รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
5. นายอัศวเทพ คันชิง
วันที่ประเมิน :
สถานที่ประเมิน :

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

1. ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด
1
1.1
1.2
1.3
2
C.3.1
C.3.2

C.4.1

C.4.2
C.8.4
C.8.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
4

ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด
ผลประเมิน การแปลผล
ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL
4.15
ดี
กองบริหารงานสานักวิจยั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3.91
ดี
กองบริหารงานวิจัย
4.20
ดี
กองบริหารงานบริการวิชาการ
4.22
ดี
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines
2.02
ปรับปรุง
กระบวนการใช้ข้อมูลที่เกีย่ วข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
3.00
พอใช้
กาหนดหรือทบทวนทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการกากับติดตามและประเมินผลการวิจัย และกระบวนการวิจัยให้
ตอบสนองทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินการปรับปรุง
3.00
พอใช้
กระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย
กระบวนการใช้ข้อมูลที่เกีย่ วข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
กาหนดหรือทบทวนทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผูเ้ รียนของ
3.00
พอใช้
มหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการกากับติดตามและประเมินผลบริการวิชาการ และกระบวนการบริการ
วิชาการให้ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และใช้ผลการ
3.00
พอใช้
ประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง
กระบวนการสื่อสารข้อมูลสาคัญตามพันธกิจ(ด้านการวิจยั และบริการวิชาการ)
2.00
ปรับปรุง
และกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญอย่างเป็นระบบ
กระบวนการใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในการพัฒนา ปรับปรุง การ
3.00
พอใช้
บริหารและการดาเนินพันธกิจ(การวิจัยและบริการวิชาการ) ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกาหนด
4.80
ดีมาก
ร้อยละของจานวนทุนวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางานและส่งรายงาน
5.00
ดีมาก
ผลวิจัยให้เสร็จตามกาหนดของแหล่งทุน (สกสว.)
ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่มรี ะยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่รับ
ทุนวิจัยประจาปีของมหาวิทยาลัย ทาการเบิกจ่ายและชาระบัญชี(เคลียร์คา่ ใช้จ่าย)
5.00
ดีมาก
ให้แล้วเสร็จไม่เกินการส่งเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
มีการจัดทากระบวนการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
4.00
ดี
ร้อยละของจานวนงานบริการวิชาการที่มีระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ทาการเบิกจ่าย ชาระบัญชี (เคลียร์ค่าใช้จ่าย) และจัดส่งรายงานฉบับ
5.00
ดีมาก
สมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ
ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ทีเ่ กิด Positive impact ตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้แก่ชุมชนที่รับริ
5.00
ดีมาก
การ
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4.25
ดี

2. ผลการประเมินคะแนนแบบถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

ผลคะแนน ถ่วงน้าหนัก

1

ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL

30.00

4.15

124.50

2

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines

25.00

2.02

50.50

3

ตัวชี้วัดการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกาหนด

25.00

4.80

120.00

4

ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี

20.00

4.25

85.00

ผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนัก

100.00

380.00

สรุปผลการประเมิน (ผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนัก / 100)

3.80

แปลผลคะแนน

ระดับดี

3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
3.0) โครงร่างองค์กร
(1) ระบุ Product/Service ที่ชัดเจน ที่เกิดจากกระบวนการดาเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้สามารถ
กาหนด Stakeholder ที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับการให้บริการหลักของส่วนงาน
(2) ทบทวน Vision Mission และแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นงานและ
มหาวิทยาลัย ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ ม. กลุ่มที่ 2 และนานาชาติ เช่น
- การหาทุนวิจัยจากต่างประเทศ
- การผลักดันให้นักวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในการทาวิจัยและขอรับทุนวิจัย
- หาแหล่งทุน (PPP) ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย คิดค้น
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม
- ผลักดันงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้บูรณาการกับการผลิตบัณฑิตและการเรียนการ
สอน เช่น การกาหนดเป็น TOR ด้านผลลัพธ์ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ
(3) ผลักดันกลยุทธ์การบริหารจัดการภายในที่ยังไม่บรรลุจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(4) สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรระดั บปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างานยื่นขอตาแหน่งที่สูงขึ้น โดย
บรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน และพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของส่วนงาน
(5) มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการดาเนินงาน work process เพื่อให้
กระบวนการการทางานถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ

3.1) ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL
(1) ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน
- ระบุ Product/Service ที่สาคัญของส่วนงาน เพื่อให้ทราบ Key Stakeholder ที่ครบถ้วน
- ระบุ Key Stakeholder ให้ ค รบถ้ ว นตามการบริ ก ารหลั ก ที่ ส่ ว นงานรั บ ผิ ด ชอบ ตาม work
process/ work system
- เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก
(2) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา/แก้ปัญหา เพื่อให้หน่วยงานมีคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
- พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ให้ตรงตาม Stakeholder
และการให้บริการหลักแต่ละบริการ
- น า Feed back ความพึ ง พอใจด้ า นการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ในระดั บ คณะ (คณบดี /
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง) เข้ามาพิจารณาเป็นประเด็นที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการ
3.2) ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines ที่ส่วนงานรับผิดชอบ
- ไม่มี
3.3) ตัวชี้วัดการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกาหนด
กระบวนการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
1. กระบวนการก ากั บ ติ ด ตามให้ ผู้ วิ จั ย ที่ รั บ ทุ น วิ จั ย ประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย ทางานและส่งรายงานผลวิจัยให้เสร็จตามกาหนดของแหล่ง
ทุน (สกสว.)
2. กระบวนการก ากั บ ติ ด ตามให้ ผู้ วิ จั ย ที่ รั บ ทุ น วิ จั ย ประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย ทาการเบิกจ่ายและชาระบัญชี(เคลียร์ค่าใช้จ่าย) ให้แล้วเสร็จ
ไม่เกินการส่งเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. กระบวนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ)
ของโครงการวิจัยประจาปีของมหาวิทยาลัย(ปีงบประมาณ 2564)
4. กระบวนการกากับติดตามให้้ผู้ที่รับทุนบริการวิ ชาการประจาปี ข อง
มหาวิทยาลัย ทาการเบิกจ่าย ชาระบัญชี (เคลียร์ค่าใช้จ่าย) และจัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564)
5. กระบวนการผลั ก ดั น ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด
Positive impact ตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้แก่ชุมชนที่รับ
บริการ

เป้าหมาย
1. ร้ อ ยละ 90 ของจ านวนทุ น วิ จั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ร้ อ ยละ 90 ของจ านวนงาน วิ จั ย ที่ มี
ระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. มีการจัดทาระบบกระบวนการติดตาม และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เสร็จสิ้น
4. ร้อยละ 80 ของจานวนงานบริการวิชาการ
ที่ มี ร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
2564
5. ร้ อ ยละ 60 ของจ านวนโครงการบริ ก าร
วิ ช าการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25612563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ
(1) กระบวนการทางานข้อ 1, 2 และ 4 ที่เป็นกระบวนการทางานประจา ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
หรือ Gap ในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน และใช้การควบคุมภายใน เพื่อปิด Gap/ลดความเสี่ยงที่
จะทาให้การดาเนินงานแต่ละขั้นตอนไม่บรรลุ
(2) กระบวนการท างานข้ อ 3 การติ ด ตามและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบ) ของ
โครงการวิจัยประจาปีของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2564)
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
- ออกแบบตัวชี้วัดเชิงปริมาณในการวัดผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย
ข้อสังเกต
- การวัดผลประเมินผลกระทบ เกิดจากโครงการวิจัยหรือเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ
- ออกแบบโครงการ/ชุดโครงการวิจัย เพื่อวัด Impact จากโครงการและกาหนด TOR ในการ
ประเมินที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้ผลวิจัย
(3) กระบวนการทางานข้อ 5 การผลักดันให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิด Positive impact
ตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้แก่ชุมชนที่รับบริการ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
- ออกแบบตัวชี้วัดเชิงปริมาณในการกากับติดตามและผลประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ประจาปี 2565
- ให้มีการประเมิน Positive impact การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
3.4) ความสาเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปี
- ไม่มี

