
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั

ผลผลิต  5.1  : ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมลูด้านการวิจยั

แผนงาน :  สง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยั

คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

งาน/กิจกรรม

1.การพฒันาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจยั

Ø การพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจยั

1) การพฒันา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมลู 1 ระบบ 1 1 1 1 1

งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยั ประกอบด้วย

เกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 1.1 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยัฯปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ภายในและ

1,000,000,000 บาท 200,000,000 220,829,408 200,000,000 500,000,000 100,000,000

ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ(ยกเว้นทนุอดุหนนุ

วิจยั มก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.2 จํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 800 เรื่อง 150 131 100 150 400

ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ

และนานาชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

1.3 จํานวนงานวิจยัที่นําเสนอในการ 1,200 เรื่อง 100 147 200 400 500

ประชุมวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

1.4 จํานวนงานวิจยัและสร้างสรรค์ 30 เรื่อง 5 3 5 5 15

ที่จดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แผน/ผลการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

ระบบฐานข้อมลูงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ฯ

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

หวัหน้าฝ่ายฯ 

และฝ่าย

สารสนเทศฯ
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คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

1.5 จํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 800 เรื่อง 100 120 100 200 400

ที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างชดัเจนใน

ระดบัชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ

พ.ศ.2556

1.6 จํานวนงานวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง 1,000 เรื่อง 100 115 150 200 550

(Citation) ในฐานข้อมลูระดบั

ชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

1.7 จํานวนรางวลั/ประกาศเกียรติคณุ 35 รางวลั 5 5 5 5 20

ที่อาจารย์/นกัวิจยัได้รับในระดบัชาติ

และนานาชาติ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

1.8 จํานวนอาจารย์/นกัวิจยัที่ได้รับทนุ 1,300 คน 600 552 150 200 350

งานวิจยัจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัฯ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556

2) จดัส่งรายงานวิจยัรายคณะ ต่อที่ประชุมคณบดี 2.1 จํานวนรายงานวิจยัที่เสนอต่อที่ประชุม 15 รายงาน 5 5 5

คณบดี รายไตรมาส คณบดี รายไตรมาส

3) การพฒันา/ปรับปรุง ฐานข้อมลูวารสารวิทยาสาร 3.1 จํานวนผลงานวิจยัที่ปรับปรุงใน 180 เรื่อง 45 46 45 45 45

เกษตรศาสตร์ ฐานข้อมลูวารสารวิทยาสาร

(http://kasetsertjuornal.ku.ac.th) เกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Ø การให้บริการข้อมูลสารสนเทศงานวิจยั

4) การให้บริการข้อมลูทางเว็บ 4.1 จํานวนครัง้ผู้ เข้าใช้บริการข้อมลูผ่านเว็บ เฉลี่ย ครัง้/วนั 18,000 18400 18,000 18,000 18,000

200

5) การให้บริการข้อมลูงานวิจยัแก่หน่วยงาน/บคุคล 5.1 จํานวนครัง้การให้บริการข้อมลู 60 ครัง้ 15 16 15 15 15

ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ
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คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

Ø การพฒันา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบนัวิจยั

6)  พฒันา/ปรับปรุง เว็บเพจของสถาบนัวิจยัและพฒันา 6.1 จํานวนเว็บเพจที่ปรับปรุง 200 เว็บเพจ 30 56 55 55 60

แห่ง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th)

2. การพฒันาระบบและการจดัการสารสนเทศของสถาบนัฯ

1) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา ระบบเว็บสํานกังาน 1.1 จํานวนเว็บเพจที่ปรับปรุง 80 เว็บเพจ 20 18 20 20 20

อตัโนมตัิ สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.

 (http://eoffice.rdi.ku.ac.th)

2) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา ระบบหนงัสือเวียน 2.1 ระบบหนงัสือเวียน สถาบนัวิจยั 1 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. และพฒันาแห่ง มก. ร้อยละ

(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular)

3) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา ระบบการเบกิจ่าย 3.1 ระบบการเบกิจ่ายวสัดุ 1/100 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

วสัด ุสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ร้อยละ

(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory)

4) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา ระบบข้อมลูกิจกรรม 4.1  ระบบข้อมลูกิจกรรมประจําเดือน 1/100 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

ประจําเดือน สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ร้อยละ

(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activity)

5) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษาระบบบญัชีติดตาม 5.1 ระบบบญัชีติดตามประเมินผลและ 1/100 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

ประเมินผลและขยายผลโครงการวิจยั ขยายผลโครงการวิจยั ร้อยละ

(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem)

และพฒันาแห่ง มก.

หวัหน้าฝ่ายฯ

และฝ่ายสารสนเทศฯ
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คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

6) การพฒันา/ปรับปรุง/บาํรุงรักษา ระบบทะเบยีน 6.1 ระบบทะเบยีนครุภณัฑ์ 1/100 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

ครุภณัฑ์ สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ร้อยละ

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

7) การพฒันา/ปรับปรุง ระบบเงินทนุอดุหนนุ 7.1 ระบบเงินอดุหนนุวิจยัภายนอก มก. 1/100 ระบบ/ 25% 25% 25% 25% 25%

วิจยัภายนอก มก. ร้อยละ

8) การให้บริการ/ดแูล/แก้ไข คอมพิวเตอร์/ 8.1 จํานวนครัง้ที่ให้บริการ 150 ครัง้ 30 31 40 40 40

เครือข่าย/อปุกรณ์ของสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

1 เงินอดุหนนุ

2 งบประมาณแผ่นดิน

โครงการ

1 โครงการระบบติดตามโครงการวิจยัสถาบนัวิจยัและ 1.1 ระบบติดตามโครงการวิจยัlสถาบนัวิจยั 1/100 ระบบ/ร้อยละ 25% 25% 25% 25% 25%

และพฒันาแห่ง มก.

1.2 ผู้ปฏิบตัิงานมีความพงึพอใจ สามารถ ร้อยละ 80 80

ใช้งานระบบฯ ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

เงินอดุหนนุ 861,000

ผล (4)

ผล (4)ผล (3)

500,000

60,000

แผน

ผล (2)แผน ผล (1) ผล (3)

พฒันาแห่ง มก. (project tracking system: KURDI.)

ผล (1) ผล (2)

รองผอ.ฝ่ายสารสนเทศฯ

ฝ่ายสารสนเทศ ฯ และ 

รวม (1 - 4)

ฝ่ายประสานงานวจิยัฯ

รวม (1 - 4)

50,000
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คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

2 2.1 ระบบรายงานข้อสนเทศงานวิจยั 1/100 ระบบ/ร้อยละ 20% 40% 40%

(Research Report)

2.2 ผู้ปฏิบตัิงานมีความเข้าใจ สามารถ ร้อยละ 80 80

ใช้งานระบบฯ ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

เงินอดุหนนุ -

3 3.1 เว็บไซต์ สวพ.มก. ที่ปรับปรุงแล้ว 1/100 เว็บไซต์/ร้อยละ 25% 25% 25% 25% 25%

3.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ หรือ ร้อยละ 80 80

คณะทํางานประเมินเว็บไซต์ สวพ.มก.

เงินอดุหนนุ

4 โครงการพฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลูบคุลากร 4.1 ระบบฐานข้อมลูบคุลากร สวพ.มก. 1/100 ระบบ/ร้อยละ 25% 25% 25% 25% 25%

4.2 ผู้ปฏิบตัิงานมีความเข้าใจ สามารถ ร้อยละ 80 80

ใช้งานระบบฯ ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

เงินอดุหนนุ

5 โครงการจดัทําระบบรายงาน แผน/ผล การดําเนินงาน 5.1 ระบบรายงาน แผน/ผล การดําเนินงานของ 1 ระบบ/ร้อยละ 30% 30% 40%

สวพ.มก.

5.2 ผู้ปฏิบตัิงานมีความเข้าใจ  สามารถใช้งาน ร้อยละ 80 80

ระบบฯ ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

เงินอุดหนุน

และ ฝ่ายสารสนเทศฯ

แผน ผล (1) ผล (2) ผล (3) ผล (4) รวม (1 - 4)

แผน

ของ สวพ.มก. สารสนเทศฯ

ผล (3) ผล (4) รวม (1 - 4)การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

โครงการปรับปรุงเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รองผอ.ฝ่ายสารสนเทศฯ

ฝ่ายสารสนเทศฯ และ

งานบริหารและธรุการ

รองผอ.ฝ่ายสารสนเทศฯ

สํานักงานเลขานกุาร

และ ฝ่ายสารสนเทศฯ

ผล (3)

15,000

ผล (1) ผล (2)

5,000

รอง ผอ.ฝ่าย

โครงการจัดทําระบบรายงานขอสนเทศงานวิจัย

ผล (3) ผล (4)

500,000

สวพ.มก.

ผล (4)

 (Research Report)

550,000

แผน ผล (1) ผล (2)

และฝ่ายสารสนเทศฯ

รอง ผอ.ฝ่ายสารสนเทศฯ

รวม (1 - 4)

แผน ผล (1) ผล (2) รวม (1 - 4)
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คณุภาพ

จํานวน หน่วยนบั ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ตวัชีว้ดั แผน/ผลการดําเนินงานรายไตรมาส

2 31 4

งาน/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

ปริมาณ ผู้ รับผิดชอบ

6 โครงการฝึกอบรมพฒันาบคุลากรด้าน 6.1 จํานวนครัง้ในการจดัฝึกอบรม 1 ครัง้ 1

6.2 ผู้ เข้ารับอบรมมีความพงึพอใจไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 80

 ร้อยละ 80

การเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

เงินอดุหนนุ

   รวมทัง้สิน้ .......14.....งาน/กิจกรรม........6......โครงการ...... .34.......ตัวชีว้ัด 24 24 27 27 34

รวม (1 - 4)

ฝ่ายสารสนเทศฯ

และ ฝ่ายสารสนเทศฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26,542

รอง ผอ.

ผล (3)

ร้อยละผลการดาํเนินงานตามแผน 100.00

แผน/ผลการดาํเนินงาน

30,000

แผน ผล (1) ผล (2) ผล (4)
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