
แผนที่ยุทธศาสตร

A

B จากแผนที่ ใหอานตามลูกศรวา

“มี A แลวจะได B”



การใหบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา                       

ขีดความสามารถของผูรับบริการ โดยใช          

องคความรูที่มีอยูเปนฐาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยงานโดยใชหลัก          
ธรรมาภิบาล เพื่อใหงานดานบริหารทัว่ไปบรรลุเปาหมาย

สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู และผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ สูการเผยแพร               
และใชประโยชน

การบริการวิชาการที่ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ
ระบบการบริหารที่ดีและ         

มุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

งานวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
และผลงานวิจัยเปนที่

ยอมรับในระดับชาติ           
และนานาชาติ

สารสนเทศงานวิจัยสามารถนําไปใชใน

การบริหารและบริการได

การเผยแพรและถายทอด

ผลงานวิจัยโดยสื่อตางๆ        
เปนทีย่อมรับของสังคม

ผูรับบริการมีความเชื่อมั่น        
และพงึพอใจตอการใหบริการ

การบริหารงานภายใต 
การมีสวนรวมของผูที่มี

สวนเกีย่วของ

การบริหารงานวิจัยที่

ถกูตอง รวดเร็ว           
และตรวจสอบได

ระบบสารสนเทศงานวิจัย         
มีขอมูลถูกตองและใชงานงาย

ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพร          
และถายทอดโดยสือ่หลายรูปแบบ  
อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง

องคความรูในการใหบริการ

ที่หลากหลาย

เครือขาย

ความรวมมือ

กับหนวยงาน

ทั้งภายใน 
และภายนอก

ความพรอม

ของทรพัยากร

ในการ

ใหบริการ

กระบวนการทํางานทีถ่กูตอง รวดเร็ว 
และตรวจสอบได

การดําเนินการ

ใชทรัพยากร

อยางคุมคา

การบริหารจัดการงานวิจัย 
ที่ควบคุมดวยระบบ

สารสนเทศ
การบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศงานวิจัย          
และขอมูลใหมีความมั่นคง

อยางตอเนื่อง

กระบวนการผลิตสื่อ      
เพื่อเผยแพรงานวิจัย

อยางเปนระบบ

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

การปรับปรุงโครงสรางองคกร 
และการสรางวัฒนธรรมองคกร

ตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบ

การจัดการความรู

การพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลอง      
กับยทุธศาสตรและภารกิจ

การแสวงหาแหลงทุน        
และงบประมาณ
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Strategy  Map  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ยุทธศาสตร ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองคกร

การใหบริการวิชาการ 1. การบริการวิชาการที่ตอบสนอง 1. ผูรับบริการมีความเชื่อมั่น  และพึงพอใจ 1. ความพรอมของทรัพยากรในการ 1. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

เพื่อพัฒนา ความตองการของผูรับบริการ ตอการใหบริการ ใหบริการ บุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ขีดความสามารถของ และภารกิจ

ผูรับบริการ  โดยใช

องคความรูที่มีอยู 2. เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน 2. การปรับปรุงโครงสรางองคกร

เปนฐาน ทั้งภายในและภายนอก และการสรางวัฒนธรรมองคกร

ตามหลักธรรมาภิบาล

3. องคความรูในการใหบริการ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่หลากหลาย

4. การพัฒนาระบบการจัดการความรู

5. การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การใหบริการวิชาการ  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูรับบริการ  โดยใชองคความรูที่มีอยูเปนฐาน

คุณภาพการใหบริการ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1. การบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 1.1  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

1.2   จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการใหบริการ

1.3   รอยละของผูรับบริการที่มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น

1.4  จํานวนผูรับบริการ

1.5 รอยละของผูรับบริการที่มาใชบริการเนื่องจากชื่อเสียง

       และภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน

เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  ผูรับบริการมีความเชื่อมั่น  และพึงพอใจตอการใหบริการ 1.1  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

1.2  จํานวนผูรับบริการ

เปาประสงคและตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1. ความพรอมของทรัพยากรในการใหบริการ 1.1 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการวิชาการ

1.2 จํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ

1.3 จํานวนเครื่องมือ/อุปกรณที่มีความพรอมในการใหบริการวิชาการ

1.4 จํานวนพื้นที่ที่พรอมใหบริการวิชาการ

2. เครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 2.1 จํานวนบุคลากรที่มีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

2.2 จํานวนหนวยงานที่เปนเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก

2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่รวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

3. องคความรูในการใหบริการที่หลากหลาย 3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวิชาการ

3.2 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการ

3.3 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล

3.4 จํานวนผลงานที่ไดที่ตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

3.5 จํานวนผลงานที่ไดเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงคและตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 1.1  จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนา

     และภารกิจ 1.2  จํานวนครั้งที่บุคลากรเขารับการพัฒนา

1.3  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร

1.4  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลากร

2.  การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการสรางวัฒนธรรมองคกร 2.1 จํานวนงาน/โครงการที่สามารถปรับลดลงได

     ตามหลักธรรมาภิบาล 2.2 จํานวนงาน/โครงการที่มีการทบทวนในระดับโครงสราง

2.3 ระดับความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.1  จํานวนบุคลากรที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน

3.2  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3  จํานวนงานที่มีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดคุณภาพ

        การใหบริการ

4.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู 4.1  จํานวนแผนในการจัดการความรู

4.2  จํานวนความรูที่มีการเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ

4.3  จํานวนชองทางการเขาถึงความรู  และการแลกเปลี่ยนความรู

4.4  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

4.5  วิธีการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ 5.1  จํานวนงบประมาณในการพัฒนาองคกร

5.2  จํานวนแหลงทุนที่ใชในการพัฒนาองคกร

เปาประสงคและตัวชี้วัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ยุทธศาสตร

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. ระบบการบริหารที่ดีและมุง 1. กระบวนการทํางานที่ถูกตอง  รวดเร็ว 1. การบริหารงานภายใตการมีสวนรวมของ 1. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

หนวยงาน  โดยอาศัยหลัก ตามเปาหมาย      และตรวจสอบได ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ บุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ธรรมาภิบาล  เพื่อใหงาน และภารกิจ

ดานบริหารทั่วไป

บรรลุเปาหมาย 2. การดําเนินการใชทรัพยากรอยางคุมคา 2. การปรับปรุงโครงสรางองคกร

และการสรางวัฒนธรรมองคกร

ตามหลักธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. การพัฒนาระบบการจัดการความรู

5. การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยงาน  โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหงานดานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมาย

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองคกรประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  ระบบการบริหารที่ดีและมุงผลสัมฤทธิ์ 1.1  รอยละของผลการดําเนินงานที่เปนไปตามแผน

      ตามเปาหมาย 1.2  จํานวนงาน/กิจกรรม/โครงการที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุง

1.3  รอยละของงาน/กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ  และมีการคํานวนตนทุนตอหนวย

1.4  จํานวนของกิจกรรมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลง

1.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

1.6  รอยละของเงินรายไดที่ไดรับจริงตอรายจายจริงทั้งหมด

1.7  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  กระบวนการทํางานที่ถูกตอง  รวดเร็ว 1.1 รอยละการเบิกจายงบประมาณที่เปนไปตามแผน

     และตรวจสอบได 1.2 รอยละของการใหบริการที่แลวเสร็จตามกําหนด

1.3 รอยละของใบสําคัญที่ผานการตรวจสอบอยางถูกตองตามระเบียบ

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา  ปรับปรุง  การดําเนินงาน

1.5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล

1.6 รอยละของผลการดําเนินงานที่เปนไปตามแผน

1.7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
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เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การบริหารงานภายใตการมีสวนรวมของ 1.1  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

     ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 1.2  รอยละของงาน/กิจกรรม/โครงการที่มีการวิเคราะห และนําผลไปปรับปรุง

1.3 จํานวนบุคลากร/หนวยงานภายนอกที่ใหความรวมมือ

1.4 จํานวนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขามารวมแสดงความคิดเห็น

1.5 รอยละของบุคลากรภายในที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

2.  การดําเนินการใชทรัพยากรอยางคุมคา 2.1  ระดับความสําเร็จในการใชมาตรการประหยัดพลังงาน

2.2  รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการคํานวณตนทุนตอหนวย  

2.3  รอยละของเงินรายไดที่ไดรับจริงตอรายจายจริงทั้งหมด

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 1.1  จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนา

     และภารกิจ 1.2  จํานวนครั้งที่บุคลากรเขารับการพัฒนา

1.3  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร

1.4  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลากร

2.  การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการสรางวัฒนธรรมองคกร 2.1 จํานวนงาน/โครงการที่สามารถปรับลดลงได

     ตามหลักธรรมาภิบาล 2.2 จํานวนงาน/โครงการที่มีการทบทวนในระดับโครงสราง

2.3 ระดับความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.1  จํานวนบุคลากรที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน

3.2  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3  จํานวนงานที่มีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดคุณภาพ

        การใหบริการ

4.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู 4.1  จํานวนแผนในการจัดการความรู

4.2  จํานวนความรูที่มีการเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ

4.3  จํานวนชองทางการเขาถึงความรู  และการแลกเปลี่ยนความรู

4.4  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

4.5  วิธีการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ 5.1  จํานวนงบประมาณในการพัฒนาองคกร

5.2  จํานวนแหลงทุนที่ใชในการพัฒนาองคกร

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ยุทธศาสตร

สนับสนุนการวิจัย 1. งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร 1. การบริหารงานวิจัยที่ถูกตอง  รวดเร็ว 1. การบริหารจัดการงานวิจัยที่ควบคุม 1. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

เพื่อสรางองคความรู การวิจัยของชาติ  และผลงานวิจัย  และตรวจสอบได ดวยระบบสารสนเทศ บุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

และผลงานวิจัยที่มี เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และภารกิจ

คุณภาพสูการเผยแพร และนานาชาติ

และใชประโยชน

2. สารสนเทศงานวิจัยสามารถนํา 2. ระบบสารสนเทศงานวิจัย  มีขอมูลถูกตอง 2. การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศงานวิจัย 2. การปรับปรุงโครงสรางองคกร

ไปใชในการบริหารและบริการได และใชงานงาย และขอมูลใหมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง และการสรางวัฒนธรรมองคกร

ตามหลักธรรมาภิบาล

3. การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย  3. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพร  และถายทอด3. กระบวนการผลิตสื่อ  เพื่อเผยแพรงานวิจัย 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

โดยสื่อตาง ๆ  เปนที่ยอมรับของสังคม โดยสื่อหลายรูปแบบ  อยางมีคุณภาพ อยางเปนระบบ

และตอเนื่อง

4. การพัฒนาระบบการจัดการความรู

5. การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู  และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูการเผยแผรและใชประโยชน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองคกรประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  งานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 1.1  จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย  มก.

      และผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 1.2  จํานวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย  จากแหลงทุนภายนอก  มก.

      และนานาชาติ 1.3  จํานวนโครงการและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม

1.4   จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1.5  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

1.6  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ

1.7  จํานวนผลงานวิจัยทีไดรับการอางอิงใน  refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติ  และนานาชาติ

1.8  จํานวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัล

2.  สารสนเทศงานวิจัยสามารถนําไปใชในการบริหาร 2.1  รายงาน/ขอมูลงานวิจัยที่เปนปจจุบัน  และหนวยงานนําไปอางอิง

     และบริการได

3.  การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย  โดยสื่อตาง ๆ  3.1  ระดับความพึงพอใจของอาจารย/นักวิจัย/ประชาชน

     เปนที่ยอมรับของสังคม

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การบริหารงานวิจัยที่ถูกตอง  รวดเร็ว 1.1  รอยละของระดับความพึงพอใจของอาจารย  นักวิจัยผูใชบริการ

     และตรวจสอบได 1.2  การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมีกระบวนการและเกณฑการประเมินขอเสนอการวิจัยชัดเจน

1.3  การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมีกระบวนการและเกณฑการประเมินชัดเจน

2.  ระบบสารสนเทศงานวิจัย  มีขอมูลถูกตอง 2.1  ระยะเวลาหลังจากเกิดขอมูลจนขอมูลไดนําเขาสูระบบ

      และใชงานงาย 2.2  ปริมาณการเขาถึงขอมูลจากคอมพิวเตอรภายนอกหนวยงาน

2.3  ระดับความพึงพอใจของอาจารย  นักวิจัย  ในการใชงานระบบสารสนเทศงานวิจัย

3.  ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพร  และถายทอด 3.1  จํานวนสื่อที่เผยแพรและถายทอดงานวิจัย

     โดยสื่อหลายรูปแบบ  อยางมีคุณภาพและ 3.2  จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรและถายทอด

      ตอเนื่อง 3.3  จํานวนครั้งที่เผยแพรโดยสื่อวิทยุ/โทรทัศน/การจัดนิทรรศการ

3.4  จํานวนเอกสารที่ผลิตและเผยแพร

3.5  จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ

3.6  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสื่อที่ผลิต

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การบริหารจัดการงานวิจัยที่ควบคุม 1.1  ระดับความสําเร็จของการใชระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

     ดวยระบบสารสนเทศ 1.2  รอยละของระดับความเขาใจและความสามารถของบุคลากรในการใชงานระบบฐานขอมูลฯ

1.3  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลฯ

2.  การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศงานวิจัย 2.1  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ

     และขอมูลใหมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง 2.2  งบประมาณการลงทุนดานระบบสารสนเทศ

3.  กระบวนการผลิตสื่อ  เพื่อเผยแพรงานวิจัย 3.1  รอยละของการผลิตสื่อที่มีระบบการประเมินผลงานวิจัยกอนเผยแพรและถายทอด

     อยางเปนระบบ 3.2  รอยละของการผลิตสื่อที่ตรงตามเวลาที่กําหนด

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด

1.  การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับ 1.1  จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนา

     และภารกิจ 1.2  จํานวนครั้งที่บุคลากรเขารับการพัฒนา

1.3  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร

1.4  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลากร

2.  การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการสรางวัฒนธรรมองคกร 2.1 จํานวนงาน/โครงการที่สามารถปรับลดลงได

     ตามหลักธรรมาภิบาล 2.2 จํานวนงาน/โครงการที่มีการทบทวนในระดับโครงสราง

2.3 ระดับความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.1  จํานวนบุคลากรที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน

3.2  จํานวนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3  จํานวนงานที่มีการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใชใหเกิดคุณภาพ

        การใหบริการ

4.  การพัฒนาระบบการจัดการความรู 4.1  จํานวนแผนในการจัดการความรู

4.2  จํานวนความรูที่มีการเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ

4.3  จํานวนชองทางการเขาถึงความรู  และการแลกเปลี่ยนความรู

4.4  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

4.5  วิธีการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  การแสวงหาแหลงทุนและงบประมาณ 5.1  จํานวนงบประมาณในการพัฒนาองคกร

5.2  จํานวนแหลงทุนที่ใชในการพัฒนาองคกร

เปาประสงคและตัวชี้วัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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