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ศน์ของผูบ้ริหา
วพ.มก.เป็นหน
พ่ือผลักดันมหา

จ 
านการประสา
านการบริการ
านการประชา
านการพัฒนา
านการวิจัยเฉพ

ระสงค์ขององ

นับสนุนการผ
ข้มแข็งของมห
ฒนาระบบกา
สริมสร้างความ
ฒนาระบบแล
ผยแพร่ และถา่
ห้บริการด้านส
ชาการของมห
าเนินการวิจัย

งขององค์กร 

สวพ.มก. เป็นห
มหาวิทยาลัยฯ
สวพ.มก. มีการ
สวพ.มก. เป็นห
สวพ.มก. มีการ
ะดับนานาชา
ผยแพร่ผลงาน
สวพ.มก. มีสถา
สวพ.มก. มีศูน
สวพ.มก. มีการ
ิดเห็นเพ่ือให้ก

                

ผูอํ้
ช่วงระยะเวล

าร 
น่วยงานหลักใ
าวิทยาลัยเกษ

านและบริหาร
รงานวิจัย บรกิ
าสัมพันธ์ เผยแ
ระบบและบริ
พาะทาง และ

ค์กร 

ลิตงานวิจัยทีต่
หาวิทยาลัยฯ 
ารบริหารงานวิ
มเข้มแข็งทางก
ละบริหารจัดก
ายทอดผลงาน
สถานที่ อุปกร
หาวิทยาลัยเกษ
เฉพาะทางแล

หน่วยงานกลา
 สามารถบริห
รนําเทคโนโลยี
หน่วยงานกลา
รจัดทําวารสา
ติ และมีฐาน
นวิจัยสู่สังคมอ
านีวิจัยฯ ที่มีศ
ย์นาโนเทคโน
รบริหารงานภ
การบริหารงาน

                
แผนก

อํานวยการสถ
ลา 18 มิถุนาย

ในการบริหาร
ษตรศาสตร์เป็น

รงานวิจัย 
การวิชาการ 
แพร่ และถ่าย
หารจัดการสา

ะวิจัยเพ่ือพัฒน

ตอบสนองยุท

วิจัย เพ่ือสร้าง
การวิจัยและพั
การสารสนเทศ
นวิจัยเพ่ือการใ
รณ์ เครื่องมือ
ษตรศาสตร์ แ
ละการวิจัยเพ่ือ

างที่มีสมรรถน
หารจัดการงบป
ยีสารสนเทศ ม
างที่บริหารจัด
ารวิทยาสารเก
นข้อมูลวิทยาส
อย่างต่อเน่ือง
ศกัยภาพในกา
นโลยีที่มีความ
ภายใต้หลักธรร
นบรรลุเป้าหม

           
การดําเนนิงา
ถาบันวิจัยแล
ยน 2555 – 1

จัดการงานวิจั
นองค์กรวิจัย

ยทอดผลงานวิ
ารสนเทศเพ่ือ
นาศักยภาพใน

ทธศาสตร์การวิ

งผลงานวิจัยที
พัฒนาบุคลาก
ศงานวิจัยของ
รใช้ประโยชน์
อ การตรวจสอ
และหน่วยงาน
อเสริมสร้างศัก

นะ และประส
ประมาณการ
มาเพ่ิมประสิท
ดการระบบสา
กษตรศาสตร์
สารวารสารส

ารถ่ายทอดผล
เป็นเลิศในระ
รมาภิบาล กา
มาย 

านของ 
ะพัฒนาแห่ง 
17 มิถุนายน 

จยั  
ที่ได้รับการยอ

จัย 
องานวิจัย 
นการให้บริการ

วิจัยและความ

ที่มีคุณภาพ 
รวิจัยของมหา
มหาวิทยาลัย

อบ/วิเคราะห/์
ภายนอก 
กยภาพในการ

สบการณ์สูงใน
วิจัยได้อย่างดี
ทธิภาพการบริ
รสนเทศงานวิ
ซึ่งเป็นวารสา
ามารถสืบค้น

ลงานวิจัย และ
ดับนานาชาติ
ารเปิดโอกาสใ

รายงานผล

มก. 
2556 (ปีที่ 3

อมรับในระดับ

ร 

มต้องการของป

าวิทยาลัยฯ 
ฯ 

/ผลิตต้นพืช 

รให้บริการ 

นด้านการประ
ดี 
ริหารจัดการง
วิจัยของมหาวิ
ารวิชาการท่ี ส
ข้อมูลได้ รวม

ะสรา้งเครือข่า

ห้บุคลากรมีส่

ลการบริหารงานข

3) 

บสากล 

ประเทศ ตลอ

และบุคลากร 

ะสานและบริห

านวิจัย 
วิทยาลัยฯ 
สกอ.ยอมรับใ
มทั้งมีการผลิต

ายความรู้ร่วม

ส่วนรว่ม และแ

องสวพ.มก.  รอบ

อดจนความ

แก่งานวิจัยแ

หารงานวิจัยข

ให้เป็นวารสาร
ตสื่อต่างๆ  เ

มกับชุมชนท้อง

แสดงความ

 3 ปี 

1

และ

ของ

รใน
เพ่ือ

งถิ่น 
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จุดอ่อนขององค์กร 

1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ยังไม่สามารถประมวลผลสําเร็จของงานวิจัยในเชิง
วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้อย่างชัดเจน 

2. ขาดระบบและกลไกในการผลักดันให้นักวิจยัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบทบาทด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. มาตรการและแนวทางในการควบคุมใหฐ้านข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันสมัย ยังไม่สัมฤทธ์ิผล 

4.  ขาดระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 
 

โครงการของแผนงานเชิงรุก ตัวชี้วัด 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายของการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา 
ปี
ท่ี 
1 

ปี
ท่ี 
2 

 
ปีท่ี 3 

ปี
ท่ี
4

แผนพัฒนางาน ด้านการเงิน     

1. โครงการหารายได้ของฝ่าย/ศูนย์/สถานี จํานวนเงินรายได้ของ
ฝ่าย/ศูนย์/สถานี  

แผน อย่างน้อยปีละ 2,500,000 บาท 
ผล / /   

แผนพัฒนางาน ด้านการพัฒนาบุคลากร     

2. โครงการนําร่องระบบการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากร 

ระบบประเมิน
สมรรถนะ 

แผน  / แผนดําเนินการระหว่างปี 2555-2557  
ปี 2556 : จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ผล  /   

3. โครงการ Benchmark ศึกษาดูงานกับ
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน
ในประเทศ และ
ต่างประเทศ  

แผน อย่างน้อย ปีละ 2 โครงการ  
ผล /  x   

แผนพัฒนางาน ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย    

4. การปรับปรุงแนวทางการสนับสนนุทุนวิจัย
และติดตามประเมินผลของโครงการวิจัย 

ข้อเสนอ
โครงการวิจัยตรงตาม
ความต้องการของ
ประเทศ ซ่ึงได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
ปีละไม่น้อยกว่า 300 
โครงการ และมี
ศักยภาพในการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ/
นานาชาติ 

แผน / / 1) ข้อเสนอโครงการวิจัยตรงตามความต้องการ
ของประเทศและมีศักยภาพในการตีพิมพ์ ปีละ
ไม่น้อยกว่า 300 โครงการ 

2) ระบบติดตามโครงการสวพ.มก. (Tracking 
System) 

ผล / /   

5. โครงการพัฒนานักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ จํานวนนักบริหาร
งานวิจัยและข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

แผน  / แผนดําเนินการระหว่างปี 2555-2557  
ปี 2556 : จํานวนข้อเสนอโครงการอย่างน้อย 5 
โครงการ 

ผล  /   

6. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการท่ี
เป็นปัญหาสําคัญ/เร่งด่วน/เป็นความ
ต้องการของ stake holder เน้นการวิจัย
ต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 

โครงการวิจัยบูรณา
การท่ีมีคุณภาพสูง  

แผน อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 
ผล / /   

7. การบริหารเชิงรุกในการ 
 แสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

การประสานหาทุน
วิจัย 

แผน อย่างน้อยปีละ 20 ล้านบาท 
ผล /  /   
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8. การพัฒนาโครงการวิจัย 
 เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
 ในระดับนานาชาติ 
 

จํานวนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

แผน อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
ผล / x   

โครงการของแผนงานเชิงรุก ตัวชี้วัด 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายของการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา 
ปี
ท่ี 
1 

ปี
ท่ี 
2 

 
ปีท่ี 3 

ปี
ท่ี
4

9. โครงการ i ASEAN จัดเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะท่ี 1 จัดประชุม
International 
workshop ให้เกิด
เครือข่าย และระยะ 
ท่ี 2 จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วม  

แผน อย่างน้อย 1 คร้ัง / 1 โครงการ 
ผล /   /   

10. การสร้าง paper จากรายงานวิจยั จํานวนผลงานวิจยัท่ี
เสนอตีพิมพ์ 

แผน ปีละไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง (ปีแรก 5 เร่ือง) 
ผล /   /   

11. โครงการเสวนาประเด็นร้อนด้านการวิจัย จํานวนคร้ังในการจัด แผน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ผล /   /   

12. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ จํานวนคร้ังในการจัด แผน แผนดําเนินการปี 2557 
ผล     

13. โครงการ KU journal Online 
submission  

ระบบ online 
submission ท่ี
พร้อมใช้งาน 

แผน แผนดําเนินการระหว่างปี 2554 – 2556 
ปี 2556 : ระบบ online submission ท่ีพร้อมใช้งาน 

ผล /   /   

14. ผลักดันระบบและกลไกในการเผยแพร่และ
พัฒนาผลงานวิจยัไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ระบบและกลไกใน
การเผยแพร่และ
พัฒนาผลงานวิจยั
ไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

แผน / / แผนดําเนินการระหว่าง ปี 2555 – 2557 
ปี 2556 : การพิจารณาผลงานวิจยัจากคณะ
กรรมการฯ เพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์  

ผล /   /   

15. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานองค์กร 

 

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน 
1 ฐานข้อมูล 

แผน - แผนดําเนินการระหว่าง ปี 2555 – 2557  
ปี 2556 : จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรสวพ.มก. 

ผล - /   

16. จัดทําแผนแม่บทงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน 

แผนแม่บทงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนา
ชายฝั่งอันดามัน 

แผน - - แผนดําเนินการระหว่างปี 2556 -2557 
ปี 2556 : จัดทําร่างแผนแม่บทงานวิจัย 

 

ผล - -   

 
 
 
 
 
 
 


