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บทสรุปผู้บริหาร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.)  จัดต้ังขึ้นตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2521 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2521 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นส่วนราชการระดับคณะ ทํา
หน้าที่บริการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) และมีวิสัยทัศน์ในการ
ดําเนินงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับภูมิภาค 

ในปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่ เป็นเลิศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาใน
ภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ดังน้ี 
  
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความต้ังใจในการพัฒนาการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามพันธกิจ 
2. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรทบทวนการกําหนดบริการที่สําคัญขององค์กร รวมถึง ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูส้่งมอบ 
และคู่ความร่วมมือให้เหมาะสม 

2. ควรทบทวนการวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการให้ครอบคลุมบริการต่างๆ 
3. ควรทบทวนการเลือกตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลสาํเร็จขององค์กร รวมถึงการกาํหนดเป้าหมาย และตัววัด

กระบวนการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
4. ควรทบทวนระบบและกลไกในการปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะจํานวน 3 ข้อ ซึ่งจากการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนฯ สรุปได้ดังน้ี 

แนวทางการปรับปรุง ผลการดําเนินงาน ข้อสังเกต 
เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีระบบสารสนเทศ 

สนับสนุนกระบวนงานหลักอย่างมีประสิทธิผล และเป็น
ข้อมูลสําคญัสาํหรับมหาวิทยาลัย ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 

    

2. ตามการแบ่งส่วนราชการ ยกเว้น สํานักงานเลขานุการ 
ซึ่งถือเป็นงานสนับสนุนงานฝ่ายอ่ืนๆ อาจต้องกําหนด
ผลลัพธ์ของงานบริการให้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งการ
กําหนดตัววัดความสําเร็จของแต่ละงาน และวิเคราะห์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

    

3. ด้วยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงแหล่งรายได้ที่ใช้ในการ
ให้บริการ ทั้งงานพัฒนานักวิจัย การให้แรงกระตุ้น
นักวิจัย การไมม่ีข้อมูลที่ชัดเจนอาจเป็นจัดเสี่ยงที่สําคัญ
ของหน่วยงานและอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงาน แต่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีกล
ยุทธ์ในการพัฒนางานต่างๆ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สวพ .มก .)  จัดต้ังขึ้นตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2521 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2521 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นส่วนราชการระดับคณะ ทํา
หน้าที่บริการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 

 เมื่อแรกเริ่มที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดต้ังแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 4 ได้
จัดแบ่งสายงานการบริหารออกเป็น 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สาย
งานประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมาเป็นลําดับ ถึง
ปัจจุบัน โดยมีสมรรถนะหลักของหน่วยงาน คือ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  

1. สํานักงานเลขานุการ  
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล  
3. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  
4. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  
5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประธาน

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อํานวยการ
แนะนําทีมผู้บริหาร และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันนําไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ของส่วนงาน 

3.  การดําเนินงานหลงัการตรวจประเมิน 
     สรุป ราย งานผลการป ระ เมิ น ฯ  ส่ ง ให้ กั บ ผู้ อํ าน วยการสถาบั น วิจั ย และ พัฒ นาแห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สําหรับเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (Action Plan) และส่งสํานักงาน
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ภาพรวม ระดับส่วน
งานสนับสนุน 
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 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือพิจารณาโครงร่างองค์การ (OP) ของส่วนงาน 
2. เพ่ือพิจารณาความครอบคลุมของระบบงาน/ กระบวนการดําเนินงาน ของส่วนงานเทียบกับพันธ

กิจ และความต้องการของลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เพ่ือพิจารณาผลลัพธ์การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภาพรวมขององค์การ/ระบบงาน และตัวช้ีวัดใน

กระบวนการ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา ของส่วนงาน 
4. เพ่ือติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (Action Plan) ของส่วนงาน จากข้อเสนอแนะของการประเมินฯ 

ในรอบปีที่ผ่านมา 

 กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
08.30 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯ เพ่ือพิจารณาผลการอ่าน SSR ของกรรมการแต่ละคน  

พร้อมหารือประเด็นข้อซักถามที่จะสัมภาษณ์/ แลกเปลี่ยนกับผู้บริหารสว่นงาน  
ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.00 – 10.30 น. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน กลา่วต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และ
แนะนําทีมผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสวุรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจยั
และพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประธานกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการ และช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมิน   
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการ
ดําเนินงานของสว่นงาน ปีการศึกษา 2558 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม และแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้บริหารเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน 

13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาของส่วนงาน  
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาของ

ส่วนงานต่อผู้บริหาร และบุคลากร 

 รูปแบบการประเมินฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป้าประสงค์ให้ส่วนงานเห็นประโยชน์ของการนําเกณฑ์ EdPEx มา

วิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ของการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงส่วนงาน โดยให้กระบวนการทํางานสอดคล้อง
กับพันธกิจ ความต้องการของลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถกํากับติดตามผลสําเร็จของการทํางานได้ 
ดังน้ัน จุดเน้นการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2558 จึงเก่ียวกับเสียงของลูกค้า (หัวข้อ 3.1) การวัด การวิเคราะห์ 
และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ (หัวข้อ 4.1) และกระบวนการทํางาน (หัวข้อ 6.1) ทั้งน้ี การประเมิน
จะไม่มีการตัดสินผลคะแนน แต่จะพิจารณาให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเป็นสําคัญ 
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โครงร่างองค์การ  (Organizational Profile) 
 
โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของส่วนงาน เป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและเป็น

ความท้าทายสําคัญที่ส่วนงานเผชิญอยู่ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ สรุปได้ดังน้ี 
 

หัวข้อ ตอบได้
ครบ 

ตอบได้
บางส่วน 

ตอบไม่ได้/
ไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

P.1 ลักษณะองค์การ 
ก.  สภาพแวดล้อมขององค์การ     
(1) ผลิตภัณฑ์ และบริการ  /  1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

และบริการให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีสะท้อน

ความสําเร็จของแต่ละผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค ์  /  1. ควรกําหนดเป้าประสงค์ของวิสยัทัศน์
และพันธกิจท่ีชัดเจน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  /  1. ควรสํารวจความต้องการของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้ในการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

2. ควรวิเคราะห์กลุ่มบุคลากรเพ่ิมเติม 
โดยอาจแบ่งตามกลุ่มอายุ หรือ ตาม
กลุ่มงาน เพ่ือใช้ในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

(4) สินทรัพย์  /  1. ควรระบุเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ี
สําคัญท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ /   1. ควรจัดกลุ่มของกฎระเบียบตาม
ภารกิจ 

ข.  ความสัมพันธ์ระดับองค์การ     
(1) โครงสร้างองค์การ /    
(2) ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  /  1. ควรจําแนกกลุ่มผู้รับบริการตาม

บริการ และวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือใช้ในการออกแบบกระบวนการให้
เหมาะสม 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ    1. ควรจัดทํา value chain ของแต่ละ
บริการ เพ่ือให้สามารถกําหนดผู้ส่ง
มอบและคู่ความร่วมมือท่ีชัดเจน 
(กําหนดความเชื่อมโยงของผู้ส่งมอบ
และคู่ความร่วมมือให้สอดคล้องกับ
กระบวนงานท่ีกําหนด) 
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หัวข้อ ตอบได้
ครบ 

ตอบได้
บางส่วน 

ตอบไม่ได้/
ไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

P.1 ลักษณะองค์การ 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน     
(1) ลําดับในการแข่งขัน  /  1. ควรกําหนดประเด็นการแข่งขันให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขัน 

/   1. ควรทบทวนประเด็นให้ครอบคลุม
ตามประเด็นการแข่งขันท่ีกําหนด 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ /    
ข.  บริบทเชิงกลยุทธ์ /   1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ความท้า

ทายและความได้เปรียบเทียบเชิงกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อน
ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  /  1. ควรกําหนดกระบวนการท่ีใช้ในการ
ปรับปรุงงานในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
บุคคล ฝ่าย และองค์กร 

 
หมวด 3  ลูกค้า (หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า) 
 

วิธีการที่ส่วนงานรับฟังผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่าน้ัน 
 
จุดเด่น 

1. มีกิจกรรมการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรกําหนดประเด็นการรับฟัง และกลุ่มเป้าหมายของการรับฟังในแต่ละวิธี รวมถึง การนําข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือ คิดค้นบริการใหม่ๆ 

2. การรับฟังควรครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกบริการ 
3. ควรประเมินวิธีการรับฟัง เพ่ือกําหนดวิธีการที่เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ 
4. ควรกําหนดระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมบริการทุกด้าน 
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หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
(หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรบัปรุงผลการดําเนนิการขององค์การ) 

 
วิธีการที่ส่วนงานใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการดําเนินการโดยการใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศในทุกระดับและทุกหน่วยงานของส่วนงาน รวมท้ังใช้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูล
ลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่สะท้อนความสําเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึง 
ความสําเร็จของบริการครอบคลุมความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ
ความสําเร็จของระบบงานที่กําหนด 

2. ควรกําหนดระบบและกลไกในการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการประเมินบริการ 
และกระบวนการสําหรับการตัดสินใจ 

3. ควรกําหนดระบบและกลไกในการวิเคราะห์ผลตามตัวช้ีวัดต่าง ๆ  
 
 
หมวด 6  ระบบปฏิบัติการ (หัวข้อ 6.1 กระบวนการทํางาน) 
 

วิธีการที่ส่วนงานใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานสําคัญเพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าแก่ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และทําให้ส่วนงานประสบความสําเร็จอย่าง
ต่อเน่ือง  วิธีการจัดการนวัตกรรมของส่วนงาน  สรุปกระบวนการทํางานที่สําคัญของส่วนงาน 
 
จุดเด่น 

1. มีระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล 
 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรวิเคราะห์และได้มาซึ่งข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับทุกบริการ เพ่ือใช้ในการออกแบบและจัดการ
กระบวนการ ซึ่งอาจได้มาจากความต้องการของผู้รับบริการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

2. ควรทบทวนระบบงานและกระบวนการที่สอดคล้องกับบริการต่าง ๆ ที่กําหนด 
3. ควรกําหนดระบบและกลไกในการปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดหรือการทํางานที่

สําคัญขององค์กร 
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หมวด 7  ผลลัพธ์ 
 

ผลดําเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สําคัญด้านต่างๆ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการ
กํากับดูแล และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด รวมถึงระดับผลการดําเนินการที่เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง และองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะเดียวกัน 
 

ตัวชี้วัด ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ    
7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้น
ลูกค้า 

   

7.1 ก ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์   1. ควรจําแนกผลงานตามประเภท เพ่ือ
กํ า ห น ด ค่ า เป้ า ห ม าย ท่ี มุ่ ง เน้ น
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 1 จํานวนบทความ มก. ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อ
วิชาการ 

 / 1. ควรพิจารณาคุณภาพของวารสาร 
เช่ น  ก ลุ่ ม ข อ ง ว า ร ส า ร  Impact 
factor หรือ Citations 

ตัวชี้วัด 2 จํานวนผลงานเผยแพร่ผา่นช่องทางส่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจยั 

/   

7.1 ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน    
ตัวชี้วัด 1 จํานวนโครงการวิจยั มก. ท่ีเสนอขอ
เปรียบเทียบโครงการวิจยัท่ีได้รับการจดัสรรและ
โครงการวิจยัท่ีสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ตามแผน 

/  1. ควรพิจารณาเป็นสัดส่วน 

ตัวชี้วัด 2 จํานวนงบประมาณทนุอดุหนนุวิจยั มก. ท่ี
เสนอขอเปรียบเทียบงบท่ีได้รับการจดัสรร 

/  1. ควรทบทวนประเด็นคุณภาพของ
โครงการวิจัยท่ีได้รับการจัดสรร อาจ
เลือกใช้ ทุน อุดหนุน วิจัย เฉลี่ ย ต่อ
โครงการ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 3 จํานวนทนุอดุหนนุวิจยัจากภายนอกท่ี สวพ. 
มก.เป็นผู้ประสาน 

/  1. ควรเพ่ิมมิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น จํานวนเงินวิจัยภายนอกต่อจํานวน
เงินวิจัยภายใน เป็นต้น 

ตัวชี้วัด 4 จํานวนครัง้ในการใช้บริการท่ีปรึกษาวิจยั   / 1. ควรพิจารณาการเกิดประโยชน์จาก
การให้บริการท่ีปรึกษา 

ตัวชี้วัด 5 จํานวนโครงการนกัวิจยัรุ่นใหม่  / 1. ควรพิจารณาปริมาณนักวิจัยรุ่นใหม่
ท่ีพัฒนาข้ึน 

ตัวชี้วัด 6 จํานวนนกัวิจยัท่ีได้รับทนุสนบัสนนุวิจยัตอ่
อาจารย์ นกัวิจยัของมก. 

/   

ตัวชี้วัด 7 จํานวนเงินอดุหนนุวิจยั มก. ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุตอ่อาจารย์ นกัวิจยัของ มก. 

/   

ตัวชี้วัด 8 การจดัการอบรม/สมัมนา และจํานวน
ผู้ เข้าร่วมของ สวพ. มก. 

/   



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
9 

ตัวชี้วัด ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด 9 จํานวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ของนกัวิจยั มก.  /   
ตัวชี้วัด 10 จํานวนผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของ
นกัวิจยั มก 

/   

ตัวชี้วัด 11 จํานวนนกัวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุการ
นําเสนอผลงานนานาชาติ 

/   

ตัวชี้วัด 12 จํานวนครัง้ในการเข้าใช้ข้อมลูจากเว็บไซต์
หน่วยงาน 

/   

ตัวชี้วัด 13 จํานวนคร้ังท่ีมีผู้มาใช้บริการเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ 

/  1. ควรเพ่ิมอัตราการใช้เคร่ืองมือ เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของเคร่ืองมือ 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า    
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและลูกค้า
กลุ่มอื่น 

   

ตัวชี้วัด 1 ค่าความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวพ. 
มก. 

/  1. ควรดําเนินการให้ครอบคลุมจําแนก
ต า ม บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ  ใน ทุ ก ก ลุ่ ม
ผู้รับบริการ 

2. ควรเพ่ิมการสํารวจความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มของแต่
ละบริการ 

ตัวชี้วัด 2 ความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  / ตัวชี้ วัดในด้านการขอทุนซํ้า อาจไม่
สะท้อนถึงความผูกพันของผู้รับบริการ
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในตอนนี้ ยัง
ไม่ต้องพิจารณาด้านความผูกพัน แต่
ขอให้ดําเนินการตอบสนองความพึง
พอใจของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (ถ้ามี)   1. ควรเพ่ิมรายได้จากการให้บริการ
เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด 1 ความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  / ตัวชี้วัดความผูกพัน ไม่ใช่ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน และตลาด 

 
จุดเด่น 

1. มีการวิเคราะห์เลือกตัวช้ีวัดผลการดําเนินได้อย่างเหมาะสมในระดับหน่ึง 
 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมในทุกประเด็น และกําหนดค่าเป้าหมายของผลลัพธ์ใหเ้หมาะสม 
รวมถึง พิจารณาจําแนกผลลัพธ์ให้สอดคลอ้งตามกลุ่มเป้าหมาย  

 


