน/การแก้ไขปรับปรุงต่อที่ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ (1.1-1-5)   
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2556-2558) 
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-4-1 แผน/ผลการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-6-1 บันทึกข้อความ เร่ือง รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1.1-2-1 แผน/ผลเชิงรุกผูอํ้านวยการ ระยะปีท่ี 3 
1.1-2-2 แผน/ผลเชิงรุกผูอํ้านวยการ ระยะปีท่ี 4 
1.1-7-1 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2556 
1.2-4-11 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-4 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
2.1-1-5 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-1-2 สรุปการประเมินผลคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 

พ.ศ. 2556 
3.1-1-3 แบบประเมินผลคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 

2557  
3.1-2-1 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ 
3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน 
3.1-6-1 ผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการฯ รอบปีท่ี 4 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู้ มี
การประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอหัวข้อองค์ความรู้ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ที่เห็นว่าเป็นองค์ความรู้ควรต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาเป็นเอกสารความรู้  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวช้ีวัดของแต่ละกิจกรรมองค์ความรู้ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และนํามาพิจารณาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.2-1-1) , (3.2-1-2) 

2. กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชดัเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
ผลการดําเนนิงาน 

 คณะทํางานจัดทําแผนการจัดการความรู้ ได้พิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ 
บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3.2-1-2) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลสู่บุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย
กันเอง ซึ่งเน้นเป็นกิจกรรมการสนทนา พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้มากกว่าการจัดอบรมอย่างเป็นทางการ  โดยองค์
ความรู้ที่ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีจํานวน 6 องค์ความรู้ ได้แก่  
1) การจัดแฟ้มเอกสาร  2) การดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  3) การจัดทํารายงานการประชุม  4)  กระบวนการจัดทํา
วารสาร  5) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  6) กระบวนการจัดทําโปสเตอร์นิทรรศการ และในปี พ.ศ. 2557  
ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้แล้ว จํานวน 5 องค์ความรู้ ได้แก่ 1) การบริหารจัด
การเงินอุดหนุนภายนอก  2) การถ่ายทอดความรู้ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุม ERP/EGP 3) การเบิกเงินรางวัล
กรรมการคัดเลือกพนักงาน  4) การตรวจสอบข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  และ   5) 
โจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) สําหรับการเขียนบทความทางวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเข้ารับ
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (3.2-3-1) 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูท้ีกํ่าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
ผลการดําเนนิงาน 
 เมื่อมีการดําเนินแต่ละกิจกรรมของการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ความรู้        
จะรวบรวมและสรุปสาระสําคัญตามประเด็นองค์ความรู้ เพ่ือให้สะดวก ง่ายต่อการเข้าใจ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ช่ือว่า “กิจกรรมการจัดการความรู้ ” (3.2-3-1) 

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

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเด็น
ความรู้หัวข้อต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปีปัจจุบัน เผยแพร่บนเว็บไซต์
เพ่ือความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิบัติงานจริง (3.2-3-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 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 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 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 
3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจดัทําแผนการจัดการความรู้ 

3.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.2-3-1 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ กิจกรรมการจัดการความรู้  

 
 

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 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รบัผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงู และตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สถา บัน วิ จั ย และ พัฒนาแห่ งมหา วิทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  ตาม คํ าสั่ ง ส ถาบั น วิ จั ย และ พัฒนาแ ห่ ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 33/2555 ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/
สถานี และผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล 
และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  (3.3-1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน  
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง มอบหมายให้
หน่วยงานในสังกัดเสนอประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน และแสดงถึงปัจจัยความเสี่ยง โดยนํามาพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีความเสี่ยง
จํานวน 5 ประเด็น 19 ความเสี่ยง ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน (3.3-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์      
ในข้อ 2 
ผลการดําเนนิงาน 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ประเมินโอกาส 
ผลกระทบของความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์ 5 ระดับที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
(3.3-2-1) 

 4. มีการจัดทาํแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีารจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจากการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีความเสี่ยง 5 ข้อ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การบริหารจัดการงานวิจัย มก. 
และ 2) การบริหารจัดการองค์กร และจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการที่ระบุไว้  (3.3-2-1) 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผลการดําเนนิงาน 

การบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ตามแบบ R-ERM.F3 ที่แสดงวิธีการติดตามและปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ  จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
และ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/ 2556 วันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 พิจารณา เพ่ือจัดส่งแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
ไปยังมหาวิทยาลัย ต่อไป (3.3-5-1) (3.3-5-2) (3.3-5-3) (3.3-5-4) 
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 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรบัแผน
หรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําผลการบริหารความเส่ียงตามแบบ R-
ERM.F3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พิจารณาสถานภาพการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนํามา
ต่อยอดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ลดความเส่ียงในอนาคต โดยวางแผนการบริหารความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  อาทิ ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารจัดการเงินอุดหนุนวิจัย  การจัดทําพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. 
เป็นต้น (3.3-5-4) (3.3-6-1)   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
3.3-5-1 บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานผลตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F3) ลงวันท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
3.3-5-2 บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการจัดการความเสี่ยงท่ียังไม่แล้วเสร็จตามแผนฯ  

ลงวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2556    
3.3-5-4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (R-ERM.F3) 
3.3-6-1 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  

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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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีแผนการบรหิารและการพฒันาบคุลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ. 2557 -2561 และจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)      
ซึ่งประกอบด้วย แผนอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามสมรรถนะ และแผน
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน ตลอดจนกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมีการประชุมหารือเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคล และนํา
ผลสรุปมากําหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และสอดคล้อง กับการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร  (3.4-1-1)  
(3.4-1-2) 

การพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ การมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์
สมรรถนะรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงกับภาระงานที่
รับผิดชอบ (3.4-1-3) 
 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําโครงการปรับปรุงสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษา และการเตรียมตัวเข้าสู่การ
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีอาจารย์ นักวิจัย นิสิตจากต่างชาติมาขอรับ
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บริการ กิจกรรมภายในโครงการมีการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษา มารยาทในการส่ือสารทางโทรศัพท์ 
การบอกทิศทาง การพูดคุยเรื่องอาหาร โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากร รวมถึงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรม Walk Rally กิจกรรม “เดอะ...โว้ยว้าย” กิจกรรมการหาคําศัพท์
จากภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษน้ี เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการ 
Operation M.A.L.E.E. ที่ได้ดําเนินการในปีที่ผ่านมา  (3.4-1-4) 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรต้ังแต่การสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริม 
สนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ การกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า โดยผลักดันการเสนอขอเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างช่ัวคราวตาม
ระบบ (3.4-2-1) (3.4-2-2) (3.4-2-3) 

 ในปีการศึกษา 2556  มีการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าใน
อาชีพ โดย 

- จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน คือ นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ สังกัดสถานี
วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  

- สนับสนุนทุนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 คน คือ  
น.ส.ยุพดี เผ่าพันธ์ุ นายธนภูมิ มณีบุญ และ ดร.นํ้าผึ้ง อนุกูล สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

- สนับสนุนทุนการนําเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จํานวน 2 คน ได้แก่ ดร.นงณพชร คุณากร และ   
ดร.นุษรา สินบัวทอง  สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

- สนับสนุนทุนการปฏิบัติงานวิจัย ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จํานวน 1 คน ได้แก่ ดร.นํ้าผึ้ง อนุกูล 
สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

- สนับสนุนทุนในการประชุมวิชาการภายในประเทศ  จํานวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ และ
นายอนุชา ทะรา สังกัดสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 

- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างต่อเน่ือง ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

- ส่งเสริมให้มีการเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ระดับชํานาญการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จํานวน 
10 ราย 

3. มีสวัสดิการเสริมสรา้งสขุภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บคุลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณี มก. 
ครั้งที่ 48 ประจําปี พ.ศ. 2556  การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”ตามความถนัดของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น  นักกรีฑา/เทเบิลเทนนิส  
แบดมินตัน ว่ายนํ้า โบว์ลิ่ง และจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  (3.4-3-1) 

 ด้านการเสริมสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มี
การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแก่ลูกจ้างช่ัวคราวในสถานพยาบาล มก. มีกองทุนประเภทส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร และกองทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล โดยวิธีการต่างๆ เช่น มอบกระเช้าแสดงความยินดี
ตามวาระต่างๆ ประชาสัมพันธ์รางวัลที่ได้รับ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพจากการจัดโครงการ
ต่างๆ  (3.4-2-3) 

 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตามให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
โครงการต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดทํารายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งน้ี 
แนวทางการพิจารณาอนุมัติให้บุคลากร   เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานน้ัน จะต้องอยู่ภายในกรอบของภาระงานท่ี
รับผิดชอบและรายงานผลต่อผู้บริหาร    อีกทั้งในปีการศึกษา 2556 ได้มีการติดตามผลการนําความรู้มาใช้โดย
มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมินการนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือเป็นการติดตามการพัฒนาของ
บุคลากรอีกทางหน่ึง  (3.4-4-1) (3.4-4-2) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากร และดูแลควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ 
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 7 ข้อ โดยขอให้บุคลากรถือปฏิบัติทั่ว
กัน และจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ติดประกาศอย่างชัดเจน และแจ้งบุคลากรทุกคนรับทราบในการจัดประชุม
โครงการสัมมาทิฐิ รวมถึงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-2-
1) (1.2-4-11) 

6.  มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบคุลากร 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะทํางานจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2557 – 2561 คราวประชุมครั้งที่ 3/ 2557  เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/ 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557  โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ดําเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการ
จั ดทํ าแผนกลยุ ท ธ์การบริหารฯ  เ ช่น  การจั ดทํ าแผน อัตรา กํ าลั งของสถาบั น วิ จั ยและ พัฒนาแ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนอัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตาม
สมรรถนะ แผนเส้นทางความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
การทําวิจัยสถาบัน โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น  (3.2-3-1)  
(3.4-1-3) (3.4-1-4) (3.4-2-2) (3.4-6-1) (3.4-6-2) (3.4-6-3) 
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7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ผลการดําเนนิงาน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่มีผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-4-11 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-2-1 บันทึกช่วยจําวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ 
3.2-3-1 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ กิจกรรมการจัดการความรู้  

3.4-1-1 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2557 -2561) 

3.4-1-2 
คําสั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคลลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.4-1-3 แผนสมรรถนะหลักรายบุคคลของบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.4-1-4 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
3.4-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร 

3.4-2-2 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน  
ปี พ.ศ. 2557 -2561 

3.4-2-3 ระเบียบกองทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.4-3-1 หนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมทีมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. คร้ังท่ี 48 
3.4-4-1 หนังสือบันทึกติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
3.4-4-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร  
3.4-6-1 แผนอัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.4-6-2 แผนอัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-6-3 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80  (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

100

102
×100 =98.04 

 

 คะแนนที่ได้ =
98.04

80.00
×5 =6.13 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 2557  

3.5 101.50 ร้อยละ 
87.13 

101 ร้อยละ 
98.35 

100 ร้อยละ 
98.04

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 116.50 107.5 102 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 2557  

3.5 101.50 ร้อยละ 
87.13 

101 ร้อยละ 
98.35 

100 ร้อยละ 
98.04

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 116.50 107.5 102 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  พ.ศ. 
2556

พ.ศ. 
2557 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   5.00 4.00   
*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7   7  6 5.00 4.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 
132 

 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนกลยุทธ์การเงิน ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 –2556 และดําเนินการสอดคล้องกับแผนและมีนโยบายด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจ
ของหน่วยงาน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คํานึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้   (4.1-1-1)   

 และในปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา
แผนกลยุทธ์การเงิน เพ่ือจัดทําแผนฯประจําปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเป็นคณะทํางาน     
ซึ่งได้ประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557  เพ่ือพิจารณาและจัดทําร่างแผนกลยุทธ์การเงิน     
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพัฒนางานฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
พิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานฯ ได้ให้ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้คณะทํางานนําไป
ปรับปรุง เพ่ือนําเสนอใหม่ในการประชุมคราวต่อไป (4.1-1-2)  

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนการแสวงหาเงินวิจัยจากภายนอก โดย
การสร้างเครือข่ายการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการสนับสนุนการแสวงหาเงินรายได้
หน่วยงานในสังกัด โดยโครงการจัดหาเงินรายได้ ประจําปี รวมถึงการติดตามผลโครงการจัดหารายได้ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถวางแผนการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปีต่อไป  (4.1-2-1) (4.1-2-2)   

 ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา แผนดําเนินการในรอบปีถัดไป และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีวงเงินตามกรอบที่ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนกํากับ ติดตามให้หน่วยงานวางแผนการใช้เงินตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
(4.1-2-3) (4.1-2-4)  
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 3. มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 
ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงบประมาณประจําปีในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ทั้งน้ีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย ในแต่ละปีอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งต้องแสวงหางบประมาณจากการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ที่มีค่าลงทะเบียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการวิจัย เพ่ือสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยของนักวิจัยในสังกัดตามหลักเกณฑ์กองทุน (4.1-3-1) 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการควบคุม และติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ อย่างเป็นระบบ ทุกรายไตรมาส เพ่ือเสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ อีกทั้งได้จัดทํารายงานทางการเงินและวิเคราะห์การเบิกจ่ายทุกรายไตรมาสตลอด
ปี งบประมาณ  ร าย ง าน ต่อผู้ บ ริ ห า ร  และคณะกรรมการ พัฒนาง านสถา บัน วิ จั ย และ พัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือทราบสถานะการเงินของหน่วยงาน (4.1-2-2) (4.1-2-4)     

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนว่ยงานอย่างต่อเนื่อง 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําระบบการเงิน ERP มาใช้ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบจะปรากฏข้อมูลการเงินทั้งยอดที่เหลืออยู่ และยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ทําให้สามารถนํามาวาง
แผนการใช้จ่ายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีการจัดทํารายงานการใช้เงินรายไตรมาส นําเสนอผู้บริหาร 
โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การใช้เงินตามแผน ทิศทางการใช้จ่ายเม่ือเทียบ
กับแผน และงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละไตรมาส เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบสถานะทาง
การเงินและสามารถใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (4.1-2-2) (4.1-2-4)  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนา้ที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กําหนดดังน้ี 
 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทํา
หน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินคงเหลือประจําวันนําเงินส่งคลังและเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ (4.1-6-1) 
 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัด ดําเนินไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย คําสั่งที่ 15/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 (4.1-6-2) 
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 3) มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันทําการ การตรวจนับโดยกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ มีการให้จัดทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน และการแจ้งรับเงินทาง E-Mail ให้รับเงินตาม
กําหนดเวลา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง (4.1-6-3) 
  4) มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของเ งินรายได้  เ งินทดรองราชการ  หน่วยงานในสัง กัด  ตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2281/50 (4.1-6-4) 
 ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก เรื่อง การตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2556 

7. ผู้บรหิารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการดําเนนิงาน 
 ผู้อํานวยการได้รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และกํากับการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบ เพ่ือหน่วยงานสามารถวางแผน และตัดสินใจบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้งบประมาณที่
มีอยู่อย่างจํากัด เช่น การพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับแผนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานะทางการเงิน (4.1-2-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

              เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2553- 2556 
4.1-1-2 ร่าง แผนกลยุทธ์การเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 -2560 

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 สรุปผลโครงการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-2-2 รายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / รายงานผลการวิเคราะห์การ

เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-2-3 หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-2-4 รายงานการใช้เงินงบประมาณแผน่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/รายงานผลการวิเคราะห์การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-3-1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์กองทุนสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัย 
4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน 
4.1-6-2 คําสั่งแต่งต้ังเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบิติงานด้านการเงินและบัญชี 
4.1-6-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
4.1-6-4 คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   5.00 4.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9  9   9   5.00 4.00  

5.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเอง 

ข้อ n/a 3 3  5.00 - ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวบ่งชี้นี ้

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของมหาวิทยาลัย 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ    
ซึ่งเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตาม
ระบบ โดยใช้คณะกรรมการ เป็นกลไกในการติดตามให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง โดยกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังน้ี 

- การประชุมคณะกรรมการ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือวางกรอบ 
แนวทางการประกันคุณภาพหน่วยงาน (5.1-1-1) 

- การประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานย่อยในสังกัด เป็นประจําทุกปี (5.1-1-2) (5.1-1.3) 
- การประสานและดําเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-4) (5.1-1-5)  
- การประสานการเย่ียมชมจากการประเมินของหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. สมศ. (5.1-1-6) 
- การจัดทํา และติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    (5.1-1-7) (5.1-1-8)   
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- การจัดทําแผนประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-9) 
- การรายงานผลตามกิจกรรมประจําเดือนของหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการงานวิจัย บริการวิชาการ 

การฝึกงานนิสิต เป็นต้น (5.1-1-10) 
- การประสาน การติดตาม การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง เช่น ผล

การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  การพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล  การรายงานผลตามแผน
ประจําปี ฯลฯ (5.1-1-11) 

- การจัดฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้จากโครงการท่ีมหาวิทยาลัย จัดขึ้นทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  (5.1-1-12) 

- การจัดทําข่าวสารประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-
13) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ผู้บริหารทั้งระดับหัวหน้าหน่วยงาน 
และระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรหน่วยงาน มีส่วนร่วมดําเนินการ
และกําหนดนโยบาย โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 3 
ชุดคณะกรรมการ ดังน้ี  (5.1-1-1) 

 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ผู้อํานวยการ เป็นประธาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติและวิธีการดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผล
กา ร ดํ า เ นิ น ง าน  และก า ร พัฒนาปรั บป รุ ง ก า รป ร ะ กันคุณภาพขอ งสถ า บั น วิ จั ย แ ละ พัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับ
หน่วยงานย่อย)  ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรจาก สกอ. หรือผู้ที่หน่วยงานพิจารณา
แล้วมีความเหมาะสม ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับตรวจประเมินได้   

 3)  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือเป็นตัวแทนหน่วยงาน ทําหน้าที่
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ มีการประชุมและกําหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานใน
สังกัดดําเนินการ เพ่ือสร้างระบบการมีส่วนร่วมและการยอมรับเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนว่ยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย คือ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คราว
ประชุม ครั้งที่ 1/ 2557  โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 1) มีกลไกในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย            
2) มีระบบในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดี โดย
การประเมินความพึงพอใจ    

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

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญและดําเนินการตามระบบอย่าง
ต่อเน่ือง ตามกระบวนการ PDCA ดังน้ี 

 มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2554 จนถึงปัจจุบัน  โดยกําหนดให้หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557  มีการตรวจประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 
15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  จํานวน 8 หน่วยงาน และกําหนดให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 30 วัน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557  เพ่ือเสนอ
ผู้อํานวยการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพพิจารณาผลประเมินและแนวทางพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอที่มีต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป   (5.1-1-2) (5.1-1-3)     

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการ
ดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพมาพัฒนา ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ ตาม
นโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ประจําปี พ.ศ. 2556) ร้อยละ 
100  (ดําเนินการ 54 โครงการ/กิจกรรม จาก 54 โครงการ/ กิจกรรม)  (5.1-5-1) (5.1-5-2)   

 การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนฯ เช่น  

 ด้านการพัฒนาการวิจัย  มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่นําไปสู่ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ให้กับอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจํานวนโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. จํานวน 402 โครงการ จํานวนบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทําวิจัยจากภายใน/ภายนอก จํานวน 
1545 คน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก จํานวน 1,758,569,515 บาท  และมีจํานวน
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 2,108 ผลงาน 
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 ด้านการบริการวิชาการ มีการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอด
สู่ชุมชน  

 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัย โดย
การจัดทําระบบการโอนเงินออนไลน์ และนําเสนอในการประกวดรางวัลคุณภาพจนได้รับรางวัลดีเย่ียม 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงเผยแพร่เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 องค์ประกอบที่ 1  มีการนําข้อมูลด้านแผนงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากร มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือลดการใช้กระดาษ รวมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานแผน/ผลประจํารายไตรมาส แบบออนไลน์ เพ่ือความ
คล่องตัว รวดเร็ว และสะดวกแก่ผู้รายงานและผู้จัดเก็บข้อมูล  (1.2-4-11)    

 องค์ประกอบที่ 2  มีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย อาทิ ระบบ KUForest ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ ให้อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  (1.2-4-11) 

 องค์ประกอบที่ 3 มีการนําข้อมูล/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน คณะกรรมการประจํา ระบบประเมินผล
ผู้อํานวยการประจําปี ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การจัดการองค์ความรู้ (คลังความรู้) ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่างๆ  (1.2-4-11)     

 องค์ประกอบที่ 4 มีการนําระบบสารสนเทศด้านการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการทุนวิจัย ต้ังแต่การให้
นักวิจัยเสนอโครงการผ่านเว็บไซต์ การประสานการทําสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และได้พัฒนาระบบ
การโอนเงินทุนวิจัยผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักวิจัย ด้วย (1.2-4-11)    

 องค์ประกอบที่ 5 มีการนําข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านประกันคุณภาพ  ข่าวสารงานประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากร ตลอดจนปรับวิธีการจัดส่งรายงานการประชุมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ รวมถึงรับรอง/แก้ไขรายงาน
การประชุม เพ่ือลดการใช้กระดาษ  (1.2-4-11)    

 องค์ประกอบที่ 6 มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านการเงิน โดยการโอนเงินทุนอุดหนุน
วิจัยออนไลน์ แทนการมารับด้วยตนเองหรือการมอบอํานาจ  การสแกนลายน้ิวมือแทนการเซ็นช่ือเข้าปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงกระบวนการเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานในสังกัด ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นจํานวน
มาก  รวมทั้ งการประ เมินความ คิด เ ห็น ต่อการจั ด โครงการ / กิ จกรรม  สถา บัน วิจั ยและพัฒนาแห่ ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ Google Docs ให้บุคลากรประเมินผลผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือลดระยะเวลา และลดการใช้กระดาษ (1.2-4-11)      

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

 การประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

 1) มีการแต่งต้ังบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับหน่วยงานย่อย (5.1-1-1) (5.1-1-2) 

 2) มีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเน่ือง  รวมถึงได้เชิญผู้ใช้บริการเข้า
ร่วมรับการสัมภาษณ์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ (5.1-1-4) (5.1-1-6) (5.1-7-1) 

 3) มีการสํารวจความพึงพอใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้อํานวยการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นสมาชิกเครือข่าย รวมกัน
จัดต้ังเครือข่ายการประกันคุณภาพ ตามคําสั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3732/ 2556 เรื่อง การจัดต้ัง
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง (5.1-8-1)  

 และดําเนินกิจกรรมร่วมกับสํานักงานประกันคุณภาพ ดังน้ี โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มก. เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห่องประชุมกําพล อดุลวิทย์ และโครงการ
เสวนา เรื่อง “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556      
ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การ
ประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการบริหารจัดการ 
การเทียบเคียงการบริหารจัดการงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งกระบวนการวิจัยจะศึกษาต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึง
ปลายนํ้า เป็นกระบวนการก่อนการทําวิจัย ระหว่างการทําวิจัย และหลังการวิจัย เพ่ือทราบความคิดเห็นของ
ผู้เก่ียวข้อง และประเมินผล เสนอแนวทางพัฒนา ปรับปรุง ซึ่งอาจต่อยอดเป็นระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งช้ีที่ 
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2.2) รวมทั้งผลจากการวิจัยอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย ด้านผลผลิตจํานวนการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.8) การนําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งช้ี 2.9) เป็นต้น (2.1-6-3) 

 อีกทั้งระบบการบริหารจัดการงานวิจัย และระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ได้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ         
ได้ขอเข้ามาศึกษาดูงานระบบและกลไก รวมถึงระบบสารสนเทศงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ซึ่งถือได้ว่า
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยต่อไป (5.1-1-12) 

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดทําข่าวสารงานประกัน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่ปี 2555 และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเป็นการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
เพ่ือใช้ประโยชน์  (5.1-1-13) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555  2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555  2556 2554 2555 2556 

5.1 8 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 4.00 9 ข้อ ไม่บรรลุ 9 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-6-3 สรุปผลโครงการวิจัยสถาบัน 
5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
5.1-1-2 รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด ประจําปี พ.ศ. 2557  
5.1-1-3 ผลตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานในสังกัด ประจําปี พ.ศ. 2557  
5.1-1-4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556 
5.1-1-5 ภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี พ.ศ. 2557  
5.1-1-6 กิจกรรมตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย จากภายนอก 
5.1-1-7 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) ประจําปี พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงานย่อย 
5.1-1-8 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) ประจําปี พ.ศ. 2556 ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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 
5.1-1-9 แผนประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-1-10 สรุปกิจกรรมประจําเดือน 
5.1-1-11 โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพท้ังท่ีจัดเองและส่งเสริมให้เข้าร่วม 
5.1-1-12 เว็บเพจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข่าวกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-1-13 ข่าวสารประกันคุณภาพสถาบันวิจยัและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-5-1 ผลตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 4 ปี  
5.1-5-2 เอกสารนําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.1-7-1 รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
5.1-8-1 บันทึกลงนามเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสาํเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

เป้าหมาย  3  ข้อ     

รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา  พ.ศ. 2556  

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีกลไกในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
  2. มีระบบในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดี (โดยการประเมินความพึงพอใจ) 

ผลการดําเนนิงาน (ไม่ประเมิน) 

1. มีกลไกในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
ผลการดําเนนิงาน 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกโดยวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือให้การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ 
 -  การบริหารจัดการงานวิจัย เป็นภารกิจหลักของฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

-  การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นภารกิจหลักของฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 

-  การพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย เป็นภารกิจหลักของฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 

 โดยมีระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย     
ได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบดูแลข้อมูลงานวิจัย และ
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บทความด้านวิชาการและด้านวิจัย และได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย จะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/
นักวิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลใช้ในการคิดภาระงานของอาจารย์ 
โดยในแต่ละปีช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการแจ้ง
หนังสือขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานระดับ ภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย แจ้งอาจารย์ /นักวิจัยในสังกัด    
กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บของ
มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมแจ้งอีเมล์ถึงอาจารย์/นักวิจัย      
ทุกท่าน นอกจากน้ียังได้จัดทําระบบผู้แทนของหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ซึ่งเป็นทางเลือกให้ 
ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนกรอก และยังได้นําเข้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS รวมทั้งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานในการจัดทํา มา
ให้อาจารย์/นักวิจัย ไว้ในระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นักวิจัย ย่ิงขึ้น รวมทั้งได้เช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  เข้ากับระบบฐานข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ฯ ส่งไปยังระบบ
รายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์ (5.2-1-1) 
(5.2-1-2) (5.2-1-3) (5.2-1-4) 

2. มีระบบในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    
ผลการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัล
การวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัยสามารถเข้าไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม ฐานข้อมูลได้จากระบบดังกล่าว ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ ซึ่งโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกําลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ได้นําฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และความสะดวกต่ออาจารย์ นักวิจัยในการส่งใบสมัครเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ โดยอาจารย์/
นักวิจัย  สั่งพิมพ์ใบสมัครและข้อมูลอัตโนมัติจากระบบที่เว็บไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/reward  ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัย ที่กําหนด  (1.2-4-2) 

2) ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.kuac.th/kur)      
ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณา
จัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย 
สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว  
(1.2-4-3) 

3) ระบบเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.kuac.th/kurx)  ให้สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่
ต้ังแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินวิจัย โดยอาจารย์ /นักวิจัย สามารถเข้าไปบันทึกสัญญารับ
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ทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ รวมทั้งยังได้เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็น
ระบบการโอนเงิน และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email เมื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ ซึ่ง
ข้อมูลจากระบบดังกล่าวน้ี สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บจะถูก
ตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือให้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเช่ือถือ (1.2-4-4)  

4) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัย (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) เป็นระบบสืบค้น
และสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ /นักวิจัย มก. โดยสามารถสืบค้นประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. และเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย  และสํานักหอสมุด และระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสื่อวิดีโอ
รายการเกษตรศาสตร์นําไทย  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ youtube  ซึ่ง
อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้จากระบบฯ ดังกล่าว 
(1.2-4-2) , (1.2-4-5) (5.2-2-1) , (5.2-2-2)  

 5)  อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ        
โดยมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554- 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างกําลังใจ และ
แรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี พ.ศ. 2557  น้ี ได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งใบสมัครเพ่ือขอรับรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของปี พ.ศ. 2556 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยอาจารย์ นักวิจัย  สั่งพิมพ์ใบสมัคร
และข้อมูลอัตโนมัติจากระบบที่เว็บไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/reward  ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่
ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย นนทรี ในการเข้าระบบ 
(2.1-3-6) (2.1-3-7) (5.2-2-3) (5.2-2-4)  

 6)  มีการสนับสนุนการทํารายงานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยได้จัดทํารายงานข้อมูลงานวิจัยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ฯ เพ่ือใช้ในการรายงานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบันสํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไป
ใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงานประกันคุณภาพ มก. และมหาวิทยาลัย ก็
ใช้รายงานน้ีในการรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (1.2-4-2) (5.2-2-6) 

3) มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการในระดับดี (โดยการประเมินความพงึพอใจ)    
ผลการดําเนนิงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ
งาน วิจั ย  โดยไ ด้ทํ าการประ เมิน เ ว็บ ไซ ต์  สถา บัน วิจั ยและพัฒนาแห่งมหา วิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์ 
(http://www.rdi.ku.ac.th)  ซึ่งเป็นเว็บที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และข้อมูลของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และยังเป็นเว็บ portal การเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
สําหรับการบริหารสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สวพ. มก.  โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557  ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านไอที 
และตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูล
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และแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการ 1) การบริหารโครงการวิจัย 2) การบริการสารสนเทศงานวิจัย 
3) การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งได้ทําการประเมินเว็บไซต์ฯ เมื่อวันที่ 28  
มีนาคม พ.ศ. 2557  ผลการประเมิน พบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ 3.97  (1.2-3-3) , (1.2-3-4-)  

นอกจากน้ี ในการจัดทําโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การประเมินการบริหารงานจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการสํารวจความคิดเห็นอาจารย์ นักวิจัยต่อกระบวนการบริหารงานวิจัยทั้งก่อนการ
ทําวิจัย ระหว่างการทําวิจัย และหลังการทําวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมาก รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และทิศทางมากข้ึน (2.1-6-3) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2555 2556 2555 2556 

5.2 4 ข้อ 3 ข้อ 5.00 5.00 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  ไม่มีการประเมนิผลในตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-3-3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557  

1.2-3-4 สรุปผลการประเมินเว็บไซต์ สวพ .มก. 
1.2-4-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)      
1.2-4-3 ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur)      
1.2-4-4 ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 
1.2-4-5 ระบบสืบค้นงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)      
2.1-6-3 สรุปผลโครงการวิจัยสถาบัน 
5.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง “กําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประมวลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
5.2-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นตํ่าในฐานะ

อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต” 
5.2-1-3 เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
5.2-1-4 ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (http://ku-work.ku.ac.th) 
5.2-2-1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย 

(https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/gr_thesis.php) 
5.2-2.2 เว็บเพจรายการเกษตรศาสตร์นําไทย http://www.youtube.com/user/kasetsartnamthai 
2.1-3-6 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2555 
2.1-3-7 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มก. ปี พ.ศ. 2556 
5.2-2-3 เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี พ.ศ. 2554 –2556 

http://research.rdi.ku.ac.th/reward 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-2-4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง “ผลงานวิจัยตีพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานท่ี
สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554- 2556” 

5.2-2-6 เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยท่ีใช้รายงานต่อสํานกัประกันคุณภาพ มก. สกอ. และสมศ. 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1    
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  พ.ศ. 
2556

พ.ศ. 
2557 

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  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญั
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมคีวามสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทาํ
ให้การดําเนนิงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญ ได้แก่ 

 1) ด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย 
โดยมีการจัดทําเอกสารกํากับขั้นตอนการดําเนินงานและผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ  โดยมีการวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงกระบวนการหลักด้านต่างๆ ให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน  ได้แก่ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
(Kasetsart University Research and Management, KURM) ซึ่งได้มีการเช่ือมโยงขอบข่ายงานต่างๆ ในภารกิจ
การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ต้ังแต่เริ่มต้นการเสนอโครงการวิจัย การรวบรวมโครงการวิจัย การ
พิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การเช่ือมต่อข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล วช. (NRPM) การทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน
วิจัย การรับและตรวจสอบรายงานผลการวิจัย ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ซึ่งระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ดังกล่าวน้ียังได้มีการเช่ือมต่อข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล (KURM) เป็นระบบฐานข้อมูลซึ่งถูกพัฒนา
จากความต้องการผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (Users) จึงทําให้การดําเนินงานและการปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็ว สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้มีความกระชับมากขึ้น           
ลดข้อผิดพลาด และไม่เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูลในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอย่าง
เป็นระเบียบและปลอดภัย นอกจากน้ียังสามารถประมวลผลข้อมูลออกมาจากระบบฯ นําเสนอในลักษณะของ
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รูปแบบรายงานผลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมถึงผู้บริหารสามารถ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ  (6.1-1-1) (1.2-4-11) 

 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย มีการทบทวนกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทาง
สถานีวิทยุ มก. “รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก.” ซึ่งเป็นการเผยแพร่โดยเสียงออกอากาศในจังหวัดกรุงเทพฯ 
เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น เมื่อดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย มก.แล้ว หากผู้ฟังพลาดการฟังรายการ 
ในช่วงเวลาออกอากาศก็ไม่สามารถฟังข้อมูลย้อนหลังได้  จึงได้มีการปรับเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสื่อ
ออนไลน์ โดยการจัดทํา Blog รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. เป็นการเพ่ิมกระบวนการทํางานจากเดิมที่เป็นการ
จัดทําบทรายการวิทยุจากแฟ้มงานวิจัย มก.  มาดัดแปลงเป็นบทความและวีดีโอลงใน Blog  และเผยแพร่ทางเว็บ
ไชต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ข้อมูลงานวิจัยยังคงอยู่ในระบบ และผู้สนใจ
สามารถรับฟังรายการได้ตลอดเวลา  โดยเริ่มดําเนินงานคร้ังแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการทดลอง
ต้นแบบ Blog และเน้ือหาบทความและวีดีโอ จากน้ันได้มีการปรับแก้ไขเป็นระยะๆ และดําเนินการเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ซึ่งหัวข้อต้นแบบที่ดําเนินการ คือ  (1.2-4-11) (6.1-1-2) 

  - ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุถั่วเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - ข้อสนเทศงานวิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 3)  ด้านการปฏิบัติงานวิจัย มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทางเคมี เพ่ือ
ศึกษาพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) โดยมีการหาชนิดและความเข้มข้นของสารคง
สภาพเนื้อเย่ือและระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างใบพืช ผลการทบทวนกระบวนการทดลองพบว่า สามารถ
ลดระยะเวลาการคงสภาพของเน้ือเย่ือคร้ังแรกลงจาก 16 ชม. เหลือเวลาเป็น 6 ชม. ซึ่งพบว่า การคงสภาพเน้ือเย่ือ
ทั้งสองช่วงเวลาได้ผลไม่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงสามารถลดระยะเวลาลงเหลือเป็นเพียง 6 ชม.  (6.1-1-3) 

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่
สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผูร้ับบริการ 
ผลการดําเนนิงาน 

 มีการทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และด้านการปฏิบัติงานวิจัยที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยมี
เป้าหมายหลักให้ผู้รับบริการได้ผลการบริการที่ดี และรวดเร็วขึ้น 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สาํคญั จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ผลการดําเนนิงาน 

มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากกระบวนการหลัก รวมทั้งจัดทําคู่มือการปฏิบัติ และมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน  

- กระบวนการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. ได้จัดทําเป็นระบบฐานข้อมูล (KURM)  โดยมีฝ่าย
ประสานงานวิจัยและประเมินผลร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีคู่มือการใช้งานระบบ
การจัดทํารายงานวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย (6.1-3-1) 
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- กระบวนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก           
อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือการผลิตรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. 

- กระบวนการด้านการปฏิบัติงานวิจัย ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทางเคมี นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ุ 
(ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์) ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ นักวิจัย ศึกษาวิธีการเตรียม
ตัวอย่างและทบทวนผลที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ 
และพบว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่น้ีใช้ได้ผลเทียบเท่าวิธีมาตรฐาน ทําให้ประหยัดเวลามากขึ้น (6.1-1-2) 

 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทบทวนกระบวนการหลัก และจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติเพ่ือประสิทธิภาพของงาน ซึ่งได้ผลลัพธ์ฐานข้อมูล  (KURM)  และการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ในรูปแบบ 
Blog รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รวมถึงกระบวนการด้านการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งน้ี เพ่ือให้ตอบสนองต่อการใช้
งาน ลดระยะเวลา ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทบทวนกระบวนการหลัก 
กระบวนการ ผลดีต่อผู้รับบริการ/ผู้ปฏิบัติงาน/เก่ียวข้อง 

ด้านการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
นําระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
• เกิดความคล่องตัวต่อผู้ปฏิบัติ สะดวก รวดเร็ว

สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้ทันที               
ลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาการดําเนินงาน 

• มีการเช่ือมต่อข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นําผลงานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุจากแฟ้ม
งานวิจัย มก. มาดัดแปลงเป็นบทความและวีดีโอ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
• ผู้สนใจสามารถรับฟังข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ด้านการปฏิบติังานวิจัย 
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 
• การเตรียมตัวอย่างทางเคมี พบว่าลดระยะเวลา

การดําเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตผลงาน
เพ่ือให้บริการเร็วขึ้น  

• กระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่ใช้ได้ผลเทียบเท่าวิธี
มาตรฐาน แต่สามารถลดระยะเวลาได้          
จาก 16 ชม. เหลือเพียง 6 ชม. 
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5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
ผลการดําเนินงาน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกํากับติดตามการปรับปรุงกระบวนงานที่มี
การพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา รวมทั้งระหว่างการพัฒนาปรับปรุงได้มีการประชุมเพ่ือ
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ริเริ่มพัฒนาระบบเงินอุดหนุนวิจัยภายนอกเช่ือมโยงการบันทึกข้อมูล
สัญญารับทุน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินวิจัย รวมทั้งส่วนของการ
ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย มีการจัดแบ่งงาน และภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจํางานประเมินผลงานวิจัยใหม่ 
ให้ดําเนินการทุกขั้นตอนตลอดแนว โดยแบ่งความรับผิดชอบตามประเภท/กลุ่มโครงการวิจัย เพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพข้ึน ต้ังแต่การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจนถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย โดยการพัฒนา
ระบบติดตามโครงการวิจัย (Tacking) เพ่ือการติดตามงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจํางาน ซึ่งอยู่
ระหว่างดําเนินการ (6.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557  2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-4-11 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6.1-1-1 แผนผังแสดงข้ันตอนการเสนอและอนุมัติโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับทุนโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
แผนผังแสดงข้ันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

6.1-1-2 ตัวอย่างต้นแบบ Blog ข้อสนเทศงานวิจัย มก. 
6.1-1-3 รายงานการลดขั้นตอนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวอย่างทางเคมี 
6.1-3-1 คู่มือการใช้งานระบบการจัดทํารายงานวิจัยด้วยระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย 
6.1-5-1 เว็บเพจฐานข้อมูลการบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก 

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 




