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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

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

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 การประเมินคุณภาพการสนับสนนุตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า       
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่
กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 5.00 4.87 4.91 4.94 4.95 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 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   
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1.  สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลาง ในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   
ที่เข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย รวมถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการใช้ข้อมูล ตลอดจน
อาจารย์และนักวิจัยสามารถปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง 

2. สวพ.มก มีวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานเป็นทีมและบุคลากรยอมรับและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS และฐานข้อมูล
อ่ืนๆ กว่า 10 ฐาน และวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS, AGRIS และ TCI 

4. สวพ.มก. มีการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ด้วยความ
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

5. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อระบบประกันคุณภาพ และมีการนําผลจากการประกันคุณภาพมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

6. ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ มีการดําเนินโครงการ กิจกรรมเพ่ือชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดควรพัฒนา 
1. สวพ.มก. ได้รับงบประมาณประจําปี เพ่ือใช้ในการดําเนินงานน้อยมาก 
2. Ku Journal ยังไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ISI 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจหลัก    

เช่นการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความเสี่ยงของ เครื่อง Server farm เป็นต้น 
2. หาแนวทางผลักดัน Ku Journal ให้อยู่ในฐานข้อมูล ISI 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สวพ.มก. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

  
 

1.  กิจกรรมหรือโครงการภายใต้แผน/ผลของ
สํานักงานเลขานุการหลายโครงการยัง
ดําเนินการได้ต่ํากว่า ร้อยละ 80 ของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2. การจั ดก า รคว าม รู้ ขอ งหน่ ว ย ง าน ยั ง
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการที่
ถูกต้อง  

1. สํานักงานเลขานุการควรเน้นเฉพาะ
แผนงานหลักที่มีความสําคัญและกํากับ
ติดตามการดําเนินงานโครงการภายใต้
แผนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 

2. งานนโยบายและแผนควรมีการติดตาม
การจัดทํารายงานแผน/ผลประจําปีราย
ไตรมาสของทุกหน่วยงานภายในสวพ.
มก .  ใ ห้แล้ ว เส ร็จตามระยะเวลา ที่
กําหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนและมีการประเมินผลอย่าง
ครบถ้วน  

3. ควรทบทวนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
ที่ถูกต้อง เพื่อนําไปสู่การนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ฝ่ายประสาน
งานวิจัยและ
ประเมินผล 

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผลเป็น
หน่วยงานหลักที่เข้มแข็งในการประสานและ
บริหารงานวิจัย สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 ระบบติดตามและประเ มินผลโครงการวิจัย 
(tracking) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 

1. ควรเร่งติดตามการดําเนินงานระบบ
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการวิจัย (tracking) ให้แล้วเสร็จ 

2. ควรมีการจัดการความรู้ ให้บุคลากร
รับทราบภาระหน้าที่ของบุคลากรอื่น
ภายในฝ่ายฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
แทนกันได้ในระดับหนึ่ง 

ฝ่ายสารสนเทศ
งานวิจัย 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยมีการพัฒนาระบบ
สารสน เทศอ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ งและ เ ข้มแ ข็ ง 
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ สวพ. มก. 
เ พื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้ าวสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับภูมิภาคและระดับ
โลก   

  1. ควรมีการเผยแพร่และจัดฝึกอบรมการ
ใ ช้ ร ะ บบ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ ที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้กับบุคลากรของ 
สวพ.มก. อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรจัด ทํา เ ว็บไซต์  สวพ .มก .  ภาค
ภาษาอังกฤษ  เ พื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ฝ่ายเผยแพร่
งานวิจัย 

 
วารสารวิทยาสาร เกษตรศาสต ร์  สาขา
วิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับให้เป็นวารสาร
ระ ดับนานาช า ติ และมี ก า ร เ ผยแพร่ ใ น
ฐานข้อมูล SCOPUS และฐานข้อมูลอื่นๆ  
กว่า 10 ฐาน ที่เป็นที่ยอมรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
วารสารวิทยาสาร เกษตรศาสต ร์  สาขา
สังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับจาก สกอ. และ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล SCOPUS, AGRIS และ 
TCI 
 

  
ขาดการสํารวจความต้องการและการประเมิน
ความพึงพอใจในภารกิจที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการจัดทําวารสารวิทยาสาร
เกษตรศาสตร์และการเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

 

 
1. ควรประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ เช่น 
ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลาใน
การส่ง manuscript  และประเด็นอื่นๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวารสารฯ ซึ่งอาจ
สามารถประเมินออนไลน์ได้ และควร
ทําการประเมินผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อจะได้นํามาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ควรสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการก่อนดําเนินการจัดทํา blog 
รายการจากแฟ้มงานวิจัย เพื่อสามารถ
จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญที่มาจากความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

3. ควรมีการวางแผนพัฒนาวารสาร 
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ให้เข้าไปใน
ฐานข้อมูล ISI  
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ฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
1. หน่วยงานและบุคลากรมีศักยภาพ

ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้าน
บริการวิชาการ และการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรวิจัยมีความเข้มแข็งสามารถ
ส ร้ า ง ผ ล ง า น วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับชาติ/นานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
และอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่ได้รับ
การยอมรับ 

3.  หน่วยงานมีศักยภาพในการสร้าง
รายได้จากการให้บริการวิชาการเพื่อ
นํามาสนับสนุนการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

 

  
ไม่พบการดําเนินงานที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและองค์กรภายนอก 

 
ควรมีการดําเนินโครงการที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก เพื่อ
สร้างผลกระทบและเป็นประโยชน์แก่สังคม 
 

 
สถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน 

 
หน่วยงานมีความหลากหลายด้านระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล และมีศักยภาพในการรองรับด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ 
 

  
หน่วยงานมีโครงการบริการวิชาการที่สร้าง
เครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมี
จํานวนน้อย 
 

 
1. ควรเ พิ่มโครงการบริการวิชาการที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้
มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง
และเป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมชน 

2. ควรจัดทําโครงการวิจัยโดยใช้กรอบ
ทิศทางของแผนแม่บทงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ  
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3. ควรส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการให้มากขึ้น 
 

สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมวน
เกษตรตราด 

หน่วยงานมีการให้บริการวิชาการด้านวน
เกษตรและ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

 บุคลากรได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา ยังไม่
ทั่วถึงในภาระหน้าที่/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง 

1. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาในกิจกรรมที่ 
สวพ. มก. และ มก. จัด ให้มากขึ้น โดย
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน/หรือ
ขอสนับสนุนจากงบประมาณส่วนกลาง 

2. ควรมีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมใน
กิจกรรมระดับจังหวัด 

3. ควรมีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ศูนย์นาโน
เทคโนโลยี มก. 

หน่วยงานมีความเข้มแข็งด้านนาโนเทคโลยี 
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
ศักยภาพ  ในการหางบประมาณการวิจัย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ฯ 
 

  ควรกําหนดอัตราการใช้บริการเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง
รายได้แก่หน่วยงาน และใช้ในการสนับสนุน
การบริหารจัดการของหน่วยงาน เช่น งบ
บุคลากร เป็นต้น 
 

 
 
 

 
 
 




