
ผลผลิต ผลลัพธ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.1 พัฒนาแผนวิจัยแม่บท 
มก. ให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย และ
ทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ

1.1.1 จัดทําแผนวิจัยแม่บท มก. 
ระยะ 5 ปี (2557-2561)

แผนวิจัยแม่บท มก.
 ระยะ 5 ปี 
(2557-2561)

โครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับแผนวิจัย
แม่บท มก. ระยะ 5 ปี 
(2557-2561)

ร้อยละของจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ที่
สอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บท
 มก. ระยะ 5 ปี 
(2557-2561)

- 60 65 70 75

อาจารย์ นักวิจัย 
และนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ

ข้อเสนอโครงการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

จํานวนอาจารย์ นักวิจัย ที่
ได้รับทุนภายนอก

614 620 625 630 635

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ

ผลงานวิจัยของ มก. 
มีความเข้มแข็งขึ้น

ร้อยละของอาจารย์ และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนวิจัย

50 50 50 50 50

1.2.2 เสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ ในการเขียน
รายงานผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย

อาจารย์ นักวิจัย มี
ความรู้ 
ความสามารถ ใน
การเขียนรายงาน
ผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์

อาจารย์ นักวิจัย มี
การตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีคุณภาพมากขึ้น

จํานวนอาจารย์ นักวิจัย ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในการ
เขียนรายงานผลงานวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์

30 40 40 50 50

1. การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของอาจารย์และนักวิจัย 
รวมทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ใน
การทํางานวิจัย และผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้ง
การวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
ประยุกต์ และการวิจัยที่มี
ลักษณะต่อยอดองค์ความรู้
นําไปสู่การใช้ประโยชน์

1.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ควบคู่
ไปกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้
มีความรู้ ความสามารถ ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการทํา
วิจยัทั้งกระบวนการ

แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในระยะ 4 ปี (18 มิถุนายน 2557 - 17 มิถุนายน 2561)

นโยบายตามภารกิจ รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

ปี 2556 เป้าหมายตัวชี้วัด
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ร้อยละของอาจารย์ นักวิจัย
ประจําที่มีผลงานวิจัย หรือ
งานวิจัยสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

- 25 30 40 50

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ 
(เฉพาะ Journal)

                - ระดับชาติ 212 263 276 290 304

               - ระดับ
ิ

912 840 882 926 972

ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ําหนักของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่องานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
ทั้งหมด

- 20 25 30 30
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1.2.3 ดําเนินการส่งเสริมการ
วิจัยที่มีลักษณะต่อยอดองค์
ความรู้นําไปสู่การใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยใช้
ประโยชน์

ผลงานวิจัยถูก
นําไปใช้ประโยชน์

จํานวนโครงการที่ได้รับทุน
วิจัยต่อยอด

- 5 5 5 5

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ 
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์

- 25 30 40 50

ร้อยละของผลรวมของ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมดของทุก
กลุ่มสาขา

- 25 30 40 50

1.3 สนับสนุนให้ผู้ใช้
ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการกําหนดโจทย์วิจัย

1.3.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้อาจารย์ นักวิจัย ในการทําวิจัย
ในลักษณะงานวิจัยรับใช้สังคม 
เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์ นักวิจัย มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการทําวิจัยใน
ลักษณะรับใช้สังคม

อาจารย์ และนักวิจัย 
มีการทําวิจัยร่วมกับ
ชุมชนมากขึ้น

จํานวนอาจารย์ นักวิจัย ที่มี
การทําวิจัยในลักษณะ
งานวิจัยรับใช้สังคม

- 30 40 50 60
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1.3.2 จัดให้มีการรวมกลุ่ม
นักวิจัยหลากหลายสาขา
เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาโครงการ
เชิงบูรณาการ ร่วมกับผู้ใช้
ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการเร่งด่วน

กรอบการวิจัยเชิง
บูรณาการที่จะ
สามารถเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาชุด
โครงการวิจัยได้

โครงการวิจัยบูรณา
การ ที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันและมีกลุ่ม
ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจน

จํานวนโครงการที่ สวพ. มี
ส่วนในการประสานงานให้
สามารถพัฒนาข้อเสนอ
โครงการตามความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์

5 6 6 6 6

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

มาตรการจูงใจในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย

จํานวนกิจกรรมการส่งเสริม 
จูงใจ ในการสร้างสรรค์
งานวิจัย

5 5 5 5 5

มีความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกในวงกว้าง
เพิ่มขึ้น

จํานวนอาจารย์ นักวิจัย ที่
ได้รับทุนสนับสนุนการไป
เสนอผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ

80 100 100 100 100

จํานวนทุนสนับสนุนการจัด
ประชุม/สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

3 5 5 5 5

1.5 แสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยให้มาก
ยิ่งขึ้น

1.5.1 ประสานการเชื่อมโยงกับ
องค์กรจัดสรรทุนวิจัย (Grant 
Agency) และหน่วยงานภายนอก

มีการประชุม
ร่วมกับแหล่งทุน
จากภายนอก

จํานวนทุนวิจัยเพิ่มขึ้น จํานวนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (ล้านบาท)

12 20 25 30 35

1.4.1 ดําเนินกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้าง
มาตรการจูงใจให้อาจารย์ และ
นักวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น

1.4 ส่งเสริม มาตรการจูงใจ
อาจารย์ และนักวิจัย ในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรม

อาจารย์ นักวิจัย ที่
ได้รับทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงาน 
การจัดประชุม/
สัมมนาวิชาการ ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการฯ สวพ.มก. 4 ปี (18 มิถุนายน 57 - 17 มิถุนายน 61) หน้า 4



ผลผลิต ผลลัพธ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

นโยบายตามภารกิจ รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

ปี 2556 เป้าหมายตัวชี้วัด

1.6.1 สนับสนุนเครือข่ายอาจารย์
 นักวิจัยในการทําวิจัยร่วมกัน

ทุนสนับสนุนกลุ่ม
วิจัยเฉพาะทาง

อาจารย์ นักวิจัย มี
ความเข้มแข็งในสาขา
เฉพาะ

จํานวนกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
(SRU) ที่ได้รับการสนับสนุน 
(กลุ่ม)

5 10 10 10 10

1.6.2 สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และขยาย
ความร่วมมือทางด้านการวิจัย

เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย

มีความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก

จํานวนเครือข่ายงานวิจัย
ระหว่างหน่วยงานภายใน 
มก. และภายนอก

1 2 2 3 3

1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูลให้
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ นักวิจัย
 และนิสิต ให้มากยิ่งขึ้น

1.7.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ระบบสารสนเทศที่
ช่วยในการบริหาร
จัดการงานวิจัย มก.

มหาวิทยาลัยฯ มี
ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
งานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
อาจารย์และ นักวิจัย

จํานวนระบบสารสนเทศที่
พัฒนา/ปรับปรุง

5 6 6 6 6

1.8 ผลักดันวารสารวิทยา
สารเกษตรศาสตร์ 
(Kasetsart  Journal)  เข้า
สู่ฐาน ISI

1.8.1 สนับสนุน และผลักดันให้
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
(Kasetsart  Journal) สาขา 
Natural Science เข้าสู่ฐาน ISI

วารสารวิทยาสาร
เกษตร (Kasetsart 
 Journal) สาขา 
Natural Science 
เข้าสู่ฐาน ISI

วารสารฯ ได้รับการ
ยอมรับ เป็นวารสาร
ในระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพสูง

ร้อยละความสําเร็จของการ
นําวารสาร (Kasetsart  
Journal) สาขา Natural 
Science เข้าสู่ฐาน ISI

5 25 50 75 100

จํานวนของผลงานวิจัยใหม่  
ในแต่ละปีที่มีการเผยแพร่

120 120 120 120 1201.9.1 เพิ่มรูปแบบสื่อและความถี่
ของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ

รูปแบบสื่อและ
ความถี่ของการ

ผลงานวิจัยของ มก. 
ได้รับการเผยแพร่

1.9 เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน
สื่อสาธารณะให้กว้างขวาง

1.6 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย และความร่วมมือ
ทางด้านการวิจัยของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงศูนย์
และสถานีวิจัยต่างๆ และ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
การบูรณาการงานวิจัย
ระหว่างหน่วยงาน
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จํานวนรูปแบบสื่อที่ใช้ในการ
เผยแพร่

5 5 5 5 5

ความถี่ของการเผยแพร่ 
(ครั้ง/ปี)

120 120 120 120 120

จํานวนผู้เข้าชมในสื่อออนไลน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

จํานวนฐานข้อมูลในการ
เผยแพร่องค์ความรู้

 - 1 1 1 1

จํานวนองค์ความรู้ที่มีการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล

 - 2 2 2 2

2.1.2 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดย
สนับสนุนทุนวิจัย

สนับสนุนทุนวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
การส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

จํานวนทุนสนับสนุนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อปี 
(ล้านบาท)

10 10 10 10 10

การจัดทําแผนงบประมาณ
เพื่อการจัดหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ทดแทน

1 1 1 1 1

นําไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่เพิ่มขึ้น

อย่างกว้างขวาง

งานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่สู่การเรียน
การสอน

2. การสนับสนุนการศึกษา

ยิ่งขึ้น

2.2 จัดหาและบํารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน
ส่วนกลางให้ทันสมัย พร้อม
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการ

2.2.1 กําหนดแนวทางการหา
งบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหา
และบํารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

2.1.1 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเรียนการสอน

งบประมาณในการ
จัดหา บํารุงรักษา
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

ความพร้อมของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ในส่วนกลางที่พร้อม
ให้บริการเพื่อ

2.1 ส่งเสริมการนําองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
บูรณาการ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ของคณะ และวิทยาเขต
ต่างๆ รวมถึงเชื่อมโยง
ภารกิจของศูนย์และสถานี
วิจัยในกํากับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก. เพื่อรองรับ และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา

งานวิจัยที่เผยแพร่
ผ่านสื่อเพื่อการ
เรียนการสอน
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จํานวนงบประมาณในการ
จัดทําคําขอเพื่อจัดหา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ทดแทน

5 6 7 8 9

จํานวนครั้งของอาจารย์ 
นักวิจัย และนิสิตที่มาใช้
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 - อาจารย์ / นักวิจัย 212 200 250 300 350

 - นิสิต 133 150 170 190 200

3.1 เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

3.1.1 ส่งเสริมบุคลากรวิจัย ได้มี
โอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ

บุคลากรวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานวิจัย
และบริการวิชาการ
ของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น

ร้อยละของบุคลากรวิจัย
สวพ.มก.ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้

60 85 85 85 85

ร้อยละของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่มีความพร้อมใน
การให้บริการวิชาการ

94.12 80 80 80 80

จํานวนครั้งในการให้บริการ
วิชาการและบริการงานวิจัย

286 320 340 360 380

3.1.2 พัฒนาฝ่าย ศูนย์ สถานี ให้
มีความพร้อม สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการบริการงานวิจัย 
บริการวิชาการ และการเรียน
การสอนของมหาวทิยาลัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีเครื่องมือ อุปกรณ์
 และบุคลากร ที่
สามารถให้บริการ
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพร้อมของฝ่าย 
ศูนย์ สถานี ในการ
บริการงานวิจัย 
บริการวิชาการ และ
การเรียนการสอน

3. การบริการวิชาการ

ุ
เรียนการสอน การวิจัย ทั้ง
แก่อาจารย์ นักวิจัย และ
นิสิตอย่างเป็นระบบ

สนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย
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3.2 ส่งเสริมการนําองค์
ความรู้จากงานวิจัยและ
ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อให้บริการแก่
ชุมชน สังคม และภาคส่วน
ต่างๆ

3.2.1 พัฒนาการนําองค์ความรู้
จากงานวิจัยสู่สังคม เพื่อให้
เข้าถึงผู้รับบริการได้อย่าง
กว้างขวาง

การจัดทํา blog 
งานวิจัย มก.

การเผยแพร่งานวิจัย
ของ มก. สู่การ
นําไปใช้ประโยชน์

จํานวนฐานข้อมูลเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่
สังคม

 - 1 1 1 1

ฐานข้อมลูที่ได้รับ
การพัฒนา/
ทบทวน/ปรับปรุง

มีระบบฐานข้อมูลการ
วิจัยและลิขสิทธิ์

มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ
ทุกหน่วยงานและทุกวิทยา
เขต

1 1 1 1 1

จํานวนการเรียกใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูล

400 500 600 600 700

3.4 เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ประสานงานการให้บริการ
วิชาการ และการวิจัยกับ
หน่วยงานภายในและ

3.4.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก มก.

โครงการบริการ
วิชาการร่วมกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก มก.

เครือข่ายความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งด้านการ
บริการวิชาการ

จํานวนโครงการบริการ
วิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก มก.

7 3 3 3 3

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวิจัยและลิขสิทธิ์ให้
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน 
และทุกวิทยาเขต

3.3.1 พัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง 
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและ
ลิขสิทธิ์ให้เชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงาน และทุกวิทยาเขต

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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4.1 ส่งเสริมและสืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม

4.1.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมและสืบ
สานการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

บุคลากรมีค่านิยมที่ดี
งาม

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

12 6 6 7 7

4.2 เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่น

4.2.1 เชิดชูบุคลากรสวพ.มก. ที่
มีผลงานดีเด่น

โครงการ/กิจกรรมที่
เชิดชูบุคลากรสวพ.
มก.

บุคลากรสวพ.มก.มี
ความภาคภูมิใจ มี
ขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เชิดชูบุคลากรสวพ.มก.

1 1 1 1 1

4.3 สนับสนุนการนํา
หลักธรรมทางศาสนามาใช้
ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

4.3.1 บุคลากรนําหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ในการทํางาน

โครงการส่งเสริม
พุทธศาสนา

บุคลากรมีหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ใน
การทํางาน

จํานวนโครงการส่งเสริม
ศาสนา

1 1 1 1 1

4.4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ

4.4.1 มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ ของ มก.

4.4.1 สนับสนุน
บุคลากร สวพ.มก.มี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของ มก.

บุคลากรมีสํานึกดีและ
ร่วมรักษาชื่อเสียงของ
 มก.

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรสวพ.มก.
 มีอัตลักษณ์ตามที่ มก.
กําหนด

12 6 6 7 7

5. การบริหารจัดการ
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5.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
 โดยมุ่งภารกิจหลักในการ
ประสานงานวิจัย และ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัย

5.1.1 โครงสร้างหน่วยงานมีความ
เหมาะสมต่อภารกิจของสวพ.มก.

หน่วยงานมี
โครงสร้างที่
เหมาะสม 
สอดคล้องกับการ
ดําเนินภารกิจ

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ร้อยละของความสําเร็จใน
การปรับโครงสร้าง

- 50 100

5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ

5.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ

การบริหารจัดการของ
องค์กร มีความรวดเร็ว
 คล่องตัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง

7 1 1 1 1

5.3 นําระบบประเมิน
สมรรถนะบุคลากรมาใช้
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามภาระงาน

5.3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลตามสมรรถนะ

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตรงตาม
สมรรถนะของ
ตนเองและหน่วยงาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรง
ตามภาระงาน

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
พัฒนาตามภารกิจ

 - 100 100 100 100

5.4.1 สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาขีดความสามารถในการ
ประสานบริหารงานวิจัย

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ

การประสานบริหาร
งานวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ และ
นักวิจัย มก. ต่อการ
ดําเนินงานของบุคลากร
สวพ.มก. (คะแนนเต็ม 5)

3.5 3.51 3.71 3.81 3.915.4 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรในการประสาน
บริหารงานวิจัย

แผนปฏิบัติราชการฯ สวพ.มก. 4 ปี (18 มิถุนายน 57 - 17 มิถุนายน 61) หน้า 10



ผลผลิต ผลลัพธ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

นโยบายตามภารกิจ รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ

ปี 2556 เป้าหมายตัวชี้วัด

5.4.2 สนับสนุนบุคลากรที่มี
ภาระงานวิจัย ให้มีการวิจัยที่
สอดคล้องกับภาระงานปัจจุบัน

บุคลากรวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย

ประสิทธิภาพด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น

ร้อยละของบุคลากรวิจัย
สวพ.มก.ที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย

75 75 75 75 75

ร้อยละของบุคลากรวิจัยที่ทํา
โครงการวิจัยสถาบัน

30 30 30 30 30

5.5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย เพื่อเอื้อประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น

5.5.1 ทบทวน/ปรับปรุงกฏ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับ กระบวนการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย

กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับที่ได้รับ
การปรับปรุง

การบริหารงานมี
ความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จํานวนกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งมี
การทบทวน/ปรับปรุงใน   
แต่ละปี

3 1 1 1 1

5.6.1 บคุลากรมีความเข้าใจใน
การบริหารงานที่ถูกต้องตรงกัน

บุคลากรมีความพึง
พอใจและเข้าใจใน
ทิศทางการบริหาร 
ตลอดจนเกิดความ
ร่วมมือ

หน่วยงานมีการทํางาน
เป็นทีมและผลสัมฤทธิ์
ของงาน

ร้อยละของบุคลากรสวพ.
มก.ที่เข้าร่วมประเมินความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของ สวพ.มก. ในการ
ประเมินระบบออนไลน์

90 90 90 90 90

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
จัดการของ สวพ.มก. จาก
การประเมินระบบออนไลน์ 
(คะแนนเต็ม 5)

4 4 4 4 4

5.6 พัฒนาระบบบริหารงาน
ให้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และ
เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
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