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บทท่ี 2 
รายงานผลการดําเนินงานตามรายตวับ่งชี ้

 
2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีภารกิจในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย/ให้บริการ/
แลกเปล่ียน/เช่ือมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และปีการศึกษา 2554  มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบและบรกิารสารสนเทศงานวิจัย  ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและบริการ
สารสนเทศงานวิจัย อย่างต่อเน่ือง มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

   1.1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                    (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 
                  เป็นระบบรวบรวมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ฯ (ยกเว้นทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ผลงานอ่ืน ๆ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศ
เกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว โดย
ใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ  
                 ข้อมูลจากระบบน้ี สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บ
จะถูกตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเช่ือถือ ซึ่งหน่วยงานระดับ
คณะ สถาบัน/สํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน หรอืทํารายงานเชิงประกันคุณภาพได้ทันที 
และนอกจากน้ียังเช่ือมต่อส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้
ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์ 

1.2) ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทนุอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
                   (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 
             ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมนิผล และสํานักงานเลขานุการ 
 พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ให้สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอ
ขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และส่ง
รายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุน
วิจัย มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการโอนเงิน และมีการ
แจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อมูลจากระบบนี้จะถูกรวบรวมเพ่ือส่งต่อเข้าสู่ระบบ NRPM ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติโดยตรง และได้เช่ือมโยงไปยังระบบฐานขัอมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ และส่งไปยังระบบภาระ
งานอาจารย์   (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  
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          1.3) ระบบบริหารเงินทุนอุดหนนุวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
                (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 
      ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และ สํานักงานเลขานุการ  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่ตัง้แตข้่อเสนอโครงการวิจยั สญัญารับทนุ การเบกิจ่ายเงินวิจยั โดยอาจารย์/นักวิจัย 
สามารถเข้าไปบันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
ดังกล่าว  โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก .  ได้เ พ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเ งินอุดหนุนวิจัยภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้อาจารย์ นักวิจัย ย่ิงขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนจากระบบการจ่ายเช็คเป็นระบบการ
โอนเงิน และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง SMS และ email เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเช่ือมโยงไปยังระบบฐานขัอมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์   (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่ง
จะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

1.4)  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์(http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 
      เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่
ปี 2504 ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นข้อมูลฯ ได้ที่ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว และในปี พศ. 
2555 น้ี ได้ร่วมมือกับฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบ
ออนไลน์ โดยผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ และติดตามสถานภาพของการส่งบทความว่า
อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งกําหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 น้ี 
          1.5) ระบบสืบค้นขอ้มูลงานวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 
                 เป็นระบบสืบค้นและสร้างผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถ
สืบค้นประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. และ
เช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  

1.6) ระบบเว็บไซต์สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  (http://www.rdi.ku.ac.th) 
                 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดยปรับปรุงเว็บเพจให้
มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกวัน หรือทุกคร้ังที่มีข่าว และการเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งปรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีความ
กระทัดรัด เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารงานวิจัย และงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก.  รวมทั้งเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างอาจารย์/นักวิจัย  
     นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่คลปิวีดีโอช้ีแจง/แนวทางการเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย เผยแพร่ไว้ที่เว็บ
เพจ http://www.rdi.ku.ac.th/viedoclips 

 และได้รวบรวมจัดทําสรุปผลงานวิจัยที่แสดงในนิทรรศการวิชาการ เรื่อง “นิทรรศการบนเส้นทาง
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 “ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร
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จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 149 โครงการ เผยแพร่ในรูปของซีดีและเว็บเพจที่ 
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/detail.htm  
            1.7) การเผยแพรก่ารใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

        ได้เผยแพร่การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ดังน้ี 
        เมื่อวันที่  20 กันยายน  2554  รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เป่ียมสง่า รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวเร่ือง “KU Forest ปลายนํ้าของ 
Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและประกันคุณภาพงานวิจัย” ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก.  ซึ่งเป็นหัวข้อหน่ึงในโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหา
ชาติ” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2553   และ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัด
สาธิตการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  และระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มก.  ณ หน้าห้อง
ประชุมสุธรรมอารีกุล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมจํานวน 250 คน (โครงการสัมมนาฯ น้ี ได้จัดร่วมกับฝ่าย
ประสานงานวิจัยและประเมินผล) 
      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เป่ียมสง่า รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ ภายใต้หัวข้อเร่ือง “การบันทึก
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ” เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกรอกระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ มก. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดทํา ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าที่รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ มก.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวิจัยในการประกันคุณภาพของ มก. และเช่ือมโยงไปยัง
ระบบภาระงานของอาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจํานวน 61 คน 
     2.  การพัฒนาระบบและการจัดการสารสนเทศของสถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
          ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง 
มก. ร่วมกับสํานักงานเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการสื่อสารที่รวดเร็ว ลดปริมาณกระดาษ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งยังจัดฝึกอบรมทางด้านไอทีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากร
ของสถาบันฯ  และดูแลแก้ไขเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสถาบันฯ  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
        2.1)  เว็บสาํนักงานอัตโนมัติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. (http://eoffice.rdi.ku.ac.th) 

        ได้พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยได้ประสานกับหน่วยงานใน
สังกัดในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย   รวมท้ังการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือการดําเนินงานของ
สถาบันฯ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
       2.2) ระบบหนงัสือเวียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. (http://eoffice.ku.ac.th/circular) 
                   เป็นระบบหนังสือเวียนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เพ่ือเวียน แจ้ง ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร  และการดําเนินงานของสถาบันฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผู้ใช้จะต้องใช้ รหัส และบัญชีเครือข่าย
“นนทรี” ในการเข้าระบบ 
 2.3) ระบบกิจกรรมประจําเดือน สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมก. (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activityrep2) 

        เป็นระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดย
หน่วยงานของสถาบันฯ จะต้องรายงานกิจกรรมผลการดําเนินงานประจําเดือนของหน่วยงานผ่านระบบฯ และ
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สามารถเรียกสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะต้องมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ใน
การเข้าระบบ 
         2.4) ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 
                  เป็นระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยผู้ใช้งานจะต้องทํางานผ่าน
ระบบฯ  และสามารถค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ / จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุ โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัสและ
บัญชีของสถาบันฯ  ในการเข้าระบบ 
          2.5) ระบบบัญชีติดตามประเมินประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/) 

                 เป็นระบบบัญชีการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัยติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย 
(งบอุดหนุนวิจัย มก.) งบประมาณปีละประมาณ 4-5 ล้านบาท ใช้งบประมาณร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่าย
ประสานงานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือสนับสนุน
การประสานและบริหารงานวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การเผยแพร่ถ่ายทอดและขยายผล
โครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเข้มแข็งทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยระบบจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและภาระงานของเจ้าหน้าที่  ทําใหเ้กิดความ
ถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งยังเป็นข้อมูลใหผู้้บริหารในการวางแผนการติดตาม และวิเคราะห์ การใช้จ่ายเงิน
โครงการประเมินผลและขยายผลโครงการ  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ในการเข้าระบบ 

2.6) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. (http://eoffice.rdi. ku.ac.th/goods) 

       เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บครุภัณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยผู้ใช้งานจะต้องทํางาน
ผ่านระบบฯ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สามารถสืบค้นข้อมูล และ
จัดทํารายงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ในการเข้าระบบ 

2.7) ระบบฐานข้อมุลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.     
       (http://www.research.rdi.ku.ac.th/kucmd/Login.aspx) 

                  เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมุลบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่เป็นต้นแบบ จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว รูปภาพ และประวัติการศึกษา ของ
บุคลากรสถาบันฯ  และในปี พ.ศ. 2555 น้ี จะทําการปรับปรุงระบบ โดยจะเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของการ
ฝึกอบรม  การเป็นกรรมการ คณะทํางาน ในชุดต่าง ๆ ของสถาบันฯ การลา และการเซ็นช่ือเข้า-กลับทํางาน 
โดยจะใช้เครื่องสแกนลายน้ิวมือมาใช้ เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานข้อมูลอัตโนมัติ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินเงินเลื่อนขั้นประจําปี รวมทั้งพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
            2.8) การจัดฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
          ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านสารสนเทศให้กับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Word 2007 ” ในที่ 27 กันยายน 2554  ณ ห้อง
อบรม 101 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจํานวน 40  คน 
 
 
 



13 
 

 2.9)  การใหบ้ริการดูแล/แก้ไข โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอท ี
                   ได้ดําเนินการให้บริการดูแล/แก้ไข ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
ให้แก่หน่วยงานภายในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ให้การบริการดูแล/แก้ไข จํานวน 200  ครั้ง 
2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง และให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ตามกระบวนการ (PDCA) ครบ
วงจร และให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ขอรายงานผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ี
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) และปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 – 30 เมษายน 2555) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ประจําปี 2554 ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีที่มี
การดําเนินงานตามภารกิจ จาํนวน  12  ตัวบ่งช้ี ซึ่งใน 12 ตัวบ่งช้ีน้ีมี 4 ตัวบ่งช้ีที่ฝ่ายฯ ดําเนินการ ได้แก่ตัว
บ่งช้ีที่  2.7, 3.5, 5.2, 6.1 และอีก 8 ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการโดยส่วนกลางคือ สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ได้แก่ตัวบ่งช้ีที่ 1.1,  1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชีท้ี่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ 

ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  แผนการดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน /  ดําเนินการโดยสํานักงาน

เลขานุการ สวพ.มก. 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

/  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

องค์ประกอบท่ี  2  ภารกิจหลัก    
2.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  / - 

2.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

 / - 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนนักวิจัย
ประจํา 

 / - 

2.4  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  / - 
2.5  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิประโยชน์ต่อสังคม  / - 
2.6  ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

 / - 

2.7  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ /  เกณฑ์การประเมินเท่ากับ  4.17    
2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  / - 
2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  / - 
2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

 / - 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

 / - 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  / - 
2.13 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

 / - 

2.14 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

 / - 
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ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ 

ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริหารและการจัดการ    

3.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ 
      ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

/  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  /  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง /  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร /  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

3.5  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
      วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศ 
      หรือต่างประเทศ 

/  เกณฑ์การประเมิน เท่ากับ 100 

องค์ประกอบท่ี  4  การเงินและงบประมาณ 

4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ /  ดําเนินการโดยสํานักงาน
เลขานุการ สวพ.มก. 

องค์ประกอบท่ี  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /  ดําเนินการโดยสํานัก 
เลขานุการ สวพ.มก. 

5.2 *  มีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศงานวิจัย /  มีการดําเนินการครบ 4 ข้อ 
 

องค์ประกอบท่ี  6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    

6.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
      ดําเนินงาน 

/  มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
 

 
 

หมายเหตุ * คือตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
  
ตัวบ่งชี้ที่  2.7        ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
                          ประเภทตัวบ่งชี้ : ผลผลิต    รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา 
ลําดับ ชื่อโครงการ ค่าเฉล่ีย 

(x) 
จํานวนผู้แตอบ
แบบสอบถาม 

(n) 

ผลลัพธ์ 
(x n) 

1. การสัมมนา เร่ือง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหาชาติ” และการ
มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 
2553  โดยได้จัดสัมมนาและสาธิตเผยแพร่การใช้ฐานข้อมูลในหัวเร่ือง “KU 
Forest ปลายน้ําของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและประกันคุณภาพ
งานวิจัย” :ซ่ึงเป็นหัวข้อหนึ่งในโครงการสัมมนาฯ (จัดร่วมกับฝ่ายประสาน
งานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.) 
 

4.25 96 408 

2. การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555 
 

4.17 7 29.19 

3. การบรรยายและสาธิตโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและจัดการ ภายใต้หัวข้อเร่ือง “การบันทึกฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ” (จัดร่วมกับคณะบริหารและธุรกิจ มก.) 
 

4.03 35 141.05

4. การใช้งานโปรแกรม Word 2007 
 

4.10 40 164 

 รวม 16.55 178 742.24

  

ในปีการศึกษา 2554 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในโครงการจัดอบรม/สัมมนา/สาธิต เผยแพร่การใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ในมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วม
พัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหาชาติ” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553  เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสุธรรhมอารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. (จัดร่วมกับฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล) โดยได้บรรยายและสาธิตเผยแพร่การใช้
ฐานข้อมูลในหวัเรื่อง “KU Forest ปลายนํ้าของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและประกันคุณภาพ
งานวิจัย” ซึ่งเป็นหัวข้อหน่ึงในการสัมมนาฯ เพ่ือเผยแพร่และเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบฯ ซึ่งผลการ
สํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.25 (เฉพาะหัวข้อการบรรยายเร่ืองดังกล่าว) ดังเอกสารสรุปผลการ
ประเมินฯ (2.7-1)  2. โครงการ “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. ปี 
2555  (2.7-2)  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านไอที และตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง  มก. เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บรกิาร 1) การ
บริหารโครงการวิจัย 2) การบริการสารสนเทศงานวิจัย 3) การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ สวพ.มก. ใหแ้ก่
อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ทําการประเมิน
เว็บไซต์ฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.17    ดังผลเอกสารสรุปผล
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การประเมินฯ (2.7-3)  และ 3 โครงการ การบรรยายและสาธิตโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบันทกึฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ” คณะ
บริหารธุรกิจ มก. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการและจัดการ ร่วมกับฝ่าย
สารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยเชิญ รศ.พันธ์ุปิติ เป่ียมสง่า รองผู้อํานวยการ 
สวพ.มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และเจา้หน้าที่ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกรอก
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ที ่สวพ.มก. จัดทํา ใหกั้บคณาจารย์ และเจ้าที่รับผดิชอบด้าน
การประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวิจัยในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  และ
เช่ือมโยงไปยังระบบภาระงานของอาจารย์ ซึ่งผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.03  (2.7-4)   

  นอกจากน้ีแล้ว ยังได้มีการสํารวจความพึงพอใจในโครงการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  เรื่อง  “การใช้งานโปรแกรม Word 2007” เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2554 ณ ห้องอบรม 101  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  
4.10 ดังเอกสารสรุปผลการประเมินฯ (2.7-5)      
 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน เท่ากับ  742.24/178 = 4.17.   
  หลักฐาน 2.7-1 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหา

ชาติ”และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2553 
 2.7-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรือ่ง “แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซด์ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” 
 2.7-3   สรุปผลการประเมินโครงการ  เรื่อง “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก. ปี 2555” 
 2.7-4 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การบันทึกฐานข้อมลูงานวิจัยเพ่ือการประกัน

คุณภาพ” 
 2.7-5 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Word 2007” 
 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชพีทีส่อดคล้องกับ 
                    การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ประเภทตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า  รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา 
 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 2 คน พนักงาน
เงินงบประมาณ 2  คน และลูกจ้างช่ัวคราว 1 คน ซึ่งมีระยะเวลาทํางานไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน 5 คน และกําลัง
ดําเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทดแทนตําแหน่งเดิมที่ได้ลาออกไป 
ทั้งน้ีได้ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายฯ พัฒนาความรู้ ทักษะในสายงาน โดยในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรฝ่ายฯ เข้า
รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน จํานวน  5 คน ต่อบุคลากรประจํารวมทั้งหมด 5 คน   

มีผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ประเมิน รอ้ยละ 100 
หลักฐาน 3.5-1   ข้อมลูการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม บุคลากรฝ่ายสารสนเทศฯ 
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องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2      มีระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศงานวิจัย 
     ประเภทตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 
                ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีการดําเนินงานเป็นตัวบ่งช้ีเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดยมผีลการดําเนินงานตามเกณฑ์ ดังน้ี 
                1.  มีการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยมีระบบและกลไกการ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
      สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาระบบและ
บริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) อย่างต่อเน่ือง (5.2-1) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์/นักวิจัยปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ฯ  
โดยมีระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้
ออกประกาศ เรื่อง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (5.2-2) โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับผิดชอบดูแลข้อมูลงานวิจัย และบทความด้าน
วิชาการ และด้านวิจัย และได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย จะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลใช้ในการคิดภาระงานของอาจารย์ (5.2-3)  
โดยในแต่ละปีช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะมีการแจ้งหนังสือขอความร่วมมือ
หัวหน้าหน่วยงานระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย แจ้งอาจารย์/นักวิจัย ในสังกัด กรอกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บของมหาวิทยาลัยฯ และ
สถาบันฯ (5.2-4) พร้อมแจ้งอีเมล์ถึงอาจารย์/นักวิจัย ทุกท่าน นอกจากน้ียังได้จัดทําระบบผู้แทนของหน่วยงาน
ระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์/สถานีวิจัย ซึ่งเป็นทางเลือกให้ ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้ผู้แทนกรอก และยัง
ได้นําเข้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS รวมท้ัง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ที่สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. เป็นฐานในการจัดทํา มาให้อาจารย์/นักวิจัย ไว้ในระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์/นักวิจัย ย่ิงขึ้น รวมทั้งได้เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (5.2-5)   เข้ากับ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ฯ 5(1) ส่งไปยังระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยฯ  (5.2-6) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์  

2. มีระบบรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยสําหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
              1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.  
ภายใต้ URL:http://research.rdi.ku.ac.th/kur3 (5.2-1)     เพ่ือรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย 
ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย โดย
อาจารย์/นักวิจัยสามารถเข้าไปปรับปรุง/เพ่ิมเติม ฐานข้อมูลได้จากระบบดังกล่าว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดย
ใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur)  (5.2-5)   เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
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สามารถเช่ือมโยงต้ังแต่การเสนอขอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน 
จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. และส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย “นนทรี”  ใน
การเข้าระบบ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าวน้ี สามารถสร้างรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดย
ข้อมูลที่เก็บจะถูกตรวจสอบให้ถูกต้องจากอาจารย์/นักวิจัย เพ่ือให้ข้อมูลทุกเรื่องได้รับความเช่ือถือ  (5.2-7)    
   2 .  ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า แห่ ง  มก .  ไ ด้ พั ฒน า ร ะบบสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) (5.2-8)   เป็นระบบสืบค้นและสร้าง
ผลสรุปจากข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. โดยสามารถสืบค้นประวัติ โครงการวิจัย ผลงานวิจัย โดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (5.2-1)     และเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้จากระบบดังกล่าว  

       3.  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้พัฒนาระบบเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)  (5.2-9)  โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 
2504 ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นข้อมูลฯ ได้ที่ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว และในปี พศ. 2555 
น้ี ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ โดยผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความ
ตีพิมพ์ผ่านระบบ และติดตามสถานภาพของการส่งบทความว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งกําหนดจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2555 น้ี 
               4. อาจารย์ นักวิจัย มก. ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ฯ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างกําลังใจ และ
แรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ซึ่งใน ปี 
พ.ศ. 2554 น้ี ได้กําหนดให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งใบสมัครเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ของปี พ.ศ. 2553 
ภายในวันที่  24  พฤษภาคม   2554  โดยอาจารย์/นักวิจัย  สั่งพิมพ์ใบสมัครและข้อมูลอัตโนมัติจากระบบที่
เว็บเพจ http://research.rdi.ku.ac.th/reward  (5.2-10) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ 
ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยที่กําหนด (5.2-11) โดยใช้รหัสและบัญชีเครือข่าย นนทรี ในการเข้าระบบ  

3.  มีการสนบัสนนุการทาํรายงานข้อมูลงานวิจัยเพื่อตอบสนองหน่วยงานภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยฯ 

    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดทํารายงานข้อมูลงานวิจัยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ เพ่ือใช้ในการรายงานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน/
สํานัก สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชิงประกันคุณภาพรายงานต่อสํานักงาน
ประกันคุณภาพ มก. และมหาวิทยาลัยฯก็ใช้รายงานน้ีในการรายงานผลต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (5.2-7)      
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4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย 
    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

ภายใต้โครงการ  “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. ได้แต่งต้ังคณะทํางานประเมินเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555  (5.2-2)   
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านไอที และตัวแทนผู้ใช้ระบบบริการสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง  มก. เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการ 1) การบริหารโครงการวิจัย 2) 
การบริการสารสนเทศงานวิจัย 3) การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของ สวพ.มก. ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจเท่ากับ  4.17    
ดังเอกสารสรุปผลการประเมินฯ (2.7-3)   

มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 4 ขอ้ (มีการดําเนินการครบทุกขอ้) 
หลักฐาน 2.7-2   ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรือ่ง “แต่งต้ังคณะทํางานประเมิน 

เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” 
 2.7-3    สรุปผลการประเมินโครงการ  เรื่อง “การประเมินเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและ  

พัฒนาแห่ง มก. ปี 2555” 
 5.2-1  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 
 5.2-2   ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5.2-3    ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระ

งานข้ันตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต 
 5.2-4    เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน  

สร้างสรรค์ มก. 
 5.2-5   ระบบฐานข้อมูลจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.  

(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 
 5.2-6   ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ   

 (http://ku-work.ku.a.c.th) 
 5.2-7    รายงานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้รายงานต่อสํานักประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ 
 5.2-8     ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 
 5.2-9   ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์  

 (http:// kasetsartjournal.ku.ac.th)   
 5.2-10  เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551-2553   

(http://research.rdi.ku.ac.th/reward) 
 5.2-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ  

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2553 
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องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนนิงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํคัญของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

ประเภทตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  รอบระยะเวลา :  ปีงบประมาณ 
                    1. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุง การ
กรอกข้อมูลระบบฐานข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมกีารวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงระหว่างกระบวนงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของผู้รับบริการ  
 (6.2-1), (6.2-3) 
 2. มีการจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการพัฒนาฐานข้อมลูงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแต่ละกิจกรรม และขั้นตอนในการใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มก.  (6.2-2), (6.2-4), (6.2-5) 
 3. มีการทบทวนกระบวนการ การกรอกข้อมูลระบบฐานขอ้มูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มก. โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง ในการใช้ระบบงานอย่างชัดเจน (6.2-3), (6.2-5) 
 4. มีการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับปรุงขั้นตอนในการใช้ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ย่ิงขึ้น (6.2-3), (6.2-4) 
                     5. มีการติดตามและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ฯ ในการดําเนินงานในแผนปีต่อไปให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากย่ิงขึ้น (6.2-1), (6.2-2), (6.2-3) 
 มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
หลักฐาน 6.1-1  แผน/ผลการดําเนินงานฝ่ายฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ ปี พ.ศ. 2555 
 6.1-2  รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ตามแผน/ผลการ

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 
 6.1-3  รายงานการประชุมฝ่ายฯ 
 6.1-4  แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. 
 6.1-5  คู่มือการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

(http://www.rdi.ku.ac.th/Manual/kur3.pdf) 
  
                      
                               
                      
                      

             
                                           

 


