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  บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่อยู ่            50 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์  0-2561-4640, 0-2579-5025  ภายใน 1459, 1805 
โทรสาร  0-2579-5025 
อีเมล ์  info.rdi.ku.ac.th 
โฮมเพจ  http://www.rdi.ku.ac.th/informationDiv/inforDiv.htm 

1.2 ประวัติความเป็นมา 
           ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นกลางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เดิมเป็นงานทะเบียนและเอกสารงานวิจัย สังกัด
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ซึ่งทําหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเพื่อบริการและเผยแพร่ ต่อมาได้
พัฒนาการดําเนินงานมาเป็นลําดับ โดยในปี 2535 ได้เสนอขอจัดตั้งเป็นฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และได้รับ
อนุมัติจัดตั้งเป็นฝ่ายกลางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง 
รวบรวม และแลกเปล่ียน ข้อมูลและข้อสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

1.3 ปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ วิสยัทัศน์  
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ยึดถือปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ในการดําเนินงาน

เช่นเดียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ดังนี้ 
      ปรัชญา ปณิธาน 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งมั่นบริหารงานวิจัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการสร้างความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยที่เหมาะสมได้รับการยอมรับ
ในระดับสูงจากการช้ีวัดทุกรูปแบบ ตลอดจนนําความรู้สู่การพัฒนาประเทศ 
      พันธกิจ 
      เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อ
สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

          วสิัยทศัน์ 
“เป็นเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ  
ด้านการบริหารงานวิจัย และสารสนเทศงานวจิัย” 
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  1.4 วัตถุประสงค์ กลยทุธ ์
        วัตถุประสงค์      พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวจิัยของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

กลยทุธ ์1.1       สร้างระบบขอ้มูลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้เชือ่ถอืได้                                         
มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. กําหนดกระบวนการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
2. กําหนดหน้าที่ของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานวิจัย เช่น ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้รักษาข้อมูล ผู้ทวนสอบขอ้มูล และผู้รับรองขอ้มูล 
3. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจยั ใหม้ีการขยายตวัได้อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอที (It Infrastructure) ทีม่ีความมั่นคง 

กลยทุธ ์1.2      พัฒนาสารสนเทศงานวจิัยเพือ่ให้เกิดนําไปใช้ได้สูงสุด 
มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการกระตุ้น การบรหิารจัดการ และการประเมิน
โครงการวิจัย 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นนําสารสนเทศไปใช้งานได้โดยตรง 
3. พัฒนาเว็บไซด์และการเช่ือมตอ่ให้มีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับผู้ใช้บรกิาร 
4. จัดการสัมมนาหรือฝึกอบรมบคุลากรให้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ ์1.3      พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการดําเนินการขององค์กร 
มาตรการหรือแผนการดําเนินงาน 

1. สร้างระบบเพื่อสนับสนุนการดาํเนินการภายในองค์กร 
2. อบรมบุคลากรเพื่อสร้างสร้างทกัษะทางด้านระบบสารสนเทศ 

1.5 ภารกิจ 
1. ประสานและจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
2. จัดทําฐานข้อมลูงานวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะสาขา 
3. ให้บรกิารเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลงานวิจยั กับแหล่งข้อมลูอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. พัฒนา/ปรับปรงุเว็บไซตข์องสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.6 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน 
การดําเนินงานของฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย แบ่งตามแผนภูมิการจดัแบ่งสายงานภายใน และขอบเขตของ

งานและแผนภูมิและอัตรากําลังแบ่งตามสายงาน ดังน้ี 
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1.6.1  แผนภูมิแสดงการจัดแบ่งสายงานภายในและขอบเขตของงาน 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสารสนเทศงานวจิยั 

งานบริหารและธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานระบบสารสนเทศ 
เพือ่สนับสนุนการวจิัย

งานระบบสารสนเทศ งานบริการและเผยแพร่ 
สารสนเทศ

งานพฒันาโครงสร้าง 
เพือ่การจัดการ พืน้ฐาน 

 หน่วยธุรการ   วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 
 พฒันาเวบ็บริการ 

 บริการสารสนเทศงานวิจยั 
 แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอ้มูล
สารสนเทศงานวิจยั 
 จดัทาํเอกสาร/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์
ประกอบการประชุม/อบรม/
สมัมนา/นิทรรศการ 

 พฒันาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการวิจยั 
 พฒันาสารสนเทศทางการวิจยั 
 ประสานเครือข่ายความร่วมมือ
และรวบรวมขอ้มูลทางการวิจยั 
 จดัทาํเอกสารขอ้มูลทางการวิจยั 

4 
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แผนภูมิแสดงอัตรากําลังแบ่งตามสายงาน 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 [..] จํานวนตําแหน่งทั้งหมด (..) เลขที่อัตราข้าราชการและพนักงาน 4 อัตรา  ## ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา   
1/, 2/,3/, 4/, 5/  เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
หมายเหตุ  :  บุคคลชื่อแรกของงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักของงาน

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย [5] 

งานบริหารและธุรการ [1] 
งานระบบสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการวิจัย [2] 
งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจ

 
ัดการ [3] 

งานบริการและเผยแพร่ 
สารสนเทศ [4] 

งานพัฒนาโครงสรา้ง 
พื้นฐาน [5] 

น.ส.มาลี สกุลนยิมพร   (หัวหนา้ฝ่ายฯ) 
เจ้าหน้าทีว่ิจัย ชํานาญการ  (2118) 1/ 

 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 
## น.ส.ปุญญิศา น้อมถวาย 5/ 

 

 เจ้าหน้าที่วิจัย ชํานาญการ (2118) 
น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 1/ 
 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ (2596) 
นางกนกพร พูลประพันธ์ 2/ 
 เจ้าหน้าที่วิจัย (พ.738) 
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 3/ 

 เจ้าหน้าทีว่ิจัย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถ
 นักวิชาการคอมพ
น.ส.ศุภิสรา เก
 

 

พ.738) 
ียร 3/ 
ิวเตอร์ (พ.547) 

ยีรติสันติสุข 4/ 

 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ (2596) 
นางกนกพร พูลประพันธ์ 2/ 
 เจ้าหน้าที่วิจัย ชํานาญการ (2118) 
น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 1/ 
 เจ้าหน้าทีว่ิจัย (พ.738) 
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 3/ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ.547) 
น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 4/ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
## อยู่ในระห่างการเปิดรับสมัคร 
ทดแทนลูกจ้างชัว่คราวที่ลาออก 

 (
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1.7  ขอ้มูลงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ตารางแสดงรายรับ-รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

รายการ  ได้รับ   จ่ายจริง  
1) เงินเดือน 844,036.00 844,036.00 
2) ค่าตอบแทนบุคลากร 2,750.00 2,750.00 
3) ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 58,500.00 58,233.23 
4) ค่าสาธารณูปโภค - - 
5) ค่าครุภัณฑ์ - - 

รวม 905,286.00 905,019.23 
 

ตารางแสดงรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

รายรับ รายจ่าย 
แหล่งรายรับ  รายรับ  แหล่งรายจ่าย  รายจ่าย  

1) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ -  1) งบบุคลากร -  
2) เงินรายได้จากการบริหารงาน  - 2) งบดําเนินงาน -  
3) เงินรายได้จากดอกเบี้ย -  3) งบลงทุน -  
4) เงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุน  - 4) งบอุดหนุน -  

5) เงินรายได้อ่ืนๆ (ค่าสาธารณปูโภค)  - 5) งบอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม)  - 
รวมรายรับ (บาท) - รวมรายจ่าย (บาท) - 

 
1.8  ผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

สํานักงาน ฝ่าย 
ศูนย์ สถานี 

ร้อยละผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
ร้อยละ
เฉล่ีย/ปี 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ  
ทั้งหมด  

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ 
ทั้งหมด ที่
ดําเนินการ 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ทั้งหมด 

จํานวนตัวชี้วัด 
(KPI) ที่มีผล

การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 

(80%) 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด 

1 2 3 4 
ฝ่ายสารสนเทศ
งานวิจัย 100.00 100.00 100.00 96.88 99.22 20 20 33 31 93.94 

 
 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เฉล่ีย ร้อยละ 99.22 ตอ่ปี มีกิจกรรม/
โครงการ ทัง้หมด 20 โครงการและมีการดําเนนิการทุกโครงการ มีจํานวนตวัช้ีวัด (KPI) ทั้งหมด 33 ตัว และบรรลุเป้าหมาย 
31 ตวัชี้วัด คิดเป็นผลการดําเนนิงานที่บรรลุเปา้หมายตามตัวช้ีวัดร้อยละ 93.94 

6
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1.9 รายนามผูบ้ริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกับการประกันคุณภาพ 
1.9.1 ชื่อหัวหน้าฝ่าย น.ส.มาลี สกุลนยิมพร 
1.9.2 รายนามเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

1.7.2.1. น.ส.มาลี สกุลนยิมพร 
1.7.2.2. นางกนกพร พูลประพันธ ์
1.7.2.3. น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 

 
 
 
 
 


