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คํานํา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสวนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีการ

พัฒนากระบวนการประเมินตามเกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) เม่ือปการศึกษา 2557 เปนตนมา โดยสวนงานจําเปนตองทํา

ความเขาใจบริบท และภารกิจของสวนงานอยางถองแทและรอบดาน อีกท้ัง EdPEx เปนเคร่ืองมือใน

การตรวจสอบระบบการบริหารงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธใหเกิดประสิทธิภาพ 

 ในปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีนโยบายใหสวนงานสนับสนุน รายงาน

ผลการบริหารและการดําเนินงาน 3 หมวดท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก หมวด 3 การมุงเนนลูกคา   หมวด 4 

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําผลการดําเนินการดังกลาว พรอมท้ังโครงราง

องคกร และผลลัพธท่ีสอดคลองกัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบคุณบุคลากรสวนงานทุกทาน 

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพท่ีใหความรวมมือในการจัดทํารายงาน ตลอดจน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะผูสังเกตการณทุกทาน ท่ีเขาตรวจประเมิน

และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกสวนงาน เพื่อไปสูการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education 

criteria for Performance Excellence : EdPEx) ท้ังตอสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทที่ 1 

โครงรางองคกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1. ลักษณะองคกร 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 

(1) ความเปนมาขององคกร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.)  จัดตั้งข้ึนตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช 2521 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 

พ.ศ. 2521 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เปนสวนราชการระดับ

คณะ ทําหนาท่ีบริการดานการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) 

 เม่ือแรกเริ่มท่ีทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 4 ได

จัดแบงสายงานการบริหารออกเปน 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สาย

งานประยุกตงานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย ตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานมาเปนลําดับ  

ถึงปจจุบัน  

 ปจจุบันมีการแบงสวนราชการออกเปน 5 ฝาย ไดแก 1) สํานักงานเลขานุการ 2) ฝายประสาน

งานวิจัยและประเมินผล 3) ฝายสารสนเทศงานวิจัย 4) ฝายเผยแพรงานวิจัย และ 5) ฝายเครื่องมือและวิจัย

ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร   โ ด ย ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง ห น ว ย ง า น  คื อ  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) ผลิตภัณฑ และบริการ 

 สวพ.มก. ดําเนินงานตามภารกิจหลักในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มี

ผลิตภัณฑ  เพ่ือเผยแพรงานวิจัย และบริการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนนิงานการวิจัย  ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ : ผลิตสื่อวารสารวิชาการ และสื่อเผยแพรผลงานวิจัย  ไดแก 

- สื่อวารสารวิชาการ  ไดแก วารสารวิชาการ AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES  

(ANRES) ปละ 6 ฉบับ และ Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS)  ปละ 3 ฉบับ 

- สื่อเผยแพรผลงานวิจัย  ไดแก   

(1) สื่อวิทยุ :  รายการวิทยุจากแฟมงานวิจัย มก.  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. 

บางเขน ความถ่ี 1107 KHZ  เชียงใหม ความถ่ี 675 KHZ  สงขลา ความถ่ี 1264 KHZ 

ขอนแกน ความถ่ี 1314 KHZ  
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(2)    สื่ออิเลกทรอนิกส : รายการเกษตรศาสตรนําไทย และKURDI News เผยแพรผาน

สื่อออนไลนทางYoutube, Blog Research Weekly  เผยแพรผานสื่อออนไลนทาง 

Website  และKURDI Channel เผยแพรผานสื่อปายอิเลกทรอนิกส (LED) ในพ้ืนท่ีมก. และ

บทความงานวิจัยผานวารสารเคหการเกษตร 

2) การบริการ : ใหบริการดานบริหารจัดการงานวิจัยแกอาจารย นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดแก 

- (1)  ใหบริการโดยการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ังทุนอุดหนุนวิจัยจาก

งบประมาณแผนดิน และแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนางานวิจัยและสราง

เครือขายความรวมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการ

ดําเนินงานเสริมสรางงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรวิจัย 

- (2)  ใหบริการโดยการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหบริการ/

แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ  

- (3)  ใหบริการโดยการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ 

- (4)  ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร บริการวิเคราะห วิจัย บริการวิชาการดานการวิจัย 

- (5)  ใหบริการดานบริหารการเงิน และการพัสดุงบอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 

   

(3) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักท่ีสรางความเขมแข็งดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูมหาวิทยาลัยวิจัย

ชั้นนําระดับภูมิภาค 

พันธกิจ 

 เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือสราง

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร ถายทอด และพัฒนา

งานวิจัยสูการใชประโยชน 

เปาหมาย 

1. สนับสนุนการผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนอง ยุทธศาสตรการวิจัยและความตองการของประเทศ ตลอดจน
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย  โดยพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพ 

3. เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยเพ่ือการใชประโยชน 
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Value Chain การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 

 

 

 

 

 

       กระบวนการหลัก  Core Process 
 
 
                                          กระบวนการสนับสนุน  Support  Process 
   

 

 

 

จัดทํา
ยุทธศาสตร
การวิจัย 

 

ประสานการ
พัฒนา
ขอเสนอ
โครงการ 

 

พัฒนา
ฐานขอมูลการ
วิจัย 

 

รับขอเสนอ
โครงการเสนอ
ตอแหลงทุน 

 

ติดตาม
ความกาวหนา 

 

เสริมสราง

ศักยภาพการ

วิจัยแกนักวิจัย 

เผยแพร
ผลงานวิจัยและ
ใชประโยชน 

 

ระบบการบริหารจัดการ  (บุคลากร งบประมาณ พัสดุ แผนงาน) 

 
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ือการวิเคราะห วจิัย 

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูการใชประโยชน 

 

ผลผลิต 
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(4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559   มีดังนี้ 

 ตารางท่ี 1    จํานวนสถานภาพและคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรแตละกลุม      (หนวย : คน) 

 

 

ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรและคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรแตละหนวยงาน   (หนวย : คน)                        

 

 

 

สถานภาพ ต่ํากวา ป. ตร ี ป. ตร ี ป. โท ป. เอก รวม 
ขาราชการ  2 1  3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 19 21 5 51 
พนักงานเงินรายได 3    3 
ลูกจางประจํา 4    4 
ลูกจางชั่วคราว 2 19 1  22 
รวมท้ังส้ิน 15 40 23 5 83 

หนวยงาน ต่ํากวา ป. ตร ี ป. ตร ี ป. โท ป. เอก รวม 
ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล - 7 6 - 13 
ฝายเผยแพรงานวิจัย 1 7 4 - 12 
ฝายสารสนเทศงานวิจัย - 5 1 - 6 
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร 7 6 8 5 26 
สํานักงานเลขานุการ 7 15 4  26 
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ตารางท่ี 3  ตําแหนงงานและจํานวนบุคลากรในแตละตําแหนง            (หนวย : คน)                        

  

 สินทรัพย 

สวพ. มก. มีอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการดานบริหารจัดการงานวิจัย ของมก. รายละเอียดดังนี้ 

อาคารสถานท่ี 
           สวพ. มก. มีอาคารปฏิบัติงาน จํานวน 2 อาคาร และหองประชุม หองฝกอบรม หองสัมมนา และ
หองปฏิบัติการ ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ไดแก 

1. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เปนท่ีต้ัง ของสํานักงานเลขานุการ ฝายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผล ฝายสารสนเทศงานวิจัย และฝายเผยแพรงานวิจัย  

- มีหองประชุม อบรม สัมมนา จํานวน 4 หอง 
                2. อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง เปนท่ีตั้ง ของฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร 

- หองประชุมและฝกอบรม จํานวน 3 หอง 
- หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (LAB) จํานวน 19 หอง 

เทคโนโลยี 

 สวพ.มก. มีระบบสารสนเทศงานวิจัย ท่ีมีความทันสมัยและสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้  

1. เว็บไซตสวพ.มก. (http://www.rdi.ac.th) 
2. ระบบสืบคนขอมูลวิจัย มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/forest)  
3. ระบบฐานขอมูลงานวจิัยสรางสรรค มก. (http://research.rdi.ac.th/kur3)  
4.ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก(http://research.rdi.ku.ac.th/kur)  
5. ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx)  
 
 

ตําแหนงงาน จํานวน ตําแหนงงาน จํานวน 
1.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 1 12.  นักวิจัย(ไมมีภารกิจวิจัย) 9 
2. จนท.บริหารงานท่ัวไป 15 13. นักวิจัย(มีภารกิจวิจัย) 12 
3. ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 14. เจาหนาท่ีวิจัย(ไมมีภารกิจวิจัย) 7 
4. นักวิชาการพัสดุ 5 15. วิศวกรไฟฟา 1 
5. นักวิชาการเงินและบัญช ี 6 16. วิศวกร 1 
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 17. บุคลากร 1 
7. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 18. ชางเทคนิค 1 
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร  2 19. ชางพิมพ 1 
9. นักวิชาการชางศิลป 1 20. พนักงานขับรถยนต 4 
10. นักวิทยาศาสตร  2 21. พนกังานธุรการ 2 
11. พนักงานหองปฏิบัติการ 3    

http://www.rdi.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/forest
http://research.rdi.ac.th/kur3
http://research.rdi.ku.ac.th/kur
http://research.rdi.ku.ac.th/kurx
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6. ระบบฐานขอมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร (http://kasetsartjournal.ku.ac.th)  
7. ระบบติดตามโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมก. (https://research.rdi.ku.ac.th/tracking) 
8. การเชื่อมโยง และการเผยแพรระบบฐานขอมูลงานวิจัย  
9. เว็บสํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. (http://www2.rdi.ku/ac/th/newweb/?page_id=4924)  
10. ระบบหนังสือเวียน สวพ.มก. (http://eoffice.ku.ac.th/circular)  
11. ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก. (http://eoffice.rdi.ac.th/activityrep2)  
12. ระบบการเบิกจายวัสดุ สวพ.มก. (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory)  
13. ระบบบัญชกีารเงิน สวพ.มก.  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/)  
14. ระบบทะเบียนครภุัณฑ สวพ.มก. (http://eoffice.rdi..ku.ac.th/goods) 
15. ระบบฐานขอมูลบุคลากร สวพ.มก. (http://www.research.rdi.ku.ac.th/kurp) 
 
 

(5) กฎระเบียบขอบังคับ  สวพ.มก.ดําเนินงานภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับหลัก  ดังนี้ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออก 

1 ระเบียบ มก. วาดวยการบริหารงานวิจัยเงิน
อุดหนุนวิจัย มก. พ.ศ. 2556 

การบริหารงานวิจัยเงินอุดหนุนวิจยัมก. ภายใต
งบประมาณแผนดิน 

สภา มก. 
 

2 ระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจยั
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก มก. 
พ.ศ. 2555 

การบริหารงานวิจัยเงินอุดหนุนวิจยัจากแหลงทุน
ภายนอก ตามมตสิภามก. 
 

สภา มก. 

3 ประกาศอัตราคาธรรมเนียมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและอัตราคาวิเคราะห 

แสดงอัตราคาธรรมเนียมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
และอัตราคาวิเคราะห 

สภา มก. 

4 ระเบียบมก. วาดวยการข้ึนทะเบียน และตั้ง
ช่ือพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย พ.ศ. 2553 

กําหนดวิธีปฏิบัติการข้ึนทะเบียนพันธุพืช สัตว และ
จุลินทรีย 

สภา มก. 

5 การจัดสรรผลประโยชนอันเกิดจากงานวิจัย 
พ.ศ. 2541 

ระเบียบการจดัสรรผลประโยชนอันเกิดจากงานวิจัย มก. 

6 การประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กําหนดความรับผดิชอบของหนวยงานในการเรียกใช
ขอมูลงานวิจัยและบทความดานวิชาการและดานวิจัย 

มก. 

7 ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง กําหนดอัตราคา
เบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการจัดทํา
วารสารวิชาการมก. 

การใชเงินรายไดสวนกลางของมก. เบิกจายคาเบ้ีย
ประชุมสาํหรับคณะกรรมการจดัทําวารสารวิชาการ 
มก. 

มก. 

8 -ราง-ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยใน
มนุษย 

เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยท่ีมีมนุษยเปนอาสาสมัคร
ผูรับการวิจัย ของคณาจารย บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู
ท่ี เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีความถูกตองตาม
มาตรฐานงานวิจยัและหลักจริยธรรม ธํารงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรี สิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัครผูรับ
การวิจัย ตามหลักจริยธรรมสากลท่ีใชยึดถือปฏิบัติ
ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับและขอกําหนดของ
องคกรกํากับดูแลในประเทศไทย 

มก. 

http://kasetsartjournal.ku.ac.th/
http://www2.rdi.ku/ac/th/newweb/?page_id=4924
http://eoffice.ku.ac.th/circular
http://eoffice.rdi.ac.th/activityrep2
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/
http://eoffice.rdi..ku.ac.th/goods
http://www.research.rdi.ku.ac.th/kurp
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออก 

9 ประกาศสวพ.มก. เรื่องขอกําหนดการจายคา
อํานวยการโครงการวิจัยจากงบโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

อัตราการจายคาอํานวยการโครงการวิจัยทุนอุดหนุน
วิจัย มก.  

สวพ.มก. 

10 หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ประจําป พ.ศ. 2558 
 

แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยและการเสนอ
ขอรับทุน การพิจารณาทุนและการรับทุนจากสํานัก
งบประมาณ 

สวพ.มก. 

11 ประกาศสวพ.มก. เรื่องขอกําหนดอัตราคา
สมนาคณุในการดาํเนินการจัดทําวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร 
 

ขอกําหนดอัตราคาสมนาคุณในการดําเนินการจัดทํา
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร 
 

สวพ.มก. 

12 การเบิกจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน  หลักเกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณ กระทรวงการคลงั 
13 พระราชบัญญัตสิัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 
ควบคุม การนําสัตวมา ดําเนินการเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร คือ การเลี้ยง การใช การผลติหรือกระทํา
การใด ๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร โดยผูดําเนินการ
ตอสัตวจะตองไดรับใบอนุญาตตามขอกําหนดของ 
พ.ร.บ. ฉบับน้ี รวมถึงการดําเนินการของสถานท่ี
ดําเนินการตอสตัวดวย 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
(กํากับดูแลโดย 
สถาบันพัฒนาการ
ดําเนินการตอสตัว
เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร 
(สพสว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)) 

14 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 
 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ด
พันธุ ควบคุมหนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเก่ียวกับเมล็ด
พันธุ ควบคุมการรับรองและการควบคุม พนักงาน
เจาหนาท่ี การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต สถิติพันธุพืช บทกําหนดโทษ และอัตรา
คาธรรมเนียม  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

15 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
 

การคุมครองพันธุพืชใหม การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถ่ิน การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ
พืชปา การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช บท
กําหนดโทษ และ อัตราคาธรรมเนียม  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

16 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 
2547 

แบบฟอรมคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช และ
แบบฟอรมหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และลักษณะ 
ประจําพันธุของพืช ท่ีตองแจงการข้ึนทะเบียนพันธุพืช 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

17 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออก
หนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง ตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 
2547 

แบบฟอรมคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช และ
แบบฟอรมหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง ตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการท่ีเปน 
ผูออก 

18 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

กําหนดในการกระทําท่ีมีตอระบบคอมพิวเตอร 
 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

19 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และสวนท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

การดําเนินการดานการพัสดุ จัดซือ้/จัดจาง การ
แลกเปลีย่น การบริหารสัญญา การควบคุมและ
จําหนาย และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัสด ุ

สํานักนายกรัฐมนตร ี
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

(1)   โครงสรางองคการ 
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ระบบการกํากับดูแล 

สวพ.มก. มีอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝายวิจัย เปนผูทําหนาท่ีกํากับ ควบคุม ติดตามการบริหาร

จัดการและการดําเนินงานของสวพ. มก. ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ     

มีคณะกรรมการประจําสวพ. มก.  ท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ทําหนาท่ีหลักในการวางนโยบายและแผน

ใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ใหคําปรึกษา ขอแนะนํา สงเสริมความเขมแข็งในการวิจัย      

ขอกําหนดการบริหารและการจัดการท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารงานสวพ. มก.    

ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการ รวมเปนคณะกรรมการ  นอกจากนี้ ในระดับฝาย มีหัวหนาสํานักงาน/หัวหนาฝาย      

ทําหนาท่ีกํากับ ควบคุม ดูแลฝายงานตางๆ ใหเปนไปตามภารกิจหนวยงาน  

(2) ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลุมลูกคาของสวพ.มก.  ไดแก   อาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหลัก มีความ

ตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญอาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กิจกรรมการ
ใหบริการ 

ลูกคา ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ 

บริการ : การประสานและบริหารงานวิจัย         ผูรับผิดชอบ : ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
1.  การประสาน/

บริหารงานวิจัย 
อาจารย 
นักวิจัย
ภายใน มก. 

1.1 มีกรอบและทิศทางการวิจัยท่ีชัดเจน เหมาะสมแตละวิทยาเขต 
1.2 มีการบูรณาการงานวิจัยรวมกัน 

2. การติดตาม
และ
ประเมินผล 

2.1 การติดตามการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 มีมาตรการในการเรงรัดกระบวนการประเมินรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ (ราง) และสงผลประเมินใหนักวิจัยรวดเร็วข้ึน 

3. การเสริมสราง
งานวิจัย 

3.1 เสริมสรางศักยภาพนักวิจัยในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

3.2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพใหท่ัวถึงทุกวิทยาเขต 
3.3 มีระบบพัฒนานักวิจัยใหเขมแข็ง 
3.4 ประชาสัมพันธใหทราบการใหบริการของหนวยท่ีปรึกษาวิจัย 

บริการ : การประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัย          ผูรับผิดชอบ : ฝายสารสนเทศงานวิจัย 
4. บริการ

สารสนเทศ
งานวิจัยของ 
มก. 
 

อาจารย 
นักวิจัย
ภายใน มก. 

4.1 จัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย 
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การใหบริการ ลูกคา ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ 
บริการ : การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย                  ผูรับผิดชอบ : ฝายเผยแพรงานวิจัย 
5. การเผยแพร 

ประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัย
มก. 

อาจารย 
นักวิจัย
ภายใน มก. 

5.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุกใหกับนักวิจัย เพ่ือรับทราบชอง
ทางการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยโดยใชสื่อของสวพ.มก. 
มากข้ึน 

5.2 ใหบริการจัดงานนิทรรศการงานวิจัยอยางมืออาชีพ  
อาจารย 
นักวิจัย 
นิสิต 
นักศึกษา 
นักวิชาการ
ภายใน /
ภายนอก
มก. 
 

5.3 ตีพิมพบทความวิจัยดวยความรวดเร็ว 

บริการ : การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรวิเคราะห วิจัย บริการวิชาการ 
ผูรับผิดชอบ : ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร 
6. การบริการ

เครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

อาจารย 
นักวิจัย
ภายในและ
ภายนอก 
มก. 

6.1 ลดอัตราคาบริการ มีสวนลดสําหรับบุคลากรและนิสิตมก. 

7. 
 

การวิเคราะห 
วิจัย 

อาจารย 
นักวิจัย
ภายในและ
ภายนอก 
มก. 

7.1 ใหจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน 
7.2 มีการบริการวิเคราะหดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

8. การบริการ
วิชาการ 

8.1 มีการจองการใชเครื่องมือผานระบบออนไลน 
8.2 จัดอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนภาคภาษาอังกฤษ และ

มีแบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชาวตางชาต ิ
บริการ : ดานบริหารการเงินและการพัสดุงบอุดหนุนเพ่ือการวิจัย         ผูรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการ 
9. การบริหาร

การเงิน และ
การพัสดุ
งบอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย 

อาจารย 
นักวิจัย
ภายใน มก. 

9.1 ใหบริการรวดเร็ว สะดวก และถูกตองตามระเบียบ 
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 ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร / แหลงทุนภายนอก /คณะวิชา สํานัก สถาบัน 

มีความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ 
1. มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  
1.1 มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
1.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับทุนวิจัยเพ่ิมข้ึน 
1.3 มหาวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงดานการวิจัย 

2. คณะวิชา สํานัก 
สถาบัน 

2.1 การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร ท่ีคณะวิชา สํานัก สถาบันตางๆ ยังไมมี 
2.2 ขอมูลในฐานเปนปจจุบัน สืบคนงาย 
2.3 การเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
2.4 วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลนานาชาต ิ

3. แหลงทุนภายนอก 3.1 ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
3.2 มีหนวยท่ีกํากับ ดูแลการทํางานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานการวิจัย 

แหลงขอมูลอางอิง : 1. จากรายงานการวิเคราะหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน 
ผศ.ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค และผศ.ดร. พจนา ศรีมันตระ และคณะ 

2.  จากงานวิจัยสถาบันของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
3. จากแบบสอบถามความคิดเห็นผูรับบริการ 
 

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

ผูสงมอบ คูความรวมมือเปนทางการท่ีสําคัญและมีบทบาทตอการดําเนินงานดานการประสานและ
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้ 

(1)  กิจกรรมการติดตามประเมินผลงานวิจัย  มีผูสงมอบไดแก การจางบริษัทออรกาไนเซอร

ภายนอกจัดงานนําเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ จัดกิจกรรมดานการวิจัยตางๆ เพ่ือสงเสริมขีด

ความสามารถในการทํางานวิจัยแกอาจารย นักวิจัย  ทําใหรูปแบบของงานมีความเปนมืออาชีพ สงเสริมใหงาน

มีความเดน นาสนใจ มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ทําใหการจัดงานเปนไปตามวัตถุประสงค 

(2)  กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย มีผูสงมอบไดแก การจัดจางบริษัทซอฟแวร
ภายนอก เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

(3)  กิจกรรมการเผยแพรงานวิจัย มีผูสงมอบไดแก บริษัทภายนอกซ่ึงรับจัดแสดงนิทรรศการ 
ตามภารกิจการเผยแพรผลงานวิจัยแกบุคคลภายนอก ท่ีตองมีการออกแบบงานโครงสราง การจัดพิมพ
โปสเตอรท่ีทันสมัย เพ่ือความนาสนใจตอการเขาชมนิทรรศการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทํา
วารสาร ไดแก บริษัท Elsevier เพ่ือการใหกระบวนการทํางานวารสารเปนระดับสากล มีความนาเชื่อถือและ
การยอมรับในการสงบทความตีพิมพนานาชาติ   

(4)  กิจกรรมการใหบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร มีผูสงมอบไดแก บริษัทเอกชน ในการ
จัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือสารเคมี เพ่ือใชในการใหบริการงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย   
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จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 362,849,400 363,846,600 411,303,100 434,741,200 451,122,700

มหาวิทยาลัยขอนแกน 117,017,400 145,970,700 276,771,000 317,160,400 352,988,700

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 75,678,400 103,128,100 94,582,100 177,746,400 213,355,600

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 41,956,400 44,388,300 52,812,800 54,332,200 77,067,700

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 58,103,200 59,614,100 105,298,300 173,975,000 168,174,800

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 71,221,600 63,005,800 66,875,400 61,822,200 80,688,500

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ธนบุรี 111,272,000 111,250,900 88,547,100 90,497,200 101,772,700

มหาวิทยาลัยมหิดล 351,841,000 368,463,700 450,388,700 475,614,900 555,966,300

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 312,737,700 484,343,200 479,376,800 245,626,600 376,101,400

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 177,234,600 185,713,200 218,640,800 222,484,400 235,301,000
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(5)  กิจกรรมดานการเงินและพัสดุ มีผูสงมอบไดแก ธนาคารพาณิชยตางๆ  บริษัท/หาง/รานท่ีสง
มอบครุภัณฑ บริษัทกอสรางท่ีเก่ียวของกับการสงมอบอาคารสัตวทดลองเพ่ืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร เพ่ือให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาคารสัตวทดลองท่ีมีมาตรฐาน และปฏิบัติตอสัตวทดลอง เปนตาม
พระราชบัญญัติ   

 สภาวการณขององคการ 

ก. สภาพดานการแขงขัน 

(1) ลําดับในการแขงขัน 

สวพ.มก. มีพันธกิจหลักในการใหบริการดานบริหารจัดการงานวิจัยของ มก. ประสิทธิผลในการ

แขงขัน จึงวัดจากความสามารถในภาพรวมของมก.  ดานการแสวงหาทุนวิจัย (ปจจัยนําเขา) ของนักวิจัย

มหาวิทยาลัย และ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากองคกรอิสระระดับสากล (ผลผลิต) เนื่องจากขอมูล

เหลานี้สามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ของ สวพ.มก. ได และสามารถนําไปใชเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได  

แมวาแตละมหาวิทยาลัยจะมีการบริหารและบริบทท่ีแตกตางกัน 

     a1  ดานจํานวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : เว็บไซตสํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6045 

 

http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6045
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a2 ดานผลการจัดอันดับ QS Top Universities ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย QS 

QS ไดรวบรวมขอมูลการตีพิมพจากฐานขอมูล SCOPUS และทําการสํารวจชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยในโลก เพ่ือจัดอันดับโดยจะประกาศผลปละ 1 ครั้ง  

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีดังนี้ 

a. QS World University Rankings  

ตารางท่ี 5  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

University World 2015 World 2014 World 2013 World 
2012 

Chulalongkorn University 253 243 239 201 
Mahidol University 295 257 283 255 
Chiang Mai University 551-600 501-550 551-600 501-550 
Thammasat Univesity 601-650 601-650 601-650 551-600 
Kasetsart University 651-700 651-700 651-700 601+ 
Kon Kaen University 701+ 701+ 701+ 601+ 
King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi 
701+ 701+ 701+ 601+ 

Prince of Songkla University 701+ 701+ 701+ 601+ 
 

b. QS Asia University Rankings  

ตารางท่ี 3  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

University Asia 
2016 

Asia 
2015 

Asia 
2014 

Asia 
2013 

Asia 
2012 

Chulalongkorn University 45 53 48 48 43 
Mahidol University 61 44 40 42 38 
Thammasat University 101 143 134 107 110 
Chiang Mai University 104 99 92 98 91 
Kasetsart University 129 171-180 151-160 171-180 191-200 
King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi 
161 171-180 181-190 161-170 161-170 

Kon Kaen University 165 171-180 171-180 161-170 171-180 
Prince of Songkla University 185 191-200 142 146 145 
King Mongkut’s Institute of 

Technology Ladkrabang 
251-300 - - - - 

Suranaree University of 
Technology 

 

251-300 - - - - 
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University Asia 
2016 

Asia 
2015 

Asia 
2014 

Asia 
2013 

Asia 
2012 

King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok 

301-350 - - - - 

Naresuan University 301-350 251-300 - - - 
Srinakharinwirot University 301-350 251-300 251-300 - - 
Burapa University - 251-300 201-250 191-200 191-200 

 

c. QS World University Rankings – Subject Area 

ตารางท่ี 4  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามกลุมวิชา Agriculture and Forestry ของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยในแตละป 

University Agriculture and Forestry 

 Ranking 
2016 

Ranking 
2015 

Ranking 
2014 

Ranking 
2013 

KU 47 39 48 33 
CMU 101-150 51-100 101-150 51-100 
PSU 151-200 151-200 101-150 101-150 

 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

 

ภารกิจหลัก การเปล่ียนแปลงหลักท่ีสงผลกระทบตอ
สถานการณการแขงขัน 

โ อ ก าสขอ งหน ว ย ง า น ใน ก า รส ร า ง
นวัตกรรมและความรวมมือ 

ดานการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

- การแขงขันในการแสวงหาทุนวิจัยจาก
ภาคเอกชนท่ีสูงข้ึน สวพ.มก. ตองเรง
สรางความเขมแข็งใหกับนักวิจัย  

- การปรับโครงสรางหนวยงานภายนอก
ดานการวิจัย 

- นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 
เน นการ ขับ เคลื่ อน เศรษฐ กิจของ
ประเทศไทยจากองคความรูและการ
วิจั ย  ส งผลให งานวิ จั ยต อง มุ ง เนน
ผลลัพธทางเศรษฐกิจมากข้ึน และเนน
การสรางเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัยใหมากข้ึน 

 
 

- นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนทุนวิจัยท่ี
เปนศาสตรของแผนดินมากข้ึน เ พ่ือ
ยกระดับประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง เชน 
การวิจัยดานเกษตรและอาหาร ซ่ึงเปน
สาขาวิจัยท่ีมก. มีความเขมแข็ง 

- การลดอัตราภาษีใหภาคเอกชน เพ่ือการ
สงเสริมงานวิจัย 

- มี ทุนวิ จัยขนาดใหญ ท่ี เ กิดจากความ
รวมมือระหวางรัฐบาลกับเอกชนมากข้ึน 

- วารสารANRES และ KJSS นําระบบการ
จัดทําวารสารท่ีเปนสากลระดับนานาชาติ
ของ Elsevier มาใชในการบริหารงาน 
พรอมเขาสูฐานขอมูล ScienceDirect 
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ภารกิจหลัก การเปล่ียนแปลงหลักท่ีสงผลกระทบตอ
สถานการณการแขงขัน 

โ อ ก าสขอ งหน ว ย ง า น ใน ก า รส ร า ง
นวัตกรรมและความรวมมือ 

- การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ไดแก การท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
ใหมีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ ทําใหโจทยวิจัยเนนการพัฒนา
นวตักรรมมากข้ึน 

 

 

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ความสามารถในการแขงขันดานประสิทธิผลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในการบริการดาน

การวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น  สามารถวัดไดจากความสามารถในการแสวงหาทุนวิจัย (ปจจัยนําเขา) และ ผล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากองคกรอิสระระดับสากล (ผลผลิต)  โดยสามารถเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน จากแหลงขอมูล ดังนี้ 

1. สํานักงบประมาณ ตัวชี้วัดคือ งบอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร 

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS 

  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ 

ในปจจุบันความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสวพ.มก. เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้    

 ความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ (Threat) 

ประเด็นหลักดานบริการ 

1. ระเบียบในการบริหารจัดการตางๆ และระเบียบดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมเปนท่ี

เรียบรอย ตางกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ซ่ึงมีความพรอมกวา ทําใหงานบริหาร / บริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

สะดุดลง สงผลตอการแขงขัน 

2. กฎหมาย จรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ซ่ึงกําหนดเปนพระราชบัญญัติบังคับใช เชน 

จริยธรรมวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร นั้น ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบ

ชัดเจน รองรับการใหบริการตออาจารย นักวิจัย ซ่ึงอาจทําใหการปฏิบัติงานวิจัยผิดพระราชบัญญัติได   

ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการฯ โดยมีบุคลากรของสวพ.มก. ทําหนาท่ีเปนทีม

เลขานุการคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับงานจริยธรรมการวิจัย 

 



รายงานการวิเคราะหตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  17 

 

ประเด็นหลักดานปฏิบัติการ 

 3. การหาแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถดานวิจัย เพ่ือแกไขปญหาอาจารย นักวิจัยท่ีมีศักยภาพ

เกษียณอายุราชการจํานวนมาก ทําใหความเขมแข็งทางวิชาการลดลง 

ประเด็นหลักดานความรับผิดชอบตอสังคม 

4. ประชาชนตองการองคความรูจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชแกไขปญหา สรางเสริมรายได 

สวพ.มก. ตองผลักดันและเปนผูประสาน เพ่ือใหนักวิจัยมีชองทางนําเสนอผลงานวิจัยในการใชประโยชน 

ประเด็นหลักดานบุคลากร 

5. การสงเสริมและสรางศักยภาพบุคลากรของ สวพ.มก. ใหเปนนักบริหารงานวิจัยมืออาชีพ 

 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ (Opportunity) 

ประเด็นหลักดานบริการ 

1. เปนหนวยงานหลักดานประสานบริหารงานวิจัย และมีนโยบายบริหารงานวิจัยท่ีชัดเจน  

2. นําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการดานการเงินทุนอุดหนุนวิจัยมาใช สงผลใหการบริการมีความ

รวดเร็ว  

3.  มีหองปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีมีความพรอมตอการบริการอาจารย / นักวิจัย ในการสราง

ผลงานวิจัย 

4. มีวารสารวิชาการ Agriculture And Natural Resources และ Kasetsart Journal of Social 

Sciences ท่ีอยูในฐานขอมูลสากล และไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  เพ่ือบริการอาจารย นักวิจัยใน

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

ประเด็นหลักดานปฏิบัติการ 

5. เปนผูจัดทําและดูแลระบบสารสนเทศผลงานวิจัยของท้ังมหาวิทยาลัย จึงเปนแหลงขอมูลและ

สะดวกตอการปฏิบัติงานดานขอมูลวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนการติดตามประเมินผลงานวิจัย 

ประเด็นหลักดานความรับผิดชอบตอสังคม 

6. มีการดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการคัดเลือกผลงานวิจัย และประสานนักวิจัยท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพ่ือเผยแพรองคความรูแกประชาชนในการแกไข และปองกันสถานการณท่ีสรางความ

เดือดรอน การจัดประชุมวิชาการ เชนเกษตรศาสตรนําไทย สูภัยแลง  ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง  

การบริหารจัดการประมงไทยภายใตวิกฤตการณปจจุบัน  ผานชองทางสื่อตางๆ ของสวพ.มก. ท่ีหลากหลาย 

7. การเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยโดยสื่อตางๆ ของสวพ.มก. ประชาชนสามารถใชสรางรายได 

สรางอาชีพและประยุกตใชประโยชนได 
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ระบบการ
ดําเนินงาน 

ประชุม วิเคราะห 
วางแผน กําหนด
นโยบาย และ
ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการตาม
แนวทาง / มติ

สวนรวม 

ติดตามผลระหวาง
ดําเนินการ / ปรับวิธีการ
เพ่ือแกไขปญหาเบ้ืองตน 

สรุปประเมินผลการ
ดําเนินงานเสนอ

ผูบริหาร/ท่ีประชุม 

A 

C 

ประเด็นหลักดานบุคลากร 

8. สวพ.มก. ไดรับความชวยเหลือดานการบริหารงานวิจัยจากอาจารย / นักวิจัยอาวุโส เปนอยางดี 

เชน การเรียนเชิญกลับสูมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีปรึกษา /ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

ข. ระบบการปรับปรุงการดําเนินการ 

 สวพ.มก. มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน โดยมี การประชุม วิเคราะห วางแผนรวมกัน (Plan) 

และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานชัดเจน (Do)  ซ่ึงระหวางการดําเนินงานหัวหนาฝายผูรับผิดชอบ

จะทําหนาท่ีกํากับติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามแผน และเพ่ือปรับ แกไขปญหาใหสามารถดําเนินการตอไป

ได (Check)  และเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานจะมีการสรุปผล เสนอปญหา ขอเสนอแนะ และนําเสนอผูบริหาร 

รวมถึงจัดมีกิจกรรมการจัดการความรู เพ่ือลดปญหาจากการดําเนินงาน  และเปนแนวทางกิจกรรมตอไป (Act) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

P 

D 
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 บทท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานตามระบบบริบทท่ีมุงสูความเปนเลิศ 

 รอบปการศึกษา 2558  สวพ.มก. ไดดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ภายใตเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  โดยรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบ 12 

เดือน (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฏาคม 2559)  มีผลการดําเนินงาน หมวด 3  หมวด 4  และหมวด 6  ดังนี้ 

หมวด 3  ลูกคา 

 3.1 เสียงของลูกคา : สวนงานมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผูรับบริการและ

ลูกคากลุมอ่ืน 

ก. การรับฟงผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน 

 (1) ผูรับบริการและลกูคากลุมอ่ืนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 สวนงานมีวิธีการอยางไรในการรับฟง ปฏิสัมพันธ และสังเกตผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีสามารถนําไปใชได 

 

 ผูรับบริการ  วิธีการรับฟง 
ผู รับบริการหลัก 
ไดแก 
1) อาจารย นักวิจัย 

1. จัดทําแบบประเมินจากการจัดโครงการ/กิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
2. จัดทําโครงการวิจัยสถาบัน   
3. จัดทําโครงการวิจัยงานประจําสูงานวิจัย  ( R to R ) 
4. จัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอยอด

และใชประโยชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศ”  

5. ใชแบบสอบถามจากการจัดนิทรรศการเผยแพรงานวิจัย 
6. ใชขอมูล Feedback ทีไดจาก Social Media ตางๆ  
7. โดยการประชุมคณะกรรมการประจําสวพ.มก. ประกอบดวยผูแทนหนวยงานคณะ 

สถาบัน สํานักท่ีมีการวิจัย  ผูแทน 3 วิทยาเขต  และผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอก ใหขอคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิจัย 

8. ใชการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางผูบริหารสวนงาน/ผูรับผิดชอบ กับนักวิจัย 
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 ผูรับบริการ  วิธีการรับฟง 
ลูกคากลุมอ่ืน  
(ผูมีสวนไดสวน
เสีย)    
ไดแก 
1) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  
2) แหลงทุน 
3) คณะวิชา สํานัก 

สถาบัน 

1. สวพ.มก. จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตัวแทน
ผูประกอบการ เชน สกอ. วช. สวทช. และตัวแทน 3 วิทยาเขต และคณะวิชาวิทยา
เขตบางเขน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนากลไกการวิจัย 
และเพ่ือตอยอดงานวิจัย และใชประโยชน 

2. สวพ.มก. จัดประชุมโดยเชิญแหลงทุนมาใหขอแนะนํา หลักเกณฑแนวทางการให
ทุนวิจัยแกนักวิจัย ในประเด็นการทําวิจัยท่ีตรงตามความตองการของแหลงทุน  

3. ใชการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางผูบริหารเขารับฟงขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย 
 หรือจากผูทรงคุณวุฒ ิ
4. ผูบริหารหนวยงานรับฟงความคิดเห็นโดยตรงจากหัวหนาสวนงานตางๆ 
5. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย(รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ) รับฟงนโยบายระดับประเทศ 

(Thailand 4.0) และนํามาถายทอดสูผูรับผิดชอบดานงานวิจัยทุกคณะวิชา พรอม
รับฟงขอเสนอแนะ แนวทางตอการตอบสนองนโยบายระดับประเทศ โดยสวพ.มก. 
เปนผูประสานงานหลัก             

6. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอความจําเปนในการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร
ราคาแพงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือเปนขอมูลในการขอ
งบประมาณครุภัณฑประจําป  
 

 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน 

สวนงานมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของ

ผูรับบริการ และลูกคากลุมอ่ืน 

 บริการ / กิจกรรม วิธีการ 
1. บริการ : การประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม : การประสานและบริหารทุนวิจัย สวพ.มก. รวบรวมขอมูลการเสนอขอเสนอโครงการวิจัยในระบบ

สารสนเทศ ทําใหสามารถนับจํานวนอาจารย/นักวิจัยท่ีสง
ขอเสนอโครงการวิจัยตอเนื่อง เพ่ือประเมินความผูกพันของ
ผูรับบริการ 

กิจกรรม : การเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
แกนักวิจัย 

ใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ  เม่ือ
สิ้นสุดการดําเนินโครงการ 

2. บริการ : การประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัย 
กิจกรรม : การพัฒนาระบบและบรกิาร
สารสนเทศงานวิจัย มก. 

แต งตั้ งคณะกรรมการประเ มินเว็บไซดสวพ.มก.  โดย มี
ผูเชี่ยวชาญดานไอที และตัวแทนอาจารย นักวิจัยซ่ึงเปนผูใช
ฐานขอมูล เขารวมใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
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3. บริการ : การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย 
กิจกรรม : การเผยแพรงานวิจัยผานทาง 
Youtube 

เปดชองทางใหผูรับบริการรายการเกษตรศาสตรนําไทยสามารถ
สอบถามขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางสื่อสาร 
Youtube พรอมสงจดหมายแสดงความคิดเห็นและขอขอมูล
งานวิจัยเพ่ิมเติมได   

4. บริการ : การเครื่องมือวิทยาศาสตร บริการวิเคราะห วิจัย บริการวิชาการ 
กิจกรรม : การใหบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

ใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจตอการ
จัดการใหบริการ เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 

5. บริการ : การบริหารการเงิน และการพัสดุงบอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
กิจกรรม : การบริหารจัดการดานการเงิน 
และพัสดุ 

ใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักวิจัยในการใหบริการ 
 

  

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ : หนวยงานมีวิธีการอยางไรใน

การวัด วิเคราะห และเพ่ือนํามาปรับปรุงผลการดําเนินการของหนวยงาน 

ก.  การวัดผลการดําเนินการ 

 (1) ตัววัดผลการดําเนินการ 

สวนงานมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานประจําวัน 

และผลการดําเนินการโดยรวมของสวนงาน 

สวพ.มก. มีการติดตามผลการดําเนินการ ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานประจําวันโดยใชระบบ

สารสนเทศในการบริหารงานวิจัย ดังนี้ 

การดําเนินงาน วิธีการ ในการใชขอมูลและสารสนเทศ  

การติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม 

วิธีการ : สวพ.มก. โดยสํานักงานเลขานุการ  ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเปนรายไตรมาส รวมถึงแผนตางๆ ของหนวยงาน 
เปาประสงค : เพ่ือเปนการติดตามผลและรับทราบ ปญหาอุปสรรค และ
หาแนวทางแกไข เพ่ือความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป 

การติดตามสถานะโครงการวิจัย วิธีการ : สวพ.มก. ไดพัฒนาระบบเพ่ือติดตามโครงการวิจัย สวพ.มก. 
(Project Tracking System: KURDI)  โดยเปนการติดตามสถานะของ
โครงการวิจัย 

เปาประสงค : เพ่ือใหสามารถติดตามสถานะโครงการวิจัย ตั้งแตการรับ
ขอเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรร การสงรายงาน การติดตาม
ประเมินผลโครงการ การจัดซ้ือครุภณัฑ การเบิกจายเงิน จนสิ้นสุด
กระบวนการ 
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การดําเนินงาน วิธีการ ในการใชขอมูลและสารสนเทศ  

การรวบรวมผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิธีการ : สวพ.มก. ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มก. (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3)  และจัดทํารายงานผล เสนอ
ตอท่ีประชุมคณบดี 

เปาประสงค : เพ่ือรวบรวมงานวิจัยและงานสรางสรรคในมหาวิทยาลัยฯ 
เชนผลงานตีพิมพ การใชประโยชนงานวิจัย ฯลฯ 

การวิเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิธีการ : มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย มก. 
SciVal โดยใชขอมูลจากฐานขอมูล Scopus 

เปาประสงค : เพ่ือทราบสถานการณปจจุบันดานงานวิจัยของมก. และ
กําหนดทิศทางการผลักดัน เชน การเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพ การสราง
เครือขายวิจัย การประชุมระดับนานาชาติ เปนตน 

การบริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย 

วิธีการ : สวพ.มก. ไดพัฒนาระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผล
โครงการวิจัย (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/ferm)  ซ่ึงเปนระบบท่ีใช
บริหารงบประมาณรวมกัน ระหวางฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
ฝายเผยแพรงานวิจัย และสํานักงานเลขานุการ ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

เปาประสงค : ชวยลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดขอมูล และเพ่ือให
ผูบริหารใชในการวางแผนการติดตาม รวมถึงวิเคราะหการใชจายเงิน
งบประมาณ 

การบริหารจัดการงานวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ 

วิธีการ : สวพ.มก. ไดเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ ไปยังระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM) ของวช. 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 
เปาประสงค : เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนวิจัย มก. โดยเก็บขอมูล
โครงการท่ีเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ครบวงจร  

การบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

วิธีการ : สวพ.มก. ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ใหสามารถเชื่อมโยงตั้งแตขอเสนอ
โครงการวิจัย สัญญารับทุน การเบิกจายเงินวิจัย  
(http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 
เปาประสงค : เพ่ือนักวิจัย สามารถเขาไปบันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติ
เบิกเงิน และสามารถติดตามสถานภาพการเบิกจายเงินผานระบบ 
รวมท้ังยังไดเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก 
โดยใชระบบการโอนเงินออนไลน 

 

 

 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/ferm
http://research.rdi.ku.ac.th/kur
http://research.rdi.ku.ac.th/kur
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 (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 สวนงานมีวิธีการเลือกและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบอยางมีประสิทธิผลอยางไร 

 สวพ.มก. ใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบดานการแสวงหาทุนวิจัย (ปจจัยนําเขา)

ของนักวิจัยมหาวิทยาลัย และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากองคกรอิสระระดับสากล (ผลผลิต) ซ่ึงเปน

พันธกิจหลัก โดยการจัดทํารายงานการวิเคราะหสมรรถนะดานการวิจัย มก. SciVal เพ่ือกําหนดทิศทางการ

ผลักดันในการสรางผลผลิตการวิจัย  รวมถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามกลุมวิชา Agriculture and 

Forestry ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในแตละป  เนื่องดวยมก. เขารวมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัย

เพ่ือการวิจัย (Research University Network: RUN) โดยมก. รับผิดชอบกลุมวิจัย คลัสเตอรดานอาหารและ

การเกษตร 

 

  (3) ขอมูลผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน 

 สวนงานมีวิธีการใชเสียงของลูกคา ขอมูล และสารสนเทศ ดานตลาดอยางไร 

 สวพ.มก. รับฟงเสียงลูกคาดวยชองทาง วิธีการตางๆ โดยหากเปนดานการตลาด จะใชวิธี   

ทําใหลูกคารูจัก รับรูผลิตภัณฑ และการใหบริการของสวพ.มก. เพ่ือมาใชบริการมากข้ึน ดังนี้ 

บริการของสวพ.มก. วิธีการดานการตลาด 

ทําใหลูกคารูจัก และใชบริการมากข้ึน 

1. การประสานและบริหาร
งานวิจัย 

2. การประสานและจัดการ
สารสนเทศงานวิจัย 

3. การประชาสัมพันธเผยแพร
ผลงานวิจัย 

4. การบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตรวิเคราะห วิจัย 
บริการวิชาการ 

5. บริการดานบริหารการเงิน 
และการพัสดุงบอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย 

วิธีการ : 1) การประชาสัมพันธผานเว็บไซดหนวยงาน www.rdi.ku.ac.th 
จดหมายอิเลกทรอนิกส และหนังสือเวียน  และ Social Media เชน 
facebook   Line 

เปาประสงค : เพ่ือใหอาจารย นักวิจัยรับทราบขาวสาร กิจกรรมการ
ใหบริการตางๆ ของสวพ.มก. ไดแก    

-  การใหบริการหนวยท่ีปรึกษาวิจัย   

-  การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนักวิจัย   

-  การประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย  

-  การประกาศแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก 

- การใหบริการฐานขอมูลงานวิจัย 

-   การเผยแพรวารสารวิชาการ  

-   การเผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อตางๆ   

-   การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร วิเคราะห วิจัย บริการวิชาการ 

 

http://www.rdi.ku.ac.th/
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บริการของสวพ.มก. วิธีการดานการตลาด 

ทําใหลูกคารูจัก และใชบริการมากข้ึน 

 วิธีการ : 2) การมอบหมายใหผูบริหารและบุคลากรเดินทางไปยังวิทยาเขต
ตางๆ  เพ่ือใหความรู  สรางความเขาใจกับอาจารย นักวิจัยในบริการ 

เปาประสงค : เพ่ือเปนการบริการและการสื่อสารกับอาจารย นักวิจัยท่ีอยู
ตางวิทยาเขตใหทราบถึงผลิตภัณฑและการใหบริการของสวพ.มก. รวมถึง
วิธีการ ข้ันตอนการใชบริการ 

วิธีการ : 3) การจัดกิจกรรมตางๆ ดานการวิจัย  เชน  การจัดโครงการ
ติดตามประเมินผลงานวิจัยประจําป     การจัดโครงการมอบรางวัลผลงาน
ตีพิมพ   การจัดประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย   การ
จัดนิทรรศการภายในและภายนอกมก. เปนตน 

เปาประสงค : เพ่ือเปนการกระตุนการสรางสรรคผลงานวิจัย อีกท้ังเปน
การประชาสัมพันธใหนักวิจัยท้ังภายใน และภายนอกมก. ไดรูจัก และใช
บริการสวพ.มก. มากข้ึน 

วิธีการ : 4) การประชุมระดมความคิดแบบเจาะกลุมเปาหมาย 

เปาประสงค :  เพ่ือเปนกลไกในการผลักดัน พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
ใหมีคุณภาพ สูการแขงขัน และทําใหนักวิจัยเขาใจบทบาทสวพ.มก. ยิ่งข้ึน 

วิธีการ : 5)  จัดใหมีสวนลดอัตราคาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 

เปาประสงค :  เพ่ือเพ่ิมชองทางใหนักวิจัยในการติดตอใชบริการ รวมถึง
ตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกของผูรับบริการ 

วิธีการ : 6) จัดใหมีการจองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรผานระบบออนไลน 

เปาประสงค :  เพ่ือใหนักวิจัย ใชบริการเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงตอบสนอง
ความตองการ และอํานวยความสะดวกของผูรับบริการ 

วิธีการ : 7)  จัดทําคําขอเครื่องมือวิทยาศาสตรใหมๆ เพ่ิมข้ึนทุกป 

เปาประสงค :   เพ่ือใหมีเครื่องมือในการทําวิจัย ท่ีหลากหลาย และนักวิจัย
ใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 
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ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ 

  สวนงานมีวิธีการอยางไรในการวิ เคราะหและการทบทวนผลการดําเนินการและ              

ขีดความสามารถของสวนงาน 

สวพ.มก. มีการติดตามวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ  ดังนี้ 

1) สวพ.มก. โดยสํานักงานเลขานุการ วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปน

รายไตรมาส พรอมนําเสนอขอเสนอแนะ และรายงานผลตอผูบริหาร และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

หนวยงาน  รวมถึงหนวยงานจะเปนผูพิจารณาปรับเพ่ิม/ลดโครงการ กิจกรรมตามความจําเปน เหมาะสม และ

เสนอตอผูบริหารพิจารณา 

2) เม่ือสิ้นสุดการจัดโครงการ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการสรุปผลโครงการ และ

นําเสนอผูบริหารพิจารณา 

3) กอนการจัดโครงการครั้งใหม หนวยงานผูรับผิดชอบหรือคณะทํางาน จะนําขอมูลสรุปผล

โครงการพิจารณาทบทวน เพ่ือใหโครงการท่ีจัดครั้งใหมประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 

  สวนงานมีวิธีการอยางไรในการใชผลทบทวนผลการดําเนินการ ไปจัดลําดับความสําคัญของ

เรื่องท่ีตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง และโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

  สวพ.มก. ใชวิธีการปรึกษาระหวางผูบริหาร และหัวหนาฝาย/ผูรับผิดชอบ เพ่ือแกไข 

ปรับปรุงการดําเนินการ  รวมถึงมีการประชุมโดยผูเก่ียวของซ่ึงเปนคณะกรรมการ คณะทํางานเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 

หมวด 6  ระบบปฏิบัติการ 

 6.1 กระบวนการทํางาน : สวนงานมีวิธีการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ 

และกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางไร 

ก. การออกแบบผลิตภัณฑ การบริการ และกระบวนการ 

  (1) ขอกําหนดของผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ  

  สวนงานมีวิธีการอยางไร ในการระบุขอกําหนดของผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ

ทํางานท่ีสําคัญ 

 



รายงานการวิเคราะหตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 26 

 

สวพ.มก. ใชวิธีการในการระบุขอกําหนด ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ  ท่ีต อ ง เปน ไปตามเ ง่ือนไขของหน วยงาน อ่ืน  เชน  การจัด ทํ า

วารสารวิชาการซ่ึงตองปฎิบัติตามขอกําหนดของฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ โดยสวพ.มก.ไมไดเปน     

ผูกําหนดแตจะควบคุม ดูแลใหเปนไปตามขอกําหนดของฐานขอมูลนั้นๆ  

2) ผลิตภัณฑ หรือ บริการ ท่ีไมตองเปนไปตามเง่ือนไขของหนวยงานอ่ืน เชน การ

เผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อตางๆ ของสวพ.มก.  การเพ่ิมเติม แกไขขอมูลในฐานงานวิจัย  การพัฒนาฐานขอมูล

ใหมๆ  การเบิกจายเงินทุนอุดหนุนวิจัยแกนักวิจัย เปนตน  สวพ.มก.จะกําหนดตามความเหมาะสมและความ

ตองการของลูกคาเปนหลัก 

3) การออกแบบบริการ พิจารณาจากวิสัยทัศน และพันธกิจสวนงาน เพ่ือตอบสนองตอ

แผนยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  มีการประชุมจัดทําแผนเชิงรุกผูอํานวยการสวพ.มก. 

 

 

 

 

 

 

 

สวพ.มก. มีคณะกรรมการประจําสวพ.มก. เปนกลไกในการพิจารณานโยบายการ

บริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ซ่ึงประกอบดวย  ผูอํานวยการสวพ.มก. ผูแทนคณะ สถาบัน ท่ีมีการวิจัย 

ผูแทนวิทยาเขต และผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมก.นอกจากนี้มีชมรมนักวิจัยอาวุโส สวพ.มก. 

(KURDI Research Guru Club) เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารงานวิจัย ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ ในการ

พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยแกอาจารย นักวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการออกแบบการใหบริการของสวพ.มก.

รวมถึงการใหบริการหนวยท่ีปรึกษาในการใหบริการปรึกษาวิจัยแกอาจารย นักวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิ/

เชี่ยวชาญสาขาตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํานักวิจัยในดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

  (2) แนวคิดการออกแบบ 

  สวนงานมีวิธีการอยางไรในการออกแบบผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด 

  สวพ.มก. เปนหนวยงานท่ีผลิตวารสารวิชาการสองฉบับ ไดแก ANRES และ KJSS โดย

รูปแบบของการดําเนินการใชหลักการจัดทําวารสารตามหลักสากล  ตองมีกระบวนการ Peer-Reviewed 

ตรวจสอบคุณภาพบทความ มีกองบรรณาธิการควบคุมคุณภาพวารสาร และมีการนําระบบ submission 

online มาใชในการจดัทําวารสาร 

 

วิสัยทัศน และพันธกิจ แผนยุทธศาสตรดานการ

วิจัยของ มก. 

แผนเชิงรุกผูอํานวยการ สวพ.มก. 
แผนตามนโยบายการพัฒนาสวพ.มก. 
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  วิธีการออกแบบผลิตสื่อเผยแพรผลงานวิจัย ใหเขาถึงผูชมไดงาย สะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัด โดยนําสื่ออิเลกทรอนิกส สื่อSocial Media ตางๆ มาปรับใชในการเผยแพรผลงานวิจัย 

  วิธี การออกแบบการบริการ และการทํางาน ท่ีสํ า คัญดานบริหารจัดการงานวิจัย  

มุงเนนเรื่องความรวดเร็ว  ความถูกตอง  การใหบริการท่ีประทับใจ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดาน

การวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย  เกิดการสรางองคความรู ท่ีสามารถถายทอดใหเกิดประโยชนตอสังคม

และประเทศชาติ   สวพ.มก.ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริหารงานวิจัย และการเบิกจาย

เงินทุนวิจัย  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ เพ่ิมศักยภาพในการบริหารขอมูลของ สวพ.มก.  และลด

ตนทุนดานทรัพยากรบุคคลและคาใชจาย  นอกจากนี้การบริหารเก่ียวกับงบประมาณ พัสดุ มีการดําเนินการ

ตามกรอบระยะเวลา และระเบียบ ขอกําหนดของ มก. 

ข. การจัดการกระบวนการ  

 (1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 

 สวนงานม่ันใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการทํางานตางๆ เปนไปตาม

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

 กระบวนการผลิตวารสาร มีการกําหนดผูรับผิดชอบ โดยมีกองบรรณาธิการ ทําหนาท่ี

ดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญ รวมถึงมี Guide for Author สําหรับนักวิจัย เพ่ือจัดเตรียม

ตนฉบับ  

 กระบวนการผลิตสื่อเผยแพรผลงานวิจัย มีการกําหนดใหรองผูอํานวยการฝายเผยแพร

งานวิจัย หัวหนาฝายรับผิดชอบควบคุมดูแล และมีการกําหนดผูรับผิดชอบการผลิตสื่อแตละประเภทอยาง

ชัดเจน โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานและใหรายงานผลตอผูอํานวยการรับทราบเปนระยะ 

 กระบวนการดานบริหารจัดการงานวิจัย เชน การพัฒนาขอเสนอโครงการ การรับขอเสนอ

โครงการเสนอตอแหลงทุน การติดตามความกาวหนา ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพแกนักวิจัย ผูอํานวยการฯ  

มีการกําหนดใหรองผูอํานวยการฝายประสานงานวิจัย และหัวหนาฝาย รับผิดชอบควบคุมดูแลใหเปนไปตาม

ระเบียบ หลักเกณฑ รวมถึงแผนงานตางๆ ท่ีกําหนดไว  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลตอ

ผูอํานวยการรับทราบเปนระยะ 

 กระบวนการดานบริหารการเงิน มีการกําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงินเสนอตอ

ผูบริหารเปนรายเดือน และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

เปนไปตามระเบียบการเงินของ มก. รวมท้ังดานการบริหารพัสดุ มีการควบคุม กํากับใหเปนไปตามระเบียบ

พัสดุ พ.ศ. 2535 
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 นอกจากนี้ สวพ.มก. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป ในแตละ

หนวยงาน เปนรายไตรมาส มีการวิเคราะหผลพรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในไตรมาสถัดไป ซ่ึง

ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพ่ือใหแผนท่ีกําหนดไวมีการดําเนินการอยางแทจริง 

 (2) การปรบัปรุงผลิตภณัฑ การบริการ และกระบวนการ 

 สวนงานมีวิธีการอยางไร ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑและการ

บริการ และผลการดําเนินการ เสริมสรางสมรรถนะหลักของสวนงานและลดความแปรปรวน 

 สวพ.มก. ใชหลักการตามระบบ P D C A  โดยใชขอมูลจากความตองการของลูกคาเปนหลัก

ซ่ึงจะกําหนดผูรับผิดชอบการสรางผลิตภัณฑ การใหบริการ เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดผลการ

ดําเนินการ และใชวิธีการประชุม วางแผนการดําเนินการ  และรวมมือกันดําเนินการ  โดยมีการติดตาม 

วิเคราะหผลระหวางดําเนินการ หากมีขอแกไขปรับปรุง ผูรับผิดชอบจะทําหนาท่ีทบทวนการทํางานและหารือ

ระหวางผูบริหารและผูเก่ียวของ เพ่ือปรับวิธีการ แนวทางในการสรางผลิตภัณฑ การบริการใหเหมาะสมกับ

ลูกคา  อาทิเชน 

- โดยกองบรรณาธิการ และกองจัดการวารสารมีการประชุมหารือ วางแนวทาง และ

ดําเนินการรวมกับบริษัท Elsevier เพ่ือนําระบบ Submission Online มาใชในการบริหารและนําวารสารสู

ฐานขอมูล ScienceDirect โดยผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาพรอมแกไขปญหา อุปสรรค และพรอม

ผลักดันวารสารสูฐาน ISI  ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน นอกจากนี้ ผูรับผิดชอบหลัก ไดจัดทําโครงการวิจัยงานประจําสู

งานวิจัย (R2R) เพ่ือวิเคราะหขอมูลจากมหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีวารสารเขาสูฐาน ISI 

แลว   

- โดยผูบริหารและผูรับผิดชอบ มีการประชุมหารือรวมกัน และนําไปสูการปรับปรุง

รูปแบบการผลิตสื่อตางๆ ท่ีมีคาใชจาย เชน วารสารขาวสวพ.มก. ในรปูแบบเอกสารเผยแพร  หรือการเผยแพร

ผลงานวิจัยผานโทรทัศน  ปรับรูปแบบเปนการเผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อ  อิเลกทรอนิกสตางๆ เชน 

Youtube, Website, Facebook และเผยแพรผานสื่อปายอิเลกทรอนิกส (LED) ในพ้ืนท่ีมก.  

-  โดยพิจารณาจากผลการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย และผลการประเมินรายงาน

โครงการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ เปนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- โดยจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินจากผูเขารับการอบรม เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในครั้งตอไป 

- โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ให

สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 

- โดยนําระบบออนไลนมาใชในการโอนเงินทุนวิจัยแกนักวิจัย เพ่ือควาสะดวก รวดเร็ว 

- โดยการสงเสริมใหบุคลากรสวพ.มก. จัดทําโครงการงานประจําสูงานวิจัย ( R to R) ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับงานท่ีรับผิดชอบ และนํามาพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากข้ึน  
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บทท่ี 3   

ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ 

7.1 ก ผลลัพธดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการท่ีมุงเนนลูกคา   แสดงขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 

ผลลัพธดานผลิตภัณฑ    

  

 7.1 ก-1 จํานวนบทความ มก. ท่ีตีพิมพเผยแพรผานส่ือวิชาการ   

หนวย : เรื่อง 

ส่ือวารสาร ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
วารสาร ANRES 61 65 48 
วารสาร KJSS 24 15 23 
 

 

 7.1 ก-2 จํานวนผลงานเผยแพรผานชองทางส่ือเผยแพรผลงานวิจัย  

หนวย : เรื่อง 

ชองทางเผยแพร ปงบประมาณ 
2556 

ปงบประมาณ 
2557 

ปงบประมาณ 
2558 

รายการวิทยุ 53 51 52 
รายการเกษตรศาสตรนําไทย 13 10 10 
KURDI Channel 47 27 26 
ขอสารสนเทศ 16 26 29 
Blog Research Weekly - 62 34 
บทความผานวารสารเคหการเกษตร 12 12 12 
การจัดนิทรรศการ 6 ครั้ง 36 83 
ผูเขาชมรายการเกษตรศาสตรนําไทย 1,206,587 4,005,345 5,007,525 
โปสเตอรนําเสนอผลงานวิจัย - 239 399 
ประชาสัมพันธผลงานวิจัย 1 หนา - - 247 
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ผลลัพธดานบริการ 

 

 7.1 ข-1 จํานวนโครงการวิจัย มก. ท่ีเสนอขอ เปรียบเทียบโครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร  

            และโครงการวิจัยท่ีสงรายงานฉบับสมบูรณตามแผน     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 7.1 ข-2 จํานวนงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ท่ีเสนอขอ เปรียบเทียบงบท่ีไดรับการจัดสรร  
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 7.1 ข-3 จํานวนทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอกท่ีสวพ.มก. เปนผูประสาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1 ข-4 จํานวนครั้งในการใชบริการท่ีปรึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 ข-5 จํานวนโครงการนักวิจัยรุนใหม  
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จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุน 

7.1 ข-6  จํานวนนักวิจัย ท่ีไดทุนสนับสนุนวิจัย ตออาจารย นักวิจัยของมก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ข-7 จํานวนเงินทุนอุดหนุนวิจัย มก. ท่ีไดรับการสนับสนุน ตออาจารย นักวิจัยของมก. 

 

จํานวน ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 
2557 

ปงบประมาณ 2558 

อาจารย นักวิจัย มก. 3,054 3,141 3,153.50 
เงินทุนวิจัย 1,821,331,251 1,948,845,171 2,015,800,074 
เงินทุนวิจัยตอาจารย นักวิจัย มก. 596,375.65 620,453.73 639,226.28 

 

 

   

 7.1 ข-8  การจัดอบรม/สัมมนา และจํานวนผูเขารวมของสวพ.มก. 

 

สวพ.มก. จัดอบรม/สัมมนา ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 
จํานวนครั้งในการจัด 10 13 24 
จํานวนผูเขารับการพัฒนา 639 1,840 1,635 
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 7.1 ข-9 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพของนักวิจัย มก.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 7.1 ข-10 จํานวนผลงานนําไปใชประโยชนของนักวิจัย มก.   

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 ข-11  จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานนานาชาติ 
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 7.1 ข-12  จํานวนครั้งในการเขาใชขอมูลจากเว็บไซดหนวยงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ข-13 จํานวนครั้งท่ีมีผูมาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร  และหองปฏิบัติการ 
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 7.2 ก-1  คาความพึงพอใจตอการใหบริการของสวพ.มก. 

กิจกรรม กลุมผูรับบริการ จํานวน
ครั้ง 

จํานวน
คน 

คาเฉล่ีย   
ความ 

พึงพอใจ 
การประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
การจัดโครงการ ฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

อาจารย นักวิจัยภายใน มก. 24 810 4.20 

การใชบริการหนวยท่ีปรึกษาวิจัย อาจารย นักวิจัยภายใน มก. 123 70 4.79 
ระบบการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก อาจารย นักวิจัยภายใน มก. 1 131 3.78 
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย 
การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

นักวิชาการภายใน /ภายนอกมก. 
1 65 4.4 

การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร บริการวิเคราะห วิจัย บริการวิชาการดานการวิจัย 
การใชบริการเครื่องมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ 

อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
นักวิชาการภายใน /ภายนอกมก. 

2,717 N/A 4.55 

 

 

 7.2 ก-2 และ 7.5 ก  ความผูกพันของผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน 

 สวพ.มก. มีภารกิจหลักในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของมก. โดยมีอาจารย นักวิจัย

ภายในมก. เปนลูกคาหลัก สวพ.มก. ไดนําผลลัพธการใหบริการเปนความผูกพันของผูรับบริการ ไดแก   

(1) ดานการประสานและบริหารทุนวิจัย สามารถประเมินจากจํานวนอาจารย/นักวิจัยท่ีสง

ขอเสนอโครงการวจิัยมายัง สวพ.มก. อยางตอเนื่อง พบวาจํานวนนักวิจัยท่ีสงขอเสนอโครงการทุนอุดหนุนวิจัย 

อยางนอย 2 ป ใน 3 รอบปงบประมาณ ดังนี ้
  

รายการ ปงปม. 
2556 

ปงปม. 
2557 

ปงปม. 
2558 

ปงปม. 
2559 

ปงปม. 
2560 

จํานวนโครงการวิจัยท่ีสงท้ังหมด 
(รวมโครงการเด่ียว/ชุดโครงการ/โครงการยอย) 

839 794 789 669 662 

จํานวนคนสงซํ้า / จํานวนคนสงท้ังหมด 559 / 988 
รอยละ 56.58 

  

 526 /973 
รอยละ 54.06 

 

  503 /956 
รอยละ 52.62 
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(2) การสงบทความตีพิมพในวารสารวิชาการ มีอาจารย นักวิจัยมก. ท่ีเคยสงบทความตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ซ่ึงสวพ.มก. รับผิดชอบจัดทํา และกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง  

(3)   การเผยแพรผลงานวิจัยมก. มีอาจารย นักวิจัยมก. ท่ีสนับสนุนและพรอมใหความรวมมือใน

การเผยแพรผลงานวิจัย เชน การนําผลงานวิจัยไปรวมแสดงนิทรรศการ การตรวจสอบขอมูลผลงานวิจัย การ

รวมมือใหสัมภาษณถายทําวีดิทัศน   

(4) การใชบริการขอมูลจากฐานงานวิจัย พบวามีอาจารย นักวิจัย กลุมเดิมมาใชบริการขอมูลจาก

ฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  (http://research.rdi.ku.ac.th) เพ่ือใชประโยชนในการสืบคน คนควาและ

อางอิง งานวิจัย  ดังจะเห็นไดจากสถิติจํานวนผูท่ีเขาใชฐานขอมูล ดังนี้ 

 

 

            

 

 

 

 

          หมายเหตุ อางอิงจาก Google Analyitics  

 

(5)  การใชบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร พบวามีอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 

นักวิชาการภายใน /ภายนอกมก. ท่ีกลับมาใชบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ 

มากกวา 1 ครั้ง โดยมีขอมูล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

จากขอมูลขางตนแสดงถึงคุณภาพ และความพรอมของการใหบริการ ความสัมพันธระหวาง           

ผูใหบริการกับผูรับบริการในทางท่ีดี รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการ การแกไขปญหา จนเกิดความพึง

พอใจตออาจารย นักวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 ------------------------------------------------------------------- 

ป พ.ศ. จํานวนผูเขาใชฐานขอมูล
ท้ังหมด 

จํานวนผูใชใหม จํานวนผูใชกลับมาอีก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
2556 663,379 

 
100 457,364 

 
68.94 206,015 

 
31.06 

2557 773,769 
 

100 545,970 
 

70.56 227,799 
 

29.44 

2558 932,858 
 

100 639,144 
 

68.51 293,714 
 

31.49 

ป พ.ศ. จํานวนผูกลับมาใชบริการอีก 
จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

ครั้ง 
รอยละ 

2557 105 20.63 1212 44.61 
2558 121 23.77 1201 44.20 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest


หน่วยงาน........สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่ง มก. .........

1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตวัชี้วดัความส าเร็จ (KPI) 4. เปา้หมาย 5. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ
1. สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. มรีะบบ
สารสนเทศ สนบัสนนุกระบวนงานหลักอยา่งมี
ประสิทธิผล และเปน็ขอ้มลูส าคัญส าหรับ
มหาวิทยาลัย ในการติดตามความกา้วหนา้ของ
ผลงานวิจยั

โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศและระบบ
ฐานขอ้มลูด้านการวิจยั

จ านวนสารสนเทศที่พฒันา/
ปรับปรุง ไมน่อ้ยกว่า 6 ฐาน

ร้อยละ 100 สวพ. มก. ได้พฒันา/ปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูด้านการ
วิจยั 6 ฐาน อยา่งต่อเนื่อง และในแผนด าเนนิงานป ี2559
 ได้มโีครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบคลังขอ้มลูงานวิจยั 
(KUForest) และโครงการระบบติดตามโครงการวิจยั 
(Tracking system) ซ่ึงด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว

- ฝ่ายสารสนเทศ
งานวิจยั
สวพ. มก.

2. ตามการแบง่ส่วนราชการ ยกเว้น ส านกังาน
เลขานกุาร ซ่ึงถอืเปน็งานสนบัสนนุงานฝ่ายอื่นๆ
 อาจต้องก าหนดผลลัพธ์ของงานบริการให้
ชดัเจนมากขึ้น รวมทั้งการก าหนดตัววัด
ความส าเร็จของแต่ละงาน และวิเคราะหใ์ห้
สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า

กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดให้
ชดัเจนในแผนการด าเนนิงาน
ประจ าปี

กิจกรรม ส ารวจความพงึพอใจ
ใหก้ารบริการต่อลูกค้า 
(อาจารย ์นกัวิจยั)

แผนด าเนนิงานประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

ความพงึพอใจผู้รับบริการไม่
นอ้ยกว่า 3.5

ร้อยละ 100

3.51 คะแนน

มกีารก าหนดตัวชี้วัดความพงึพอใจของผู้รับบริการใน
แผนด าเนนิการประจ าป ี2558-2559 รวมถงึส านกังาน
เลขานกุารจดัท าโครงการวิจยังานประจ าสู่งานวิจยั (R to
 R) เร่ืองการศึกษาความพงึพอใจของนกัวิจยัต่อระบบการ
เบกิจา่ยเงินอดุหนนุวิจยัภายนอก มคีวามพงึพอใจเทา่กบั
 3.78

5000 ส านกังานเลขานกุาร
สวพ. มก.

3. ด้วยไมม่ขีอ้มลูที่ชดัเจนถงึแหล่งรายได้ที่ใชใ้น
การใหบ้ริการ ทั้งงานพฒันานกัวิจยั การใหแ้รง
กระตุ้นนกัวิจยั การไมม่ขีอ้มลูที่ชดัเจนอาจเปน็
จดัเส่ียงที่ส าคัญของหนว่ยงานและอาจส่งผลต่อ
การด าเนนิงานของหนว่ยงาน แต่ต้องยอมรับว่า
ในปจัจบุนัหนว่ยงานมกีลยทุธ์ในการพฒันางาน
ต่างๆ

กิจกรรม ของบประมาณ
สนบัสนนุกจิกรรม/โครงการ
ต่างๆ ที่เปน็การพฒันานกัวิจยั
ในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย

โครงการ/กจิกรรมที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากมหาวิทยาลัย
ประจ าปี

2 โครงการ/กจิกรรม สวพ. มก. ได้รับจดัสรรงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจ าป ี2559 เพื่อด าเนนิโครงการจ านวน
 4 โครงการ งบประมาณ 18,304,416 บาท  นอกจากนี้ 
ในปงีบประมาณ 2560 สวพ. มก. ด าเนนิการจดัท า
ขอ้มลูประกอบการขออนมุติังบประมาณเพื่อใชใ้นการ
บริหารจดัการงานวิจยัในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย
แล้ว

- สวพ. มก.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558
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หนวยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย จัดการสารสนเทศงานวิจัย เผยแพร ถายทอด และพัฒนางานวิจัยสูการใชประโยชน 

 ผลิตสื่อวารสารวิชาการ และสื่อเผยแพรผลงานวิจัย 

 

PRODUCT 

การประสานและบรหิารงานวิจัยมก. การประสานและจดัการสารสนเทศงานวิจัย การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย 
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตรเพ่ืองานวิจัย บริการดานบริหารการเงิน และการพัสดุงบอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 

MISSION 

SE
RV

IC
E 

อาจารย นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  แหลงทุนภายนอก คณะวิชา สํานัก สถาบัน CUSTOMER STEAKHOLDER 

จัดทําแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดทําโครงการวิจัยสถาบัน   จัดทําโครงการวิจัยงานประจําสูงานวิจัย   จัดทําโครงการวิจัย  
จัดทําแบบสอบถามจากการจดันิทรรศการ  ใชขอมูล Feedback จาก Social Media  โดยประชุมคณะกรรมการประจํา ใชการสื่อสาร 2 ทาง VO

C 

Want of Customer  (WOC) 

ฝายประสานงานวิจยัฯ ฝายเผยแพรงานวิจัย ฝายสารสนเทศงานวิจัย ฝายเครื่องมือวิจัย สํานักงานเลขานุการ Responsibility Sector 

KPI of WOC 

เปนองคกรหลักท่ีสรางความเขมแข็งดานงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับภูมิภาค 



กระบวนการหลัก / กระบวนการสนับสนุน / ความตอ้งการของลูกค้า และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามความตอ้งการของลูกค้า
Pr

oc
ee

ss

จัดท ำ
ยุทธศำสตร์
กำรวิจัย

แสวงหำแหล่ง
ทุน

พัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำร
วิจัย

รับข้อเสนอ
โครงกำร
เสนอต่อ
แหล่งทุน

ติดตำม
ควำมก้ำวหนำ้

เสริมสร้ำง
ศักยภำพกำร
วิจัยแก่นกัวิจัย

เผยแพร่
ผลงำนวิจัยและใช้
ประโยชน์

ระบบกำรบริหำร
จัดกำร  (บคุลำกร
 งบประมำณ พัสดุ
 แผนงำน)

บริกำรเคร่ืองมือ
วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรวิเครำะหว์ิจัย

1.1 1.2 4.1 2.1 3.1 8.1 9.1 4.1

2.2 3.2 8.2 5.1
3.3 8.3 5.2
3.4 6.1

6.2

ผู้รับผิดชอบความตอ้งการลูกค้า
a ฝ่ำยประสำนฯ
b ฝ่ำยสำรสนเทศฯ
c ฝ่ำยเผยแพร่ฯ
d ฝ่ำยเคร่ืองมือฯ
e ส ำนักงำนเลขำนุกำร

กระบวนกำรสนบัสนนุ

W
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กระบวนกำรหลัก
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ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรประสำนงำนวิจยั
1.1

1.2
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรติดตำมและประเมินผล

2.1

2.2
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ :ด้ำน บริกำรเสริมสร้ำงงำนวิจยั

3.1
3.2

3.3

3.4
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์

4.1

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรวิเครำะห์ วิจยั
5.1

5.2
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรวิชำกำร

6.1
6.2

 ใหจ้ัดหำเคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น

 มีระบบพัฒนำนกัวิจัยใหเ้ข้มแข็ง

ประชำสัมพันธ์ใหท้รำบกำรใหบ้ริกำรของหนว่ยที่ปรึกษำวิจัย

มีกำรบริกำรวิเครำะหด้์ำนต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น

 มีกำรจองกำรใช้เคร่ืองมือผ่ำนระบบออนไลน์

จัดอบรมกำรใช้เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์เปน็ภำคภำษำอังกฤษ และมีแบบสอบถำมเปน็ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนกัศึกษำชำวต่ำงชำติ

 มีมำตรกำรในกำรเร่งรัดกระบวนกำรประเมินรำยงำนวิจัยฉบบัสมบรูณ์ (ร่ำง) และส่งผลประเมินใหน้กัวิจัยรวดเร็วขึ้น

 เสริมสร้ำงศักยภำพนกัวิจัยในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีคุณภำพ

จัดกิจกรรมสนบัสนนุกำรตีพิมพ์ใหท่ั้วถึงทุกวิทยำเขต

 ลดอัตรำค่ำบริกำร มีส่วนลดส ำหรับบคุลำกรและนสิิตมก.

 มีกรอบและทิศทำงกำรวิจัยท่ีชัดเจน เหมำะสมแต่ละวิทยำเขต

 มีกำรบรูณำกำรงำนวิจัยร่วมกัน

กำรติดตำมกำรด ำเนนิงำนวิจัยใหเ้ปน็ไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล



ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรสำรสนเทศงำนวิจยัของมก.

4.1
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ผลงำนวิจยั มก.

8.1 จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุกใหก้ับนกัวิจัย เพื่อรับทรำบช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยโดยใช้ส่ือของสวพ.มก. มำกขึ้น

8.2
8.3

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ : ด้ำนบริกำรด้ำนบริหำรกำรเงินและกำรพสัดุงบอุดหนุนเพื่อกำรวิจยั
9.1 ใหบ้ริกำรด้วยควำมรวดเร็ว สะดวก และถูกต้องตำมระเบยีบ

 ตีพิมพ์บทควำมวิจัยด้วยควำมรวดเร็ว

จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและนกัวิจัย

ใหบ้ริกำรจัดงำนนทิรรศกำรงำนวิจัยอย่ำงมืออำชีพ



Value chain ด ำเนินกำรตำม KPI ส่วนงำน

จ ำนวนเงินทุนที่
ได้รับกำรสนับสนุน
ต่ออำจำรย์นักวจิัย
ของ มก.

ร้อยละของนักวจิัยที่ได้รับทุน
วจิัยสนับสนุนต่ออำจำรย์ 
นักวจิัยของมก.

 ร้อยละของจ ำนวน
รำยงำนวจิัยที่ส่งรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ตำมแผนของ
ทุนวจิัย มก.

จ ำนวนผลงำนวจิัย
ที่น ำไปเผยแพร่

ควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำร

Target               500,000                                 50                             50                  140                 3.51 

 Result               639,226                               59.5                             41                  892                 4.45 

จัดท ำยุทธศำสตร์กำรวจิัย x x x

ประสำนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร x x

พัฒนำฐำนข้อมูลกำรวจิัย x x x

รับข้อเสนอโครงกำรเสนอต่อแหล่งทุน x x x

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ x x

เสริมสร้ำงศักยภำพกำรวจิัยแก่นักวจิัย x x x x x

เผยแพร่ผลงำนวจิัยและใช้ประโยชน์ x x

บริกำรเคร่ืองมือวทิยำศำสตร์เพื่อกำร
วเิครำะห์วจิัย x

ระบบกำรบริหำรจัดกำร  (บุคลำกร 
งบประมำณ พัสดุ แผนงำน) x

กระบวนการหลัก

กระบวนการสนับสนุน

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของส่วนงาน (สวพ.มก.)



ร้อยละของ
ทนุวิจัยที่
เบกิจ่าย
เปน็ไปตาม
แผน

ร้อยละ
ของ
โครงการที่
ส าเร็จ
ตามแผน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ใหเ้ปน็ไป
ตามแผน

เงินทนุที่
ได้รับ

จ านวน
ข้อเสนอ
ต่อนักวิจัย

จ านวน
นักวิจัยที่
ได้รับการ
พฒันา

จ านวน
ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่

ฐานข้อมูล
ที่ใช้
ประโยชน์

บคุลากร
มี
ศักยภาพ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
พสัดุ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน

ความพงึ
พอใจ
ผู้รับบริการ

 /  /
1. จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย

  /   /   /  
2. ระดมความคิดประเด็นวิจัย
2. พฒันาข้อเสนอโครงการวิจัย
3. ประสานแหล่งทนุ/นักวิจัย

4. แจ้งผลการพจิารณาจัดสรรทนุ

 /   /

1. รับฟงัความต้องการ
2. วิเคราะห ์ออกแบบ 

3. พฒันาฐานข้อมูล
4. ทดสอบฐานข้อมูล
5. เผยแพร่ /น าไปใช้

ตวัชี้วัดความส าเร็จของแตล่ะกระบวนการหลัก (Core Process)

Core Process / Sub Process

กระบวนการหลัก

จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย

ประสานการพฒันาข้อเสนอโครงการ

พฒันาฐานข้อมูลการวิจัย



ร้อยละของ
ทนุวิจัยที่
เบกิจ่าย
เปน็ไปตาม
แผน

ร้อยละ
ของ
โครงการที่
ส าเร็จ
ตามแผน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ใหเ้ปน็ไป
ตามแผน

เงินทนุที่
ได้รับ

จ านวน
ข้อเสนอ
ต่อนักวิจัย

จ านวน
นักวิจัยที่
ได้รับการ
พฒันา

จ านวน
ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่

ฐานข้อมูล
ที่ใช้
ประโยชน์

บคุลากร
มี
ศักยภาพ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
พสัดุ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน

ความพงึ
พอใจ
ผู้รับบริการ

Core Process / Sub Process

  /   /   /   /   /
1 ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์ ทนุวิจัย

2. รวบรวม/ตรวจสอบ ข้อเสนอโครงการ

3. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.)

4. แต่งต้ัง/จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณา
จัดสรรทนุ

5. แจ้งผลการจัดสรรทนุ

6. นักวิจัยท าสัญญารับทนุพร้อมเบกิเงินงวดแรก

   /    /    /    /    /

 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ความก้าวหน้า 6 เดือนแรก/6 เดือนหลัง

2. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมิน/วิจารณ์ 
รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนหลัง (โครงการวิจัย
ต่อเนื่อง)/รายงานผลการวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
(โครงการวิจัยปเีดียวหรือต่อเนื่องปสุีดทา้ย)

ติดตามความก้าวหน้า

รับข้อเสนอโครงการเสนอต่อแหล่งทนุ



ร้อยละของ
ทนุวิจัยที่
เบกิจ่าย
เปน็ไปตาม
แผน

ร้อยละ
ของ
โครงการที่
ส าเร็จ
ตามแผน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ใหเ้ปน็ไป
ตามแผน

เงินทนุที่
ได้รับ

จ านวน
ข้อเสนอ
ต่อนักวิจัย

จ านวน
นักวิจัยที่
ได้รับการ
พฒันา

จ านวน
ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่

ฐานข้อมูล
ที่ใช้
ประโยชน์

บคุลากร
มี
ศักยภาพ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
พสัดุ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน

ความพงึ
พอใจ
ผู้รับบริการ

Core Process / Sub Process

3.  ติดตามประเมินผลการวิจัยโดย 1) จาก
เอกสารรายงาน 2) เยีย่มชมสถานที่ท าการวิจัย

4. แจ้งผลการติดตามประเมิน/วิจารณ์ รายงาน
ผลการวิจัย

  /   /   /   /
1. ส ารวจความต้องการ
2. วางแผน
3. ประชาสัมพนัธ์
4. จัดฝึกอบรม
5. ติดตาม
6. การใหร้างวัล

  /
1. คัดเลือก/วิเคราะหผ์ลงานวิจัย

2. ประสานนักวิจัย

3. ผลิตส่ือ
4. เผยแพร่ผลงานวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยและใช้ประโยชน์

เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยแก่นักวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย



ร้อยละของ
ทนุวิจัยที่
เบกิจ่าย
เปน็ไปตาม
แผน

ร้อยละ
ของ
โครงการที่
ส าเร็จ
ตามแผน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ใหเ้ปน็ไป
ตามแผน

เงินทนุที่
ได้รับ

จ านวน
ข้อเสนอ
ต่อนักวิจัย

จ านวน
นักวิจัยที่
ได้รับการ
พฒันา

จ านวน
ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่

ฐานข้อมูล
ที่ใช้
ประโยชน์

บคุลากร
มี
ศักยภาพ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
พสัดุ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน

ความพงึ
พอใจ
ผู้รับบริการ

Core Process / Sub Process

  /
1. รับบทความวิจัย
2. ตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ และภาษา

3. ตีพมิพเ์ผยแพร่

1. บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์
ตัวอย่าง
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยใหแ้ก่นิสิตและบคุลากร
วิจัยมก.

 /  /
1. วิเคราะหค์วามต้องการและสรรหาบคุลากร

2. พฒันาศักยภาพบคุลากร
3. ธ ารงรักษาบคุลากร

สนับสนุนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

ระบบการบริหารจัดการ  (บคุลากร  งบประมาณ 
พสัดุ แผนงาน )

การตีพมิพผ์ลงานวิจัย

กระบวนการสนับสนุน

บคุลากร



ร้อยละของ
ทนุวิจัยที่
เบกิจ่าย
เปน็ไปตาม
แผน

ร้อยละ
ของ
โครงการที่
ส าเร็จ
ตามแผน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ใหเ้ปน็ไป
ตามแผน

เงินทนุที่
ได้รับ

จ านวน
ข้อเสนอ
ต่อนักวิจัย

จ านวน
นักวิจัยที่
ได้รับการ
พฒันา

จ านวน
ผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่

ฐานข้อมูล
ที่ใช้
ประโยชน์

บคุลากร
มี
ศักยภาพ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ความ
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ระเบยีบ
พสัดุ

ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนงาน

ความพงึ
พอใจ
ผู้รับบริการ

Core Process / Sub Process

 /  /
1. เบกิจ่ายงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผน

2. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน

3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 /  /
1. จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ

2. ควบคุมพสัดุตามระเบยีบพสัดุ

3. จ าหน่ายพสัดุตามระเบยีบพสัดุ
 /  /

1. จัดท าแผน

2. ควบคุมและติดตามใหด้ าเนินการตามแผน
3. วิเคราะห/์รายงานผลตามแผน

1. บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์
ตัวอย่าง  /

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยใหแ้ก่นิสิตและบคุลากร
วิจัยมก.

 /

งบประมาณ

สนับสนุนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย

พสัดุ

แผนงาน
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