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1. ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด ผลประเมิน การแปลผล 

1 ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 4.15 ดี 
1.1 กองบริหารงานส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 3.91 ด ี
1.2 กองบริหารงานวิจัย 4.20 ด ี
1.3 กองบริหารงานบริการวิชาการ 4.22 ด ี
2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines 2.02 ปรับปรุง 

C.3.1 
กระบวนการใช้ข้อมูลที่เกีย่วข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ก าหนดหรือทบทวนทิศทางการวิจยัของมหาวิทยาลัย 

3.00 พอใช้ 

C.3.2 
กระบวนการก ากับติดตามและประเมินผลการวิจัย และกระบวนการวิจัยให้
ตอบสนองทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และใช้ผลการประเมินการปรับปรุง
กระบวนการหรือปรับทิศทางการวิจัย 

3.00 พอใช้ 

C.4.1 

กระบวนการใช้ข้อมูลที่เกีย่วข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
ก าหนดหรือทบทวนทิศทางการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผูเ้รียนของ
มหาวิทยาลยั ตามวสิัยทัศน์ ปณิธาน และ/หรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

3.00 พอใช้ 

C.4.2 
กระบวนการก ากับติดตามและประเมินผลบริการวิชาการ และกระบวนการบริการ
วิชาการให้ตอบสนองทิศทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับทิศทาง 

3.00 พอใช้ 

C.8.4 
กระบวนการสื่อสารข้อมูลส าคญัตามพันธกิจ(ด้านการวิจยัและบริการวิชาการ) 
และกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคญัอยา่งเป็นระบบ 

2.00 ปรับปรุง 

C.8.6 
กระบวนการใช้ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาในการพัฒนา ปรับปรุง การ
บริหารและการด าเนินพันธกิจ(การวิจัยและบริการวิชาการ) ของมหาวิทยาลัย 

3.00 พอใช้ 

3 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส่วนงานก าหนด 4.80 ดีมาก 

3.1 
ร้อยละของจ านวนทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท างานและส่งรายงาน
ผลวิจัยให้เสร็จตามก าหนดของแหล่งทุน (สกสว.) 

5.00 ดมีาก 

3.2 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีมรีะยะเวลาสิ้นสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่รับ
ทุนวิจัยประจ าปีของมหาวิทยาลัย ท าการเบิกจ่ายและช าระบัญชี(เคลียร์คา่ใช้จ่าย) 
ให้แล้วเสร็จไม่เกินการส่งเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

5.00 ดมีาก 

3.3 มีการจัดท ากระบวนการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจัยเสร็จสิ้น 4.00 ด ี

3.4 
ร้อยละของจ านวนงานบริการวิชาการที่มีระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท าการเบิกจ่าย ช าระบัญชี (เคลียร์ค่าใช้จ่าย) และจัดส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ 

5.00 ดมีาก 

3.5 
ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
ทีเ่กิด Positive impact ตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้แก่ชุมชนที่รับริ
การ 

5.00 ดมีาก 

4 ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏบิติัการประจ าปี 4.25 ดี 



2. ผลการประเมินคะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก 

 ตัวชี้วัด/ประเด็นในตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก  ผลคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 

1  ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 30.00  4.15  124.50 

2  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines  25.00  2.02  50.50 

3  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนด  25.00  4.80  120.00 

4  ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี  20.00  4.25  85.00 

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก  100.00  380.00 

สรุปผลการประเมิน (ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก / 100) 3.80 

แปลผลคะแนน ระดับดี 

 

3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 3.0) โครงร่างองค์กร 

(1)  ระบุ Product/Service ที่ชัดเจน ที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของส่วนงาน เพ่ือให้สามารถ
ก าหนด Stakeholder ที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับการให้บริการหลักของส่วนงาน 

(2) ทบทวน Vision Mission และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ ม. กลุ่มที่ 2 และนานาชาติ เช่น  

- การหาทุนวิจัยจากต่างประเทศ  

- การผลักดันให้นักวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  

- การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในการท าวิจัยและขอรับทุนวิจัย 

- หาแหล่งทุน (PPP) ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัย คิดค้น
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม 

- ผลักดันงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้บูรณาการกับการผลิตบัณฑิตและการเรียนการ
สอน เช่น การก าหนดเป็น TOR ด้านผลลัพธ์ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 

(3) ผลักดันกลยุทธ์การบริหารจัดการภายในที่ยังไม่บรรลุจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
(4) สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างานยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น โดย

บรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน และพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของส่วนงาน 

(5) มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน work process เพ่ือให้
กระบวนการการท างานถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ 



 3.1) ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL 

(1) ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน 

- ระบุ Product/Service ที่ส าคัญของส่วนงาน เพ่ือให้ทราบ Key Stakeholder ที่ครบถ้วน 

- ระบุ Key Stakeholder ให้ครบถ้วนตามการบริการหลักที่ส่วนงานรับผิดชอบ ตาม work 
process/ work system 

- เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก 
 

(2) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา/แก้ปัญหา เพื่อให้หน่วยงานมีคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

- พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ให้ตรงตาม Stakeholder 
และการให้บริการหลักแต่ละบริการ 

- น า Feed back ความพึงพอใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  ในระดับคณะ (คณบดี/ 
รองคณบดีที่เก่ียวข้อง) เข้ามาพิจารณาเป็นประเด็นที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการ 

 
 3.2) ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines ที่ส่วนงานรับผิดชอบ 

- ไม่มี 
 
 3.3) ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีส่วนงานก าหนด 

กระบวนการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เป้าหมาย 
1. กระบวนการก ากับติดตามให้ผู้ วิจัยที่ รับทุนวิจัยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ท างานและส่งรายงานผลวิจัยให้เสร็จตามก าหนดของแหล่ง
ทุน (สกสว.) 

1. ร้อยละ 90 ของจ านวนทุนวิจัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.  กระบวนการก ากับติดตามให้ผู้ วิจัยที่ รับทุนวิจัยประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัย ท าการเบิกจ่ายและช าระบัญชี(เคลียร์ค่าใช้จ่าย) ให้แล้วเสร็จ
ไม่เกินการส่งเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2 .  ร้ อยละ  90 ของจ านวนงาน วิ จั ยที่ มี
ระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. กระบวนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) 
ของโครงการวิจัยประจ าปีของมหาวิทยาลัย(ปีงบประมาณ 2564) 

3. มีการจัดท าระบบกระบวนการติดตาม และ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิเสร็จสิ้น 

4. กระบวนการก ากับติดตามให้้ผู้ที่รับทุนบริการวิชาการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ท าการเบิกจ่าย ช าระบัญชี (เคลียร์ค่าใช้จ่าย) และจัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564) 

4. ร้อยละ 80 ของจ านวนงานบริการวิชาการ
ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

5. กระบวนการผลักดันให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิด 
Positive impact ตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้แก่ชุมชนที่รับ
บริการ 

5. ร้อยละ 60 ของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563 

 

 



ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ 

(1) กระบวนการท างานข้อ 1, 2 และ 4 ที่เป็นกระบวนการท างานประจ า ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
หรือ Gap ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และใช้การควบคุมภายใน เพ่ือปิด Gap/ลดความเสี่ยงที่
จะท าให้การด าเนินงานแต่ละข้ันตอนไม่บรรลุ  

 
(2) กระบวนการท างานข้อ 3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) ของ

โครงการวิจัยประจ าปีของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2564) 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 

- ออกแบบตัวชี้วัดเชิงปริมาณในการวัดผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย 
ข้อสังเกต 

- การวัดผลประเมินผลกระทบ เกิดจากโครงการวิจัยหรือเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

- ออกแบบโครงการ/ชุดโครงการวิจัย เพ่ือวัด Impact จากโครงการและก าหนด TOR ในการ
ประเมินที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้ผลวิจัย 
 

(3) กระบวนการท างานข้อ 5 การผลักดันให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกิด Positive impact 
ตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้แก่ชุมชนที่รับบริการ 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 

- ออกแบบตัวชี้วัดเชิงปริมาณในการก ากับติดตามและผลประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
ประจ าปี 2565 

- ให้มีการประเมิน Positive impact การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

 
 3.4) ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ไม่มี 
 


