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  บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่อยู ่            50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์  0-2561-4640, 0-2579-5025  ภายใน 1459, 1805 
โทรสาร  0-2579-5025 
อีเมล ์  info.rdi.ku.ac.th 
โฮมเพจ  http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=2676 

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 
 

ชื่อหวัหน้าหน่วยงานตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน 
 

ชื่อหัวหน้าหนว่ยงาน ช่วงเวลาดํารงตาํแหน่ง 
รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ครั้งที่ 1    1 ม.ิย.  2544 – 15 ต.ค. 2544 

ครั้งที่ 2   16 ต.ค. 2544 – 17 มิ.ย. 2545 
ครั้งที่ 3   18 ม.ิย. 2545 – 31 มี.ค. 2553 
 

น.ส.มาลี สกุลนยิมพร ครั้งที่  1   1 เม.ย.  2553 - 31  มี.ค.  2555 
ครั้งที่  2   1 เม.ย.  2555 - 31  มี.ค.  2557 

 
1.3 วิสัยทัศน์  ภารกิจหน่วยงาน 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานเช่นเดียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สู่มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับภูมิภาค” 
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ภารกิจ 
1. ประสานและจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
2. จัดทําฐานข้อมลูงานวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะสาขา 
3. ให้บรกิารเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลงานวิจยักับแหล่งข้อมลูอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 
4. พัฒนา/ปรับปรงุเว็บไซตข์องสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.4 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน 
การดําเนินงานของฝ่ายสารสนเทศงานวจิัย แบ่งตามแผนภูมิการจดัแบ่งสายงานภายใน และขอบเขตของ

งานและแผนภูมิและอัตรากําลังแบ่งตามสายงาน ดังนี ้
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งานบริหา

-  หน่วยธ

ารและธุรการ

ธุรการ

1.4.1 แ
ฝ่ายสารสนเท

งานระบบสา
เพื่อสนับสนุ

- ออกแบบระบบส
- พัฒนาสารสนเท
- ประสานเครือข่า
  รวบรวมข้อมูลท
- จัดทําเอกสารข้อ

แผนภูมิแสดงการ
ทศงานวิจัย สถาบ

ฝ

ารสนเทศ
นการวิจัย

สารสนเทศทางการวจิยั
ทศทางการวิจยั
ายความร่วมมือและ 
ทางการวิจยั
อมลูทางการวิจยั

จัดแบ่งสายงานภ
บันวิจัยและพัฒน

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสารสนเทศง

ย

งานระบบสา
เพื่อการจั

- วิเคราะห์และ
  สารสนเทศเพื
- พัฒนาระบบส
  จัดการ
- พัฒนาเว็บบริ

ภายในและขอบเข
าแห่งมหาวิทยาลั

านวิจัย

ารสนเทศ
จดัการ

ะออกแบบระบบ
พื่อการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการ

รกิาร

ขตของงาน 
ลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการและเผ
สารสนเทศ

- บริการสารสนเท
- แลกเปลี่ยน/เชื่อ
  สารสนเทศงานวิ
- จัดทําเอกสาร/สื
  อิเล็กทรอนิกส์ ป
  ประชุม/อบรม/ส
  นิทรรศการ

ยแพร่

ทศงานวิจยั
อมโยงข้อมูล
วิจัย
สื่อ
ประกอบการ
สัมมนา/

งา

-
 

-

านพัฒนาโครงการ
พื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศของหน่วยงา
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้

3

าน
ผูใ้ช้

4 



 Ŝ

1.4.2 แผนภูมิแสดงอตัรากําลังแบงตามสายงาน 
ฝายสารสนเทศงานวจิัย สถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[..] จํานวนตําแหนงทั้งหมด (..) เลขที่อัตราขาราชการและพนักงาน 4 อัตรา  ## ลูกจางช่ัวคราว 2 อัตรา   
1/, 2/,3/, 4/, 5/, 6/  เปนบุคคลคนเดียวกนั 
หมายเหตุ  :  บุคคลช่ือแรกของงาน เปนผูรับผิดชอบหลักของงาน 

ฝายสารสนเทศงานวิจัย [6] 

งานบริหารและธุรการ [1]

• เจาหนาที่ธุรการทั่วไป
## น.ส.ปุญญิศา นอมถวาย 5/

งานระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการวิจัย [2]

• เจาหนาที่วิจัย ชํานาญการ 
(2118)
น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 1/

• เจาหนาที่วิจัย ปฏิบัติการ 
(2596)
นางกนกพร พูลประพันธ 2/

• เจาหนาที่วิจัย (พ.738)
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 3/

• นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(พ.547)
น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 4/

งานระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ [3]

• เจาหนาที่วิจัย (พ.738)
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 3/

• นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(พ.547)
น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 4/

งานบริการและเผยแพร

สารสนเทศ [4]

• เจาหนาที่วิจัย ปฏิบัติการ 
(2596)
นางกนกพร พูลประพันธ 2/

• เจาหนาที่วิจัย ชํานาญการ 
(2118)
น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 1/

• เจาหนาที่วิจัย (พ.738)
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 3/

งานพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน [5]

• นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(พ.547)
น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 4/

• นักวิชาการคอมพิวเตอร
## นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข 6/

น.ส.มาลี สกุลนิยมพร   (หัวหนาฝายฯ) 
นางกนกพร พูลประพันธ (ผูชวยหัวหนาฝายฯ)  
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1.5  ผลงาน

1.
ได้

การเผยแพ
มหาวิทยาลั
สวพ.มก. โ
เข้าถึงข้อมู
web porta
ต่างๆ ที่พัฒ
ของมหาวิท

‐ ระบ
‐ ระบ
‐ ระบ
‐ ระบ
‐ ระบ

 ระบบ
หน่วยงาน ท
 
       1.5.2
             
ภายในและภ
เลขานุการ 
ใช้ระบบสาร
จากระบบก
ขั้นตอนและ
มากยิ่งขึ้น 
SMS จนได้
มก.  ในกา
คุณภาพ มก
ที่ดี/นวัตกรร
“ส่วนระบบ

 
 
 
 
 

นประจําปีการ

5.1 ระบบเวบ็
ดพ้ัฒนา ปรับป
พร่ประชาสัม
ัยเกษตรศาสต
ดยได้ปรับรูป
ลได้อย่างสะด
al สําหรับอาจ

ฒนาขึ้นสําหรับ
ยาลัยเกษตรศ
บฐานข้อมลูงา
บจัดการงานวิ
บบริหารเงนิทุ
บสืบค้นงานวิจั
บฐานข้อมลูวา

บงานต่าง ๆ ดั
ทั้งภายในและภ

2 ระบบบริหาร
 ได้พัฒนาระบ
ภายนอก มก
และฝ่ายประส
รสนเทศในการ
ารจา่ยเงินมาเป
ะเพิม่ความสะด
โดยมีการแจง้
้รับรางวัลดีเยีย่
รส่งผลงานเขา้
ก.ครัง้ที่ 6 ปร
รมสนับสนุนกา

บการโอนเงินทุน

รศึกษา 2555 

บไซต์ของสถาบ
รุง เว็บไซต์ขอ

มพันธ์ ข่าวสา
ตร์  และงานด้
แบบเว็บใหม่ 
ดวกรวดเร็วยิ่ง
จารย์ นักวิจัยใ
การบริหารสา
าสตร์  ซึ่งได้แก
านวิจัยและงาน
จัยทุนอุดหนนุ
นอุดหนุนวิจยั
จัย มก. 
ารสารวทิยาสา
ดังกล่าวเป็นระ
ภายนอกมหาวิ

รเงินทุนอุดหนุ
บบบริหารเงนิทุ
ก. รว่มกับงา
สานงานวิจัยแล
รพัฒนาระบบเ ิ
ป็นระบบการโ
ดวกรวดเรว็แก่
ผลการรับเงินท
ยม จากสํานักง
าประกวด โคร
ะจําป ี 2555 ป
ารปฏิบัติงาน 
นวิจัย  (ระบบบ

ที่หน่วยงานภ

บันวิจัยและพัฒ
อง สวพ.มก.  เพ
ารงานวิจัยข
ด้านต่าง ๆ ข
ให้ทันสมัย แ
งขึ้น และยังเป็
ในการเข้าสู่ระบ
รสนเทศงานวิ
ก่   
นสร้างสรรค์ มก
นวิจัย มก. 
ภายนอก มก.

รเกษตรศาสต
ะบบที่ใช้ในกา
วิทยาลัย ฯ ซึ่งเ

นุนวิจัย (http:
ทนุอุดหนุนวิจยั
นคลัง สํานกั
ละประเมินผล 
งินอดุหนุนวิจัย
โอนเงิน เพื
อาจารย์/นักวิจ
ทาง e-mail 
งานประกันคุณ
งการรางวัลปร
ประเภทแนวป

ในหัวขอ้
บริหารเงินอุดห

าคภูมิใจ 

ัฒนาแห่ง มก.
พื่อ
อง

ของ 
และ
ป็น 
บบ
วิจัย

ก. 

ร ์
ารบริหารจัดก
เป็นส่วนสําคัญ

://research.
ยทั้ง
กงาน
โดย

ย
พื่อลด
จัย 
และ 

ณภาพ 
ระกัน
ฏิบัติ

อเรื่อง 
หนุนวิจัย)”  

.  (http://ww

การ และบริกา
ญในการสนับสน

rdi.ku.ac.th/

ww.rdi.ku.ac

ารข้อมูลงานวิ
นุนภารกิจวิจัยข

/kurx)  

.th)  

วิจัยให้แก่อาจ
ของมหาวิทยา

5

ารย์/นักวิจัย/
ลัยฯ 

5

/
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1.6  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

821,304 818,805.40 2,499 905,286 905,019.23 267 1,090,174.00 1,090,106.95 67.00 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

- - - - - - - - - 

รวม 821,304 818,805.40 2,499 905,286 905,019.23 267 1,090,174.00 1,090,106.95 67.00 

 
 รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
- - - - 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) - - - 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
- - - - 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)    

 
 

1.7  ผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั 

 

แผนงาน 
ร้อยละผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

ร้อยละ
เฉล่ีย/ปี 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ  
ทั้งหมด  

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ 
ทั้งหมด ที่
ดําเนินการ 

จํานวน
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ทั้งหมด 

จํานวนตัวชี้วัด 
(KPI) ที่มีผล

การดําเนินงาน
บรรลุ

เป้าหมาย 
(80%) 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด 

1 2 3 4 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย 100.00 90.00 103.85 87.50 95.34 20 20 34 30 88.24 

 
 

7



 7

1.8 รายนามเกีย่วขอ้งกับการงานประกันคุณภาพ 
1.8.1. ชื่อหัวหน้าฝ่าย น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 
1.8.2. รายนามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

1) น.ส.มาลี สกุลนิยมพร 
2) นางกนกพร พูลประพันธ์ 
3) น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร 
4) น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 

 
1.9  ขอ้มูลสรุปจํานวนนักวจิยัจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่หน่วยงานหรือนักวจิัยของหน่วยงาน 
      เดินทางไปสอนหรือวจิัย ณ สถาบันนานาชาติ 
 - 
1.10  ที่ต้ัง พื้นที่ ลกัษณะอาคารและพื้นที่ใชส้อย 
 (ใช้พื้นที่รวมในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ รายงานข้อมูลโดยสํานักงานเลขานกุาร) 
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