
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว เปนสถาบันวิจัย
เฉพาะทางดานปศุสัตว โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้ง 4 
ดาน ไดแก งานวิจัย งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยรายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2552 นี้ ไดรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวยงาน ศูนย / สถานี /
สํานักงาน ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามรอบระยะเวลา 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
 รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2552 ฉบับนี้ ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่เปนปจจุบัน 
รายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ สําหรับหนวยงานสถาบัน 6 องคประกอบ ตัวบงชี้การ
ประเมิน 34 ตัวบงชี้ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก แผนพัฒนาปรับปรุง
จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2552 พรอมรายงานผล
การพัฒนาปรับปรุง และขอมูลพื้นฐาน (Common data set)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ขอขอบคุณ 
หนวยงานภายในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการรวบรวมและใหขอมูลผล
การดําเนินงานจนทําใหรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ) 

ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวจกกสิกิจ 
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หนา 
บทท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 ประวัติความเปนมา 1 
 แผนการดําเนนิงาน 3 
 ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงค 4 
 แผนดําเนนิงานประกันคณุภาพ 5 
 ภารกิจหลัก / ภารกิจรอง 6 
 รายนามผูบริหาร สวพป. 8 
 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 9 
 ขอมูลสถิติ 10 
 งบประมาณ 13 
บทท่ี 2 การรายงานผลการดําเนินงานภาพรวม 6 องคประกอบ 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 33 
 องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 43 
 องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 68 
 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 83 
 องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 89 
 องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 94 
บทท่ี 3 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ 6 องคประกอบ 98 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ (ป.2) 99 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2552 (ป.1) 100 
 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบการประเมินคุณภาพของ สวพป. 114 
บทท่ี 4 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 สปค. 01 
 สปค. 02  
บทท่ี 4 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
ภาคผนวก 
 1. เอกสารหลักฐานอางอิงตามองคประกอบ 
 2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ สวพป. 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 
 

บทท่ี บทท่ี 11  

ขอมูลพืน้ฐานขอขอมูลพืน้ฐานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯงสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ  
 

1.1 ประวัติความเปนมา 
ป  พ .ศ . 2532  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตรมีนโยบายที่ จะใหศูนย วิ จั ย /สถานีวิ จั ยต า งๆ  

ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) ที่มีภารกิจและเปาหมายสอดคลองกัน
รวมกันเปนกลุม  และจัดตั้ งขึ้นเปนสถาบันวิจัย เฉพาะทาง  เพื่อใหรองรับงานวิจัย เฉพาะกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เพิ่มมากขึ้น เปนการเชื่อมโยงเสริมสรางประสิทธิภาพ สมรรถภาพ และศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคล และโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร การ
จัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทางจึงแบงกลุมศูนยวิจัย/สถานีวิจัย ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมวิจัยดานพืช และกลุม
วิจัยดานสัตว 

คณะทํางานซึ่งประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วางแผนพัฒนา ศาสตราจารย ดร. สุจินต  จินายน รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกําแพงแสน และศาสตราจารย 
ด ร . ธี ร ะ  สู ต ะ บุ ต ร  ผู อํ า น ว ย ก า ร  ส วพ .มก .  ไ ด ป ร ะ ชุ ม ร ว ม กั บ เ จ า ห น า ที่ ก อ ง แ ผน ง า น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหลายครั้ง ที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนชื่อสถาบันวิจัยทางพืช จากสถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจ เปนสถาบันอินทรียจันทรสถิตย และเปลี่ยนชื่อสถาบันวิจัยทางดานสัตวจากสถาบันอินทรีย
จันทรสถิตย เปนสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ จึงเปนที่มาของชื่อสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว และสถาบันอินทรียจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
สวนสถาบันคนควาและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตนั้นไดจัดตั้งขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงนับเปนสถาบันที่
สาม รวมเปนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทาง 3 โครงการ มาจนถึงปจจุบัน 

ป พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศจัดตั้งสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2534 
ประกอบดวย ศูนยวิจัยและสถานีวิจัย จํานวน 7 ศูนยและ 2 สถานี ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว โดยไดรับโอนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาสังกัดภายใตสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมเขาแผนการดําเนินงานในชวงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาปศุ
สัตวและเปนการตอบสนองตอความตองการของประเทศในอนาคต 

ป พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศเรื่องการแบงสวนหนวยงานในสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ประกอบดวยหนวยงานยอย 9 
หนวยงาน คือ 7 ศูนย 1 สถานี และ 1 สํานักงานเลขานุการ โดยเสนอใหสถานีวิจัยกําแพงแสนเปนงานหนึ่ง
ในสํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ดังนั้นในปจจุบัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึง
ประกอบดวย หนวยงานยอย 9 หนวยงาน คือ 7 ศูนย 1 สถานี และสํานักงานเลขานุการ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)  
 

  1. ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว 
  2. ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ 
  3. ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
  4. ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
  5. ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
  6. ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก 
  7. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 
  8. สถานีวิจัยทับกวาง(จังหวัดสระบุรี) 
  9. สํานักงานเลขานุการ 
 
 ขณะนี้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว อยูใน
ระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางเพื่อใหมีการดําเนินงานที่เปนอิสระ คลองตัว และพึ่งตนเองไดภายใต
การกํากับของรัฐบาล 
 

ผูอํานวยการสถาบันจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

 จากป  พ.ศ.2534 ถึงปจจุบัน 2551 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผูอํานวยการ 
จํานวน 6 คน คือ 
 

1. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2534 – 2539 
2. รศ.ดร.ชัยณรงค คันธพนิต ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2539 – 2541 
3. ศ.ดร.ชาญวิทย วัชรพุกก ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2541 – 2543 
4. รศ.ดร.สมชัย จันทรสวาง ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2543 – 2545 
5. ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2545 – 2549 
6. รศ.อุทัย คันโธ ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ.2549 - ปจจุบัน 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 
 

 สถานที่ต้ัง 
  สํานักงานเลขานุการ 
   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
  โทรศัพท 0-3435-1907    โทรสาร 0-3435-1907    ภายใน 3760-1  
  E-mail : sardi@ku.ac.th 
 
 สํานักงานประสานงาน 
 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ช้ันลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท 0-25798498,0-25790193     โทรสาร 0-25790193     ภายใน 1131-2  
 E-mail : sardi@ku.ac.th 
 

 แผนการดําเนินงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน  5 ป  ในระหวางป  พ.ศ.2550 ถึง 2554 
ใน 4 ภารกิจหลักและแผนพัฒนา 2 แผน  คือ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แผนพัฒนาองคกร และแผนพัฒนาบุคลากร  โดยมี
หลักการดําเนินงานไว  ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการดําเนินงานผานทางคณะกรรมการสถาบันฯ ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาหนวยงานทุก
หนวยงาน โดยแตละหนวยงานจัดทําคําของบประมาณดําเนินงานตามวัตถุประสงคหลัก 
 2. การจัดสรรงบประมาณพิจารณาจากขีดความสามารถของหนวยงานและบุคลากรที่มีอยูในการทํา
หนาที่รับผิดชอบงาน นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังไดสนับสนุนใหนักวิจัยและนักวิชาการในแตละศูนย/สถานี
วิจัยหาแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสถาบันฯ เปนผูกํากับดูแลและติดตามผลงานตามแผนโดย
การประชุมประจําเดือน 
 3. บุคคลเปาหมายที่ใชบริการของสถาบัน คือ เกษตรกร หนวยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวของกับการ
เ ล้ี ยงปศุ สัตว และผ ลิตภัณฑ สัตวทุ กระดับ  รวมทั้ งสนับสนุนการ เรี ยนการสอนแกนิ สิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เรียนดานปศุสัตว 
 4. ใหบริการแกบุคคลเปาหมายมีการดําเนินการเปนขั้นตอน ซ่ึงมีสองสวน สวนหนึ่งคือศึกษาปญหา
การผลิตปศุสัตวของชาติ   แลวทําการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาและสรางองคความรูเพื่อเพิ่มผลผลิต ถายทอด
เทคโนโลยีใหแกผูใชบริการในระดับตางๆ อีกสวนหนึ่งคือ ประสานงานดานความตองการใชบริการของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนดานปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว โดยสนับสนุน
การเรียนการสอนตามทรัพยากรที่มีอยู และมีการประเมินผลการใหบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตอไป 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงค 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค ที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีวัตถุประสงค
ชัดเจนสอดคลองกับพันธกิจหลักทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผน
ระยะยาวและแผนการดําเนินงานประจําปของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 
 ปรัชญา ปณิธาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
เปนองคกรที่มีความมุงมั่นในการแสวงหา พัฒนา และสรางสรรคองคความรูใหเกิด ความเจริญงอกงามทาง
ภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่
ดีแกเกษตรกร และอุตสาหกรรมปศุสัตวของประเทศไทย  เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ 
 
 วิสัยทัศน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวเปน
องคกรที่มีความเปนเลิศในการวิจัย และพัฒนาองคความรูทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวในเขตรอน 
 
 ภารกิจ 

1. วิจัยและพัฒนาองคความรูการผลิตปศุสัตว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในประเทศไทยใหสามารถยึดการเลี้ยงสัตวเปนอาชีพ 

2. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตวไปยังเกษตรกรและบุคคล
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปศุ
สัตว 

3. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกรใหมีความรูที่หลากหลาย 
4. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝกงานแกนิสิต นักศึกษา 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย 

 
 นโยบายหลักของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มี 2 ประการ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. แกไขปญหาการผลิตปศุสัตวและผลิตภณัฑสัตวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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 วัตถุประสงค 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับวสัิยทัศนและนโยบาย ดังนี ้
 1. เพื่อผลิตงานวิจยัที่มีคุณภาพในการแกไขปญหาและพฒันาการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 2. เพื่อใหบริการทางวิชาการและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับดานปศุสัตว 
 3. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานปศุสัตวที่มีคุณภาพสูสังคม 
 4. เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจากปศุสัตวพื้นเมืองและภูมิปญญาไทย 
 

1.3 แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ 

กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ.2552 พ.ศ. 2553 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน 
ศูนย/สถานี/สํานัก 

8-
12 

          17-
21 

    

2. แจงผลการประเมินคุณภาพภายใน ให
หนวยงาน ศูนย/สถานี/สํานัก ทราบ 

 13               

3. งานประกันคุณภาพ จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สวพป. 

                

4 .  ประชุม /สัมมนา  ทบทวนขอมูล /
หลักฐาน รายงานการประเมินตนเอง 
สวพป. 

 10               

5. สวพป . จัดสงรายงานการประเมิน
ตนเองใหสํานักงานประกันคุณภาพ มก. 
และคณะกรรมการฯ 

 23            1   

6 .  สวพป .  รับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยคณะกรรมการประเมิน 
ระดับคณะ สํานัก สถาบันและหนวยงาน
สนับสนุน 

 29-
31 

           6-
7 

  

7. ศูนย/สถานี/สํานัก จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง สง สวพป. 

 15 ก.ค. – 
15 ส.ค. 

         15 มิ.ย. – 
15 ส.ค. 

 

8. สวพป. ตอนรับและรับการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดย มหาวิทยาลัย 

  25-
27 

             

9. งานประกันคุณภาพ สวพป. จัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน 

                

10.  สวพป .  สงแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค. 01)  
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กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ.2552 พ.ศ. 2553 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
11. ประชุม /สัมมนาใหความรูความ
เขาใจดานประกันคุณภาพเกี่ยวกับตัว
บงช้ีและเกณฑการประเมิน 

                

12 .   กํ าหนด  วัน เวลา  รูปแบบการ
ประเมินฯหนวยงาน ศูนย/สถานี/สํานัก 

                

13 .  เสนอขอแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินฯหนวยงาน ศูนย/สถานี/สํานัก 

                

1 4 .  ติ ด ต า ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) สวพป. 

                

15. ศูนย/สถานี/สํานัก รวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีและจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 

                

16. เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน เพื่อให
มหาวิทยาลัยออกคําสั่ง 

         25       

17. ศูนย/สถานี/สํานัก จัดสงรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับที่แกไขแลวสง 
สวพป. 

           31     

 

1.5 ภารกิจหลัก / ภารกิจรอง 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตวไดวางแผนการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก 6 แผนงาน คือ 
 1. งานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพออกสูสังคมตลอดจนพัฒนา
และแกไขปญหาดานการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 2. งานบรกิารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมเผยแพรและถายทอดวิทยาการทางดานความรู
และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 3. งานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ดาน 
ปศุสัตวที่มีคุณภาพสูสังคม 
 4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนโยบายที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยใหคงอยู
ตลอดจนการอนุรักษและการใชประโยชนจากปศุสัตวพื้นเมืองและภูมิปญญาไทย 
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 5. งานบริหารจัดการ โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนําเพื่อ
นําไปสูการบริหารจัดการที่ดีทําใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร โดยใช
หลักบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีรวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดแบงหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานภายในสังกัดดังตอไปนี้ 
 

หนวยงาน หนาที่รับผิดชอบ 
สํานักงานเลขานุการ บริหารงานธุรการ  ติดตอประสานงาน  และอํานวยความสะดวกในการทํางาน

ใหแกศูนย/สถานีวิจัยทั้งหมดในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว วิจัย คนควา  พัฒนา  และใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีดานการผลิตอาหาร
สัตวที่ใชเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ 
 

วิจัยคนควาพัฒนาดานการผลิตสุกรและผลิตภัณฑและใหบริการวิชาการและ
เทคโนโลย ี

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค วิจัย  คนควา  พัฒนา   ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตกระบือและโค 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม ทําการวิจัยเพื่อมุงเนนการลดตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกร และให

การอบรมผูประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง 
ขนาดเล็ก* 

วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวประเภทแพะ แกะ กระตาย และกวาง ใหเปน
ศูนยกลางทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก    และให  การฝกอบรมทางวิชาการแก
เกษตรกร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 
 

ศึกษา วิจัย  และพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตวที่มีคุณภาพและแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานสากลพรอมใหการฝกอบรม 

สถานีวิจัยทับกวาง วิจัยคนควาพัฒนาดานการผลิตเรื่องสุกรและการฝกอบรมการเลี้ยงสุกร 

หมายเหตุ   * ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 2/2550  ลว. 11 มกราคม 2550  ไดใหมีการรวมงานกวาง
และกระตาย เขาอยูกับศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เพ่ือการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด  และมีคําสั่งใหบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
ตามคําสั่งที่ ดังน้ี 
 - คําสั่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ท่ี 7/2550  ลว. 2 พ.ค.2550 
 - คําสั่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ท่ี 9/2550  ลว. 15 พ.ค.2550 
 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ี  1752/2550  ลว. 7 มิ.ย.2550 
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1.6 รายนามผูบริหาร สวพป. 
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1.7 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน 
 

 
 

 

โครงสรางการบรหิารงานหนวยงาน 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สถาบนัสวุรรณวาจกกสกิจิฯ 

คณะกรรมการ 

ทีป่รกึษา 

คณะกรรมการ 

ประจาํสถาบัน 

 

รองผูอาํนวยการ 

ผูชวยผูอาํนวยการ 

หัวหนาศูนยคนควาและ 

พัฒนาวิชาการอาหารสัตว 
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการ 

ผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ

ฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาต ิ

 

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา 

การผลิตสัตวปก 

 

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตกระบือและโค 
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา 

ผลิตผลจากสัตว 

 

หัวหนาศูนยวิจัยและ 

พัฒนาการผลิตนม 

หัวหนาสถานวีิจัย 

ทับกวาง 

สาํนกังานเลขาฯ 

ผูอาํนวยการสถาบนัฯ 

คณะกรรมการ 
ดาํเนินงาน 
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1.8 ขอมูลสถิติ (เปนขอมูลเปรียบเทียบปท่ีผานมา) 
 1. บุคลากร    อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีจํานวนทั้งสิ้น 166 คน โดยมี
อัตรากําลังที่สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯประกอบดวย ขาราชการ  27  คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจางประจํา 47 คน  และลูกจางชั่วคราว 70 คน บุคลากรที่ยืมตัวมาจากภาควิชา
สัตวบาล ประกอบดวย ขาราชการ 6 คน ลุกจางประจํา 9 คน 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากร 

ขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 

สวพป. ภ.สัตวบาล สวพป. ภ.สัตวบาล สวพป. 

สํานักงานเลขานุการ 8 - 18  7 

ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว 2 - - - 11 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ 3 - - - 16 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 4 1 2 2 4 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 4 1 4 2 9 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็ก 

2 1 2 2 4 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก 2 2 2 3 6 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 2 1 1 - 5 

สถานีวิจัยทับกวาง 7 - 18 - 8 

รวม 34 6 47 9 70 

 
 2.  พื้นท่ีใชสอย สําหรับศูนย/สถานีวิจัยที่มีการเลี้ยงปศุสัตว พื้นที่ใชสอยที่แจกแจงตอไปนี้ไดรวม
สวนที่เปนสํานักงาน โรงเรือน หองปฏิบัติการ และแปลงหญาสําหรับสัตวแทะเล็ม 
 

สํานักงานเลขานุการ (รวมทั้ง 2 วิทยาเขต) 24.52 ไร 
ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว 16 ไร 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ 54.37 ไร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 650 ไร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 135 ไร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 65 ไร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก 40 ไร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 15 ไร 
สถานีวิจัยทับกวาง 432 ไร 
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 3. ทรัพยากรสัตว มีศูนย/สถานีวิจัยจํานวน 6 แหง ที่มีทรัพยากรปศุสัตวสําหรับการดําเนินงานใน
ภารกิจหลักหรืออยูในแผนงานปรับปรุงพันธุ ไดแก 
 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาต ิ สุกรพอ-แมพันธุ     104  ตัว สุกรขุน      42  ตัว   
 สุกรอนุบาล       85  ตัว สุกรในนม    133  ตัว 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กระบือ      81   ตัว โค     465  ตัว 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม โคนม      62   ตวั   แมโค       72  ตวั 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก แพะ-แกะ     382  ตัว กวาง     132  ตวั 
 กระตาย      321  ตัว  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก  ไก    8,177  ตวั 
สถานีวิจัยทับกวาง ลูกสุกร   2,697  ตัว พอแมพันธุ      203   ตวั 
 โคพันธุกําแพงแสน      25  ตัว  

 
 4. สิ่งกอสราง (อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ โรงเรือนเล้ียงสัตวทดลอง และอื่นๆ) 
 

สํานักงานเลขานุการ (รวมทั้ง 2 วิทยาเขต) 8 หลัง
ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว 5 หลัง
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ 12 หลัง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 14 หลัง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม 12 หลัง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 5 หลัง
ศนูยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก 14 หลัง
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว  4 หลัง
สถานีวิจัยทับกวาง 14 หลัง

 
 5. ครุภัณฑ  มคีรุภัณฑทีก่ระจายอยูตามศูนย/สถานีวิจัย และสํานักงานเลขานุการ จํานวน  597  
รายการ   
 

1. อาวุธ 4 รายการ 
2. ยานพาหนะพื้นดิน ยานยนต รถพวง และจักรยาน 40 รายการ 
3. เครื่องยนต เทอรโบว  และสวนประกอบ 3 รายการ 
4. เครื่องจักรงานโลหะ 28 รายการ 
5. อุปกรณการบริการ 6 รายการ 
6. เครื่องจักรกลเฉพาะงานอุตสาหกรรม 9 รายการ 
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7. เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร 71 รายการ 
8. อุปกรณกอสราง การเหมืองแร การขุดดิน และการซอมบํารุงทาง 7 รายการ 
9. อุปกรณการยกขนพัสดุ 11 รายการ 

10. อุปกรณตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถายเอกสาร 81 รายการ 
11. สูบและเครื่องอัด 6 รายการ 
12. เตาหลอมโรงไอน้ํา และอุปกรณทําใหแหงและปฏิกรณนิวเคลียร 2 รายการ 
13. อุปกรณสุขภัณฑ เครื่องใหความรอน และการสุขาภิบาล 1 รายการ 
14. เครื่องกรองน้ํา และเครื่องขจัดสิ่งโสโครก 1 รายการ 
15. อุปกรณซอมบํารุง และโรงงานซอม 2 รายการ 
16. เครื่องมือ 1 รายการ 
17. โครงสรางถอดประกอบไดและนั่งราน 9 รายการ 
18. อุปกรณคมนาคม การคนหาและการกระจายกลิ่น 20 รายการ 
19. อุปกรณและสวนประกอบเครื่องไฟฟาและเครื่องอิเลคทรอนิคส 1 รายการ 
20. สายไฟ เครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณจายไฟฟา 17 รายการ 
21. อุปกรณและเครื่องใชทางการแพทย ทันตแพทย และสัตวแพทย 17 รายการ 
22. เครื่องมือ และอุปกรณหองปฏิบัติการทดลอง 82 รายการ 
23. อุปกรณถายภาพ 27 รายการ 
24. เครื่องชวยฝกและอุปกรณ 1 รายการ 
25. เครื่องตกแตง 218 รายการ 
26. เครื่องใชและเครื่องตกแตงบานและรานคา 1 รายการ 
27. อุปกรณประกอบอาหารและเลี้ยงดู 23 รายการ 
28. เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณกรรมวิธีบันทึกและลงขอมูล 59 รายการ 
29. เครื่องดนตรี เครื่องเลนแผนเสียง และวิทยุใชในบาน 21 รายการ 
30. อุปกรณทําความสะอาด 1 รายการ 
31. เครื่องสุขภัณฑ และเครื่องสําอาง 1 รายการ 
32. เบ็ดเตล็ด 1 รายการ 

 รวม 597 รายการ 
ขอมูล:งานคลังและพัสดุ สวพป. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
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1.8.6 งบประมาณ  
 รายไดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ไดมาจาก 2 
แหลง ประกอบดวย 
 1. เงินงบประมาณแผนดิน 
 2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 
 
ขอมูลงบประมาณแสดงคาใชจายแยกตามหมวด 

รายการ 
1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552 

รวม 
งบประมาณแผนดนิ เงินรายได 

1. งบบุคลากร 12,343,918.21 5,700534.00 18,044,452.21 
- เงินเดือน 8,461,980.00  

 
 

 
- คาจางประจํา 7,995,720.00 
- คาตอบแทนพิเศษ 945,378.00 
- เงินเพิ่มคาครองชีพ 18,000.00 
- พนักงานงบประมาณ 657,822.00 
- พนักงานราชการ 224,500.00 
- คาจางชั่วคราว 0.00 5,700,534.00 
2. งบดําเนนิงาน 4,946,447.25 14,519,673.83 19,466,121.08 
- คาตอบแทน 0.00 

14,519,673.83 

 
- คาใชสอย 472,399.97 
- คาวัสด ุ 3,387,447.28 
- คาสาธารณูปโภค 1,086,600.00 
3. งบลงทุน 994,880.00 1,359,285.22 2,354,165.22 
- คาครุภัณฑ 994,880.00 

4,213,229.78 
 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 
4. งบเงินอดุหนุน - - - 

5. งบกลาง - - - 

6. สวนแบง 3%  416,579.83  

7. งบรายจายอื่นๆ - 28,246,327.48 28,246,327.48 

รวมท้ังสิ้น 18,285,245.46 50,242,400.36 68,111,065.99 
ขอมูลจากงานคลังและพัสดุ สวพป. 
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ขอมูลงบประมาณที่รับจัดสรรแยกตามหมวด 

รายการ 
1 ตุลาตม 2550-30 กันยายน  2551 1 ตุลาคม  2551-30 กันยายน 2552 

แผนดิน รายได รวม แผนดิน รายได รวม 

1. งบบุคลากร 17,109700 6,071,928 23,181,628 13,247,000 5,957,808 19,204,808 
- เงินเดือน 8,401,200   9,370,300   
- คาจางประจํา 8,609,200 3,634,200 
- คาตอบแทนพิเศษ - - 
- เงินเพิ่มคาครองชีพ - - 
- พนักงานราชการ 99,300 242,500 
- คาจางชั่วคราว - 6,071,928 - 5,957,808 

2. งบดําเนินงาน 4,914,500 18,034,182 22,948,682 4,914,500 19,596,000 24,510,500 
- คาตอบแทน 142,600 

18,034,182 

 142,600 

19,596,000 

 
- คาใชสอย 290,000 290,000 
- คาวัสดุ 3,395,300 3,395,300 
- คาสาธารณูปโภค 1,086,600 1,086,600 

3. งบลงทุน 1,000,000 4,411,986 5,411,986 998,000 2,097,143 3,095,143 
- คาครุภัณฑ 1,000,000 

4,411,986 
 998,000 

2,097,143 
 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง   

4. งบเงินอุดหนุน - 126,352 126,352 - 147,432 147,432 

5. งบกลาง - 392,320 392,320 - 427,517 427,517 

6. งบรายจายอื่นๆ - 2,181,990 2,181,990 - 1,393,200 1,393,200 

รวม 23,024,200 31,218,758 54,242,958 19,159,500 29,619,100 48,778,600 
ขอมูลจากงานคลงัและพัสด ุสวพป. 
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ขอมูลรายรับจริงเงินรายได 

รายการ 1 ตุลาตม 2550-30 กันยายน  2551 1 ตุลาคม  2551-30 กันยายน 2552 

ยอดยกมา 7,810,969.43 18,438,994.17 
1) รายไดจากการดําเนินงานปกติ 11,057,790.92 12,913,254.13 
2) รายไดทางบริการวิชาการ 4,204,529.66 6,007,181.39 
3) รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ 5,137,069.42 2,514,153.00 
4) เงินอุดหนุนการวิจัย 42,772,667.74 88,636.00 
5) เงินรับจากสวนแบง, ดอกผล 52,193.97 0.00 
6) เงินรับฝาก 0.00 17,823,854.63 
7) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 2,762,490.28 6,189,204.42 

ไมรวมยอดยกมา 65,986,741.99 45,536,283.57 

รวมยอดยกมา 73,797,711.42 63,975,277.74 

ขอมูลจากงานคลงัและพัสด ุสวพป. 
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เปรียบเทียบหมวดคาใชจาย 
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ตาราง   แสดงคาใชจายแยกตามหมวด 

 

 
ตาราง  แสดงจํานวนบุคลากร*ท้ังหมดจําแนกตามวุฒิการศึกษาของปการศึกษา 2551 เทียบกับปการศึกษา 2552 

หมายเหตุ      *  บุคลากรประจําไมรวมบุคลากรที่ยืมตัวมา  (ขอมูลงานธุรการและบุคคล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) 
 
 
 
 

 หมวดคาใชจาย      (หนวย : ลานบาท) 

รวม 
 

เงินเดือน 
คาจาง
ประจํา/
ชั่วคราว 

ดําเนินการ ลงทุน อุดหนุน 
รายจายอื่น
และงบกลาง 

งบประมาณแผนดิน    

- ป 2551  8,401,200.00 8,708,500.00 4,914,500.00 1,000,000.00 - - 23,024,200.00 

- ป 2552 9,370,300.00 3,876,700.00 4,914,500.00 998,000.00 - - 19,159,500.00 

งบประมาณเงินรายได  ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  

- ป 2551 - 6,071,928.00 18,034,182.00 4,411,986.00 126,352.00 2,574,310.00 31,218,758.00 

- ป 2552 - 5,957,808.00 19,596,000.00 2,097,143.00 147,432.00 1,820,717.00 29,619,100.00 

ประเภทของ
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

ป 2551 ป 2552 

ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

94 38 23 1 156 94 37 23 1 155 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ขาราชการสาย ข - - 4 - 8 6 - - 12 6 - - 3 - 8 6 1 - 12 6 
ขาราชการสาย ค 1 1 2 5 - - - - 3 6 1 1 2 5 - - - - 3 6 
พนักงาน ม. ก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ข - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 2 4 - - 2 4 
 ค - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 
พนักงานราชการ 1 - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 2 - 
ลูกจางประจํา 33 14 2 1 - - - - 35 15 29 13 2 1 - - - - 31 14 
ลูกจางชั่วคราว 27 12 7 15 - 1 - - 34 28 30 14 9 14 - 3 - - 39 31 

รวม 62 27 15 21 9 8 - - 86 56 61 28 17 21 10 13 1   89 62 



18: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)  
 

ประเภทของบคุลากร 
ป 2551 : (คน) 

 

ป 2552 : (คน) 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

บทท่ี บทท่ี 22  

การรายงานผลการดําเนินงานการรายงานผลการดําเนินงานภาพรวม ภาพรวม 6 6 องคประกอบองคประกอบ  
  

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ไดดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหมีการประเมินใน 6 องคประกอบ รวม 34  ตัวบงชี้ ซ่ึง
พิจารณาผลการประเมินตามประเภทตัวบงชี้ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยแบงการ
ประเมินออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงาน 3  คะแนน สวนที่ 2 ประเมินผลการบรรลุ
เปาหมาย และสวนที่ 3 ประเมินพัฒนาการ ซ่ึงในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ไมมีการใหคะแนน สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ขอสรุปผลการดําเนินงาน 6 องคประกอบ  34  ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบในภาพรวม ประจําปการศึกษา 2552 
        ของสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ แยกองคประกอบประกันคุณภาพ  
 

             องคประกอบท่ี 
จํานวนตัว

บงชี ้

คะแนนเฉลี่ยราย
องคประกอบ 

 
ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค     
     และแผนงาน 

2   2.50 2.50 ดี ดี 

2. ภารกิจหลัก (สถาบัน) 15 2.67 2.60 ดีมาก ดีมาก 
3. การบริหารและจัดการ 9 2.78 2.89 ดีมาก ดีมาก 
4. การเงินและงบประมาณ 3 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
5. ระบบและกลไกการประกนั 
    คุณภาพภายใน 

2 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
    ดําเนินการ 

3 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

รวม 34 2.74 2.74 ดีมาก ดีมาก 
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ตาราง 2.1 สรปุผลการประเมินตามรายตัวบงชี้ 6 องคประกอบ (ป.1) 

 
ตัวบงชี้ หนวย 

ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน     1.62 1.68 2.74 2.74   

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     2.00 2.50 2.50 2.50   

1.1 มี ก า ร กํ า ห น ด

ปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

ก ร ะ บ ว น ก า ร 

พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมี

การกําหนดตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

ระดับ 6 7 7 7 7  2 3 3 3 ชอง 1 

1.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร

บรรลุเปาหมายตาม

ตั ว บ ง ชี้ ข อ ง ก า ร

รอยละ 153 84.53% 112 81.75% 120 88.24% 120 88.24% 82.14%  2 2 2 2 ชอง 3 

181 137 136 136 ชอง 2 



21: 
 

ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่

กําหนด 

องคประกอบที ่2  ภารกิจหลัก       1.60 1.80 2.67 2.60   

2.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการสนับ 

ส นุ น ก า ร ผ ลิ ต

งานวิ จั ยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 6 6 6 6 6  3 3 3 3 ชอง 4 

2.2 มีกระบวนการและ

กลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ขอ 0 0 4 4   0 0 3 3 ชอง 5 

2.3 จํ า น ว น เ งิ น

สนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค

จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภ า ย น อ ก

มห า วิ ท ย า ลั ย ต อ

สัดสวน 35,858,371.00 1,629,925.95 12,002,625.47 521,853.28 15,800,440.99 607,709.27 15,861,691.33 610,065.05 12,100,000.00  3 3 3 3 ชอง 6 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

จํานวนนักวิจัย 

 

 

2.4 รอยละของงานวิจัย

และงานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนนักวิจัย 

รอยละ 20 90.91% 36 156.52% 25 96.15% 25 96.15% 20  3 3 3 3 ชอง 9 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 

2.5 รอยละของงานวิจัย

และงานสรางสรรค

ที่ นํ า ม า ใ ช อั น

ก อ ใ ห เ กิ ด

ป ร ะ โ ย ชน อ ย า ง

ชัดเจนตอจํานวน

นักวิจัย 

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 21 80.77% 21 80.77%   0 0 3 3 ชอง 12 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

2.6* จํานวนผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค

ที่ ไ ด รั บ ก า ร จ ด

ทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา 

 

 

ชิ้นงาน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  2 2 2 2 ชอง 17 

2.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการ

จดลิขสิทธิ์  และ /

หรือ ไดรับรอง

คุ ณ ภ า พ จ า ก

หนวยงานที่เชื่อถือ

ไ ด ต อ จํ า น ว น

นักวิจัย 

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 2 7.69%   0 0 0 0 ชอง 19 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 

2.8 ร อ ย ล ะ ข อ ง

บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่

ได รับการอ า งอิ ง 

(Citation) ใน 

รอยละ 6 24.00% 13 52.00% 6 21.43% 5 17.86% 6  3 3 3 2 ชอง 22 

25 25 28 28 ชอง 31 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

2.9 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุน

ทําวิจัย และงาน

ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก

ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภ า ย น อ ก

มห า วิ ท ย า ลั ย ต อ

อาจารยประจํา 

รอยละ 17 77.27% 19 82.61% 22 84.62% 22 84.62% 17  3 3 3 3 ชอง 25 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 

2.10 รอยละของอาจารย

ประจํ าที่ เ ข า ร วม

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

และ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้ง

ใ นป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

รอยละ 11 50.00% 21 91.30% 20 76.92% 20 76.92% 21  1 3 2 2 ชอง 28 + ชอง 

29 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ตางประเทศ 

2.11 รอยละของนักวิจัย

ที่ ทํ า ห น า ที่

สนับสนุนการเรียน

การสอนตอนักวิจัย

ทั้งหมด 

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 21 80.77% 21 80.77%   0 0 3 3 ชอง 30 

22 23 26 26 ชอง 31 - ชอง 

32 

2.12 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวม

ในการใหบริการ

ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก

สังคม เปนที่ปรึกษา 

เ ป น ก ร ร ม ก า ร

วิ ท ย า นิ พ น ธ 

ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย  เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ

รอยละ 9 14.06% 8 10.00% 14 16.28% 14 25.00% 7  2 2 3 3 ชอง 34 

64 80 86 56 ชอง 38 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ระดับนานาชาติตอ

บุคลากรประจํา 

2.13 ร อ ย ล ะ ข อ ง

กิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ 

แ ล ะ วิ ช า ชี พ  ที่

ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และ

เสริ มสร า งความ

เขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศ 

ชาติ และนานา ชาติ 

ตออาจารยประจํา 

รอยละ 66 108.20% 67 85.90% 91 108.33% 91 168.52% 65  3 3 3 3 ชอง 35 

61 78 84 54 ชอง 38 - 39 

2.14 ระดับความสําเร็จ

ของการใหบริการที่

สอดคลองกับความ

ต อ ง ก า ร ข อ ง

ระดับ 1 4 5 5 5  1 2 3 3 ชอง 36 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ผูรับบริการ 

2.15 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง

พ อ ใ จ ข อ ง

ผูรับบริการ 

คาเฉลีย่ 0.00 0.00 4.55 4.55 3.50  0 0 3 3 ชอง 37 

องคประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ       2.00 1.78 2.78 2.89   

3.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรร

มาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

ระดับ 4 5 5 5 5  2 3 3 3 ชอง 40 

3.2 มี ก า ร พั ฒ น า

ห น ว ย ง า น สู

องคการเรียนรู 

ระดับ 0 0 4 4   0 0 3 3 ชอง 41 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพย ากรบุ คคล

เพื่อพัฒนา และ

ธํ ารงรั กษาไว ให

บุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 5 5 5  3 3 3 3 ชอง 42 

3.4 ระดับความ สําเร็จ

ในการเปดโอกาส

ใหบุคคล ภายนอก

เขามามีสวนรวมใน

ก า ร พั ฒ น า

หนวยงาน 

ระดับ 2 2 3 3 2  1 1 2 2 ชอง 43 

3.5 รอยละของบุคลากร

ป ร ะ จํ า ที่ ไ ด รั บ

รางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

รอยละ 2 3.13% 1 1.25% 9 10.47% 8 14.29% 2.00%  3 2 3 3 ชอง 44 

64 80 86 56 ชอง 38 

2 100.00% 1 100.00% 9 100.00% 8 100.00% ชอง 45 

2 1 9 8 ชอง 44 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

3.6 มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

บริหารความเสี่ยง

ม า ใ ช ใ น

ก ร ะ บ ว น ก า ร

บริหารจัดการ 

ระดับ 0 0 5 5   0 0 3 3 ชอง 48 

3.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

ระดับ 8 6 8 8 6  3 2 3 3 ชอง 49 

3.8 มี ระบบการมอบ 

หมายงานตามใบ

มอบหมายงาน (JA) 

ระดับ 5 5 5 5 5  3 3 3 3 ชอง 50 

3.9 รอยละของบุคลากร

ประจํ า ส า ยสนั บ 

สนุนที่ได  รับการ

พัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพทั้งใน

รอยละ 59 92.19% 53 66.25% 55 63.95% 55 98.21% 66.25  3 2 2 3 ชอง 51 

64 80 86 56 ชอง 38 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ

ตางประเทศ 

องคประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ       2.00 2.00 3.00 3.00   

4.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ก า ร เ งิ น แ ล ะ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 7  3 3 3 3 ชอง 54 

4.2 มีการใชทรัพยากร

ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

ระดับ 0 0 4 4   0 0 3 3 ชอง 55 

4.3 รอยละของกิจกรรม

การใหบริการที่ มี

การวิเคราะหตนทุน

ตอหนวย 

รอยละ 51.00 100.00% 76.00 100.00% 79.00 100.00

% 

79.00 100.00% 100.00  3 3 3 3 ชอง 56 

51 76 79 79 ชอง 57 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

 

 

 

 

องคประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       1.50 1.50 3.00 3.00   

5.1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ภายในที่ เปนสวน

หนึ่งของกระ บวน

การบริหารจัดการ 

ระดับ 0 0 5 7   0 0 3 3 ชอง 58 

5.2 ระดับความสําเร็จ

ข อ ง ก า รปร ะกั น

คุณภาพภายใน 

ระดับ 4 4 5 4 4  3 3 3 3 ชอง 59 

องคประกอบที ่6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน       0.00 0.00 2.67 2.67   

6.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวน 

การดําเนินงาน 

ระดับ   3 3   0 0 2 2 ชอง 60 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
หมายเหต ุ

 2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล

ของการ

ประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 

6.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร

รั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร

ใหบริการ 

รอยละ 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 177 90.77% 177.00 90.77%   0 0 3 3 ชอง 61 

0 0 195 195 ชอง 62 

6.3 รอยละของการลด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร

ใหบริการ 

รอยละ 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 359 79.83% 359.24 79.83%   0 0 3 3 ชอง 63 - ชอง 

64 

0 0 450 450 ชอง 63 

 
 
หมายเหต ุ                  

1 ขอสังเกตในการกรอกขอมูลตัวเลขในบางตัวบงชี้                 

* ตัวบงชี้ที่ 2.6 ใหหนวยงานกรอกขอมูลผลการดําเนินงานในแตละกรณีดังนี ้               

 - กรณไีดยื่นคําขอและแกไขขอมูล ถึงแมจะมีจาํนวนมากกวา 1 เรื่อง ใหกรอกเลข "0.1"               

 - กรณอียูระหวางประกาศ โฆษณา หรอืมีการขอใหตรวจสอบ ถึงแมจะมีจาํนวนมากกวา 1 เรื่อง ใหกรอกเลข "0.5"              

 - กรณไีดรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรแลว ใหกรอกตัวเลข "ตามจาํนวนขอมลูที่ไดรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรแลว"             

                   
2 ขอสังเกตในการคํานวณผลการประเมนิในภาพรวมแตละองคประกอบ               

 -  ควรระวังจํานวนตวัหารทั้งหมดในแตละองคประกอบ หากมีตัวบงชี้ใดไมไดกําหนดใหดาํเนินการใหตดัขอมูลตัวบงชี้นั้นออก ทั้งในชองผลรวมในแตละองคประกอบ และชองคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน แลวหาร

เฉพาะจํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการ  
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

องคประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนงานจาํนวน 2 ตวับงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนนิของหนวยงานตาม ปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงคที่หนวยงานไดกําหนดไว และสอดรับกับ ปรัชญา ปณิธาน พันธกจิของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานไดกําหนดไว โดยสถาบัน
สุวรรณวาจกกสกิิจฯ มีการดาํเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน มีผลการประเมินฯในภาพรวมของ
องคประกอบที่ 1 เทากับ2.50  คะแนน อยูในเกณฑระดบั    ดี    สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังนี้
  
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน     

และมีการกําหนด  ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน           

                    และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด 

                    ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงานเปาประสงค เปาหมายกับ 

                    ยุทธศาสตรและ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ 
                    แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง 
                     ตอเนื่อง 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ครบทั้ง 
7 ขอ คือ 
 1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได มีการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน และไดทําการเผยแพรใหบุคลากรและ ผูเกี่ยวของไดรับทราบ  เชน ปาย
ประกาศ ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน รายงานประจําป และเผยแพรใน  เว็บไซด สวพป. (หลักฐาน 1-01-01 
ถึง 1-01-02) 
 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน
และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ไดพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาแผนโดยใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําป 2552  แผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2552 – 2561) และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด รวมทั้ง
โครงการ / กิจกรรมและงบประมาณตามยุทธศาสตร (หลักฐาน 1-01-03 ถึง 1-01-06) 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดกําหนดเปาหมาย / ตัวบงชี้ ครบถวนทุก
ภารกิจหลัก (หลักฐาน 1-01-06) 
 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ และมีการรายงานแผน/ ผลการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรมตามภารกิจหลัก(หลักฐาน 1-01-06 ถึง 1-01-07) 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยไดมี
การติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. และการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปรอบระยะเวลา (10 เดือน) , (12 เดือน)  และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 2 
เดือน (กพร. มก.) (หลักฐาน 1-01-06 ถึง 1-01-11) 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงในการจัดทําแผนปฏิบัติการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดวิเคราะหใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนบริหารราชการแผนดิน ( หลักฐาน 1-01-03, 
1-01-04, 1-01-05, 1-01-12 และ 1-01-13) 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง โดยนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหการดําเนินงานของปที่ผานมามาประกอบและเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนของปตอไป (หลักฐาน 1-01-12 และ 1-01-14) 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

1.1 ระดับ 7 3 7  ระดับ 7 
คะแนน 3 

 

  
รายการหลักฐาน   

1-01-01 รายงานประจําป 2552 (ปรัชญา ปณิธาน หนา 1) 
1-01-02 ปาย ประกาศ ปรัชญา ปณิธาน 
1-01-03 แผนยุทธศาสตร สวพป. (2552-2561) 
1-01-04 คูมือยุทธศาสตร 4 ป (2552-2555) สวพป. 
1-01-05 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
1-01-06 แบบรายงานผล/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1-01-07 แบบเก็บขอมลูดิบ ตัวบงชี้ที ่1.2 
1-01-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่ 3/2552 
1-01-09 สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 สวพป. 

มก. กพส. (10 เดือน) 
1-01-10 สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 สวพป. 

มก. กพส. (12 เดือน) 
1-01-11 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 2 เดือน (กพร. มก.) 
1-01-12 สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (3-4 พ.ค. 52) 
1-01-13 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (24-26 ส.ค. 52) 
1-01-14 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แผนงานบริหารจัดการ) 

 
 
 
 



36: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552 
จํานวน 5 แผนงาน รวม 158 โครงการ /กิจกรรม และไดมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานภารกิจหลักเปน
ระยะ เพื่อแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน โดยรวมจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ไดแกไขปรับปรุงตามแผนการดําเนินการที่มีการขอปรับแผนแลวจํานวนทั้งสิ้น 136 โครงการ/
กิจกรรม มีการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน
ประจําปที่บรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานจํานวน  120  โครงการ/กิจกรรม  

 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีฯ้  = (120 ÷136 )x 100  = รอยละ  88.24  
  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมาย รอยละ 60 – 74  บรรลุเปาหมาย รอยละ 75 – 

89  
บรรลุเปาหมาย รอยละ 90 – 

100  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ี 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 

     ไมบรรลุ 
ป 2551  มีพัฒนาการ 

  ไมมีพัฒนาการ 

1.2 รอยละ 88.24 2 รอยละ 
82.14 

 รอยละ 
81.75  

คะแนน 2 

 

 

รายการหลักฐาน   
1-01-06 แบบรายงานผล/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52)  
1-01-15 โครงการพัฒนาวิชาการผลิตวารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร 
1-01-16 โครงการวิเคราะหตนทุนผลผลิต 
1-01-17 โครงการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา สวพป. 
 1.1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง 3 -4 พ.ค. 2552 
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 1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการถายทอดดัชนีช้ีวัด จากแผนยุททธศาสตร สวพป. 
ประจําปงบประมาณ 2552 – 2561 และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป งบประมาณ 
2553 (24-26 ส.ค. 52) 

1-01-18 โครงการจัดการองคความรู 
1-01-19 โครงการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 1.1 การจัดเก็บขอมูลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ 
 1.2 การทําความเขาใจ ดัชนี / เกณฑประเมินแบบเก็บขอมูลดิบและการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง 
1-01-20 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน 
1-01-21 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 
1-01-22 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวันมาฆบูชา 
1-01-23 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต 
1-01-24 โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย 
1-01-25 โครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน 
1-02-26 การศึกษาผลของการใชใบมันสําปะหลังแหงในสูตรอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิต ระบบ

ภูมิคุมกัน และคุณภาพไข 
1-02-27     Effect of PRIMOS 25 Supplementation in Growing-Finishing Pig Diets 
1-02-28 การศึกษาองคประกอบทางเคมีในปลาดุกผสมอุยเทศ 
1-02-29 การเปรียบเทียบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและอัตราการ

เพาะฟกของแมพันธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) 
1-02-30 โครงการถายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟารม โคและสุกรระดับชุมชน (คลินิก) 
1-02-31 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดํา เพื่อการใชสบูดําเปนอาหารสัตว 
1-02-32 โครงการวิจัยการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรียประสิทธิภาพ

สูงสําหรับพืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 
1-02-33 โครงการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว 
1-02-34 บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 
1-02-35 บริการผลิตอาหารสัตว 
1-02-36 บริการดูงานการผลิตอาหารสัตว/การใชประโยชนของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุยสําหรับพืช 
1-02-37 เทคนิคการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตว (3 วัน) 
1-02-38 การผลิตอาหารสัตวน้ําและการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหาร (5 วัน) 
1-02-39 หลักการผลิตอาหารสัตว (8 วัน) 
1-02-40 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ/การผลิตอาหารสัตว (2-3 วัน) 



38: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

1-02-41 การฝกอบรมการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตวและการเพิ่มรายไดจากการปลูกมัน
สําปะหลัง 3 รุน 

1-02-42 การผลิตสื่อความรูทางปศุสัตว (ไมรวมเอกสารประกอบการฝกอบรม) 
1-02-43 โครงการ (ขยายผล) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย และโครงการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลัง 
1-02-44 โครงการ MOU กรมพัฒนาที่ดิน ธ.ก.ส. (โครงการทางวิชาการดานการวิจัย อบรม สงเสริม 

ถายทอดเทคโนโลยีการนําของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากร
ดินรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน) 

1-02-45 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 
1-02-46 สนับสนุนขอมูลวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาโท/เอก (7 เร่ือง) 
1-02-47 จัดรวบรวมขอมูลดานงานวิจัย สําหรับใชเปนฐานขอมูล 
1-02-48 สนับสนุนบุคลากรในหนวยงานไดมีการพัฒนาตนเอง 
1-02-49 โครงการสนับสนุน/ สงเสริมบุคลากรวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
1-02-50 พัฒนาขอมูลหนา web site ใหทันสมัย 
1-02-51 จัดทําบุญเลี้ยงพระ (วันปใหม) 
1-03-52 ผลงานวิจัยเทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาวฯในการนําเสนอประชุมวิชาการ กพส. คร้ังที่ 9 

หนา 19 
1-03-53 ใบเกียรติบัตรรับรองผลงานการวิจัยเร่ืองการใชสารสกัดขมิ้นชันในสุกรระยะ-ขุน 
1-03-54 รายงานผลการวิจัยเร่ืองการใชสารกากขมิ้นชันในสุกรระยะอนุบาล 
1-03-55 เลมรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2 โครงการผลิตและการใชประโยชนกวาวเครือขาวทางดาน

การเกษตร หนา 1-43 (ผลการวิจัยเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุกวาวเครือขาวเปนการคา) 
1-03-56 หลักฐานแสดงถึงการดําเนินโครงการสรางและพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร 
1-03-57 เอกสารขออนุมัติปดโครงการทดสอบและประมูลสุกรพันธุดี รุนที่ 30 และ 31 
1-03-58 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยสุกรฯ ป 2552 หัวขอ “รายงานใหบริการดานตัว

สัตวและปจจัยการผลิต” 
-โครงการผลิตลูกสุกรขุนเพื่อเกษตรกร 

-โครงการผลิตน้ําเชื้อสุกรพันธุดี 
-โครงการวิเคราะหอาหารสตัว 

-โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสําหรับสัตวเพื่อการคา 
1-03-59 เอกสารขออนุมัติปดโครงการฝกอบรมการผสมเทียมสุกรขั้นพื้นฐานรุนที่ 86 และ 87 
1-03-60 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณของโครงการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียจาก
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ฟารมโคและสุกรระดับชุมชน 
1-03-61 เอกสารแสดงการฝกงานนิสิตภาควิชาสัตวบาลวิชา ANSC 033299 (6-8 ต.ค.52 และ 9-11 มี.ค.

52) 
 

1-03-62 หนังสือแตงตั้งอาจารยพิเศษในการสอนนิสิตคณะศึกษาศาสตร (ก.พ.52และ ก.ย.52) และ
กําหนดการฝกงาน 

1-03-63 หลักฐานแสดงการใหใชทรัพยากรของศูนยวิจัยสุกรฯ เพื่อการสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต
ปริญญาโท 

1-03-64 โครงการพัฒนาขอมูลหนาเว็บไซดใหทันสมัย 
1-03-65 โครงการสนับสนุนใหบุคลากรวิจัยเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
1-03-66 โครงการสนับสนุน/ สงเสริมบุคลากรวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
1-03-67 รายช่ือการเขารวมโครงการสัมมนาเพื่อการเขียนผลงานตีพิมพเผยแพรระดับ นานาชาติ 
1-03-68 เลม SAR ปการศึกษา 2551 ของศูนยสุกรฯ หนาแบบเก็บขอมูลดิบที่ 3.-9 การพัฒนาบุคลากร  

(เฉพาะปงบ 52 เดือน ต.ค. 51 – พ.ค. 52) 
1-03-69 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของศูนยวิจัยสุกรฯ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับระบบประกันคุณภาพของสถาบัน 
1-03- 70 ภาพถายการจัดนิทรรศการในงานเกษตรกําแพงแสน  (ธ.ค. 2551) 
1-03-71 รายงานการประชุมของศูนย คร้ังที่ 2 / 2552 หัวขอที่ 1.2 
1-03-72 บทความวิชาการที่ตีพิมพ ในวารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร ( 2 เร่ือง ) 
1-03-73 โครงการสัมมาทิฐิ 
1-03-74 กิจกรรม Big cleaning day 
1-03-75 กิจกรรมปลูกสวนปาและรูปภาพ 
1-03-76 โครงการสงเสริมจิตสํานึกในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1-03-77 โครงการทําบุญเลี้ยงพระวันครบรอบการกอตั้งศูนยวิจัยสุกรฯ/รูปภาพ 
1-04-78 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2552 โครงการคัดเลือกพอพันธุโคเนื้อพันธุกําแพงแสนเพื่อใช

ผลิตน้ําเชื้อ 
1-04-79 รายงานฉบับสมบูรณการพัฒนาหนังคุณภาพหนังดิบสําหรับอุตสาหกรรมหนัง 
1-04-80 รายงานฉบับสมบูรณโครงการประเมินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยในสภาพ

เล้ียงแบบดั้งเดิม 
1-04-81 รายงานผลการดําเนินงาน ป 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ 
1-04-82 โครงการวิจัยโคเนื้อธรรมชาติ (Natural Beef) 
1-04-83 รายงานสรุปประกวดโคเนื้อ 
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1-04-84 รายงานผลโครงการฝกทักษะโรงเรียนประกวดโค 
1-04-85 โครงการผลิตน้ําเชื้อโคพันธุกําแพงแสน 
1-04-86 โครงการพัฒนาทําลายเขาโค 
1-04-87 โครงการการใหบริการหนังเค็มคุณภาพ  
1-04-88 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA) หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ 
1-04-89 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA)  หลักสูตรดูแลสุขภาพโค 
1-04-90 หลักสูตรการบวนการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งขั้นสูง 
1-04-91 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA) หลักสูตรผสมเทียม  
1-04-92 ฝกงานนิสิตสัตวบาล วิชา 033299 (หลักสูตรฝกงานฟารมโคเนื้อ) 
1-04-93 ฝกงานนิสิตคณะศึกษาศาสตร วิชา 181262  (ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดลอม 
1-04-94 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับ ปริญญาโท เอก  
 -การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโค

เนื้อพันธุกําแพงแสนที่รับอาหารแบบแตกตางกัน 
 -การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียยอยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรู

เมนของกระบือปลัก 
1-04-95 บันทึกขอความ/แบบตอบรับเขารวมกิจกรรม กิจกรรมปลูกตนไมรอบๆ ศูนยฯ ในวันเขาพรรษา 
1-04-96 บันทึกขอความ/รูปถายทํากิจกรรม โครงการสัมมาทิฐิ และแจงแผนงานแถลงนโยบายของศูนย

ใหบุคลากรทราบในงานเลี้ยงปใหม 
1-04-97 กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารยผูใหญและผูสูงอายุในวันสงกรานต 
1-04-98 บันทึกขอความ/รูปถายทํากิจกรรม สนับสนุนและสงเสริมรณรงคลดคาไฟฟาโดยการเปด-ปด

แอรเวลา 10.00 น. ปดเวลาพักเที่ยง และกอนเลิกงานครึ่งชั่วโมง 
1-04-99 สนับสนุนรณรงคใสผาไทยอาทิตยละ 1 วัน ในวันพุธ 
1-04-100 กิจกรรม Big Cleaning Day, บันทึกขอความ/รูปถายทํากิจกรรม จัดกิจกรรมใหจัดบอรดวัน

สําคัญนักขัตฤกษที่ เกี่ ยวกับวันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และวันที่ เกี่ ยวของกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในรอบป และติดธงในวันสําคัญ เพื่อใหทราบและกระตุนสงเสริม
จิตสํานึกของบุคลากรศูนยฯ 

1-05-101 การกําจัดและการใชประโยชนจากของเสียในฟารมโคนม เพื่อการลดมลภาวะ (การผลิตแกส
ชีวภาพจากของเสียในฟารมโคนมเพื่อเติมเครื่องทําน้ําเย็นและนํากลับมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคนม) 

1-05-102 แบบขอปฏิบัติงานวิจัย 
1-05-103 การขายน้ํายา SMT 
1-05-104 โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมดิบเพื่อการเลี้ยงโคนมอยางยั่งยืน 
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1-05-105 โครงการความเปนเลิศทางวิชาการดานการเลี้ยงโคนมในเขตรอนชื้น 
1-05-106 แฟมการฝกงานนิสิต 
1-05-107 โครงการสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตปริญญาโท เอก (3 โครงการ) 
1-05-108 บันทึกขอความ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1-05-109 โครงการปลูกตนไม (สงเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน) 
1-05-110 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
1-06-111 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการคา 
1-06-112 โครงการถายทอดความรูทางดานการเลี้ยงแพะแกะใหแกเกษตรกรผานทางสถาบันศึกษา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดและองคกรทองถ่ิน 
1-06-113 วิทยุ อสมท. จังหวัดกาญจนบุรี รายการการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการคา 
1-06-114 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 
1-06-115 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท เอก 
1-06-116 พัฒนาขอมูลหนาเว็บไซดใหทันสมัย 
1-06-117 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 
1-06-118 โครงการจัดนิทรรศการและการประกวดแพะเกษตร กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2552 
1-06-119 โครงการปลูกตนไมปรับปรุงภูมิทัศนฟารมกวาง 
1-07-120 การแกปญหาการจัดการของเสียในฟารมนกกระทา (มีการเปลี่ยนโครงการ: การศึกษาผลการใช

ใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข ชวงอายุตางๆ ภายใตสภาพโรงเรือนปด) 
1-07-121 การใชกากเอททานอลเปนอาหารเสริมโปรตีนในไกไขและไกเนื้อ  
1-07-122 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอคุณภาพไขในไกไข 
1-07-123 โครงการลดจํานวนการบุบ-แตกของไขไก 
1-07-124 โครงการใชสมุนไพรไทยในไกไข 
1-07-125 โครงการวิจัยพัฒนาสูตรอาหารมันสําปะหลังสําหรับไกไข 
1-07-126 โครงการการใช Bio gas เปนพลังงานทดแทนของผูเล้ียงสัตวในพื้นที่ภาคกลาง 
1-07-127 โครงการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว 
1-07-128 โครงการทดสอบอาหารไกไขและอาหารนกกระทา 
1-07-129 โครงการใหบริการผลิตผลจากสัตวปกโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ 
1-07-130 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหเปนอาชีพยั่งยืน 
1-07-131 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 
1-07-132 การฝกงานนิสิตคณะศึกษาศาสตร 
1-07-133 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท เอก 
1-07-134 โครงการรวบรวมขอมูลวิจัยทางดานสัตวปกของศูนยและภาควิชาสัตวบาล 
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1-08-135 การพัฒนาวิธีการอิซิตูไฮไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อวัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อ
สุกร 

1-08-136 เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลคา 
1-08-137 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะเพื่อเพิ่มมูลคา 
1-08-138 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 4 กิจกรรม 
1-08-139 โครงการสัมมาทิฐิ 
1-08-140 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 
1-08-141 โครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน 
1-09-142 การศึกษาระดับความเข็มขนที่เหมาะสมของสีแดงดวยน้ําคลั่งในกุนเชียง 
1-09-143 ความแตกตางของพันธุและอายุตอคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑลูกชิ้น 
1-09-144 ประสิทธิภาพการผลิตหญาบานารดดวยน้ําทิ้งจากกาชชีวภาพ 
1-09-145 โครงการโคขุนธรรมชาติที่เสริมดวยอาหารขนในระดับที่เหมาะสมตอการลดตนทุนการผลิต 
1-09-146 โครงการปรับปรุงพันธุสุกรลารจไวทจุดเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร 
1-09-147 สมรรถภาพการผลิตของแมสุกรลูกผสมที่เกิดจากแมสุกรพันธุลารจไวทจุด 
1-09-148 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสุกร 
1-09-149 โครงการโคขุนธรรมชาติ 
1-09-150 หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสุกร 
1-09-151 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อไก 
1-09-152 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูของสถานีวิจัยทับกวาง 
1-09-153 ทัศนะคติของผูบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
1-09-154 คูมือเบิกเงินรายได 
1-09-155 โครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ 
1-09-156 โครงการพัฒนา website ใหเปนปจจุบัน 
1-09-157 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานีวิจัยทับกวาง 
1-09-158 โครงการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสํานักงานระดับสถาบัน 
1-09-159 ศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาการผลิตภัณฑ มสธ. 
1-09-160 โครงการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามกระบวนการตาม

ระบบการประกันคุณภาพ 
1-09-161 โครงการจัดทําหนังสือครบรอบ 50 ป สถานีวิจัยทับกวาง 
1-09-162 โครงการจัดสวนรุกชาติ 50 ป สวจ. ทับกวาง 
1-09-163 โครงการรณรงค สงเสริม บํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา และระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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องคประกอบที่  2    ภารกิจหลัก 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัย ไดกําหนดตัวบงชีก้ารประเมินฯในองคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก จํานวน 15 ตัว
บงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบทีค่ํานึงถึงการดาํเนินงานของหนวยงานตาม ภารกิจหลักของหนวยงานตามภารกิจ
หลัก ดานงานวิจัย งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานบริหารจัดการ
โดยมีการกําหนด เปาหมายตัวช้ีวดัการประเมินผลตามแผนงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมนิ ฯ ครบทั้ง 15 ตัวบงชี ้มีผลการประเมินฯในภาพรวม องคประกอบที่ 2 
เทากับ  2.67  คะแนน อยูในเกณฑระดับ   ดีมาก  สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังนี ้  
 
 สําหรับบุคลากรวิจยั ในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจ ฯ สวนใหญเปนนักวิชาการ  ดังนั้นการนับ
จํานวนบุคลากรวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงนบัผูที่มี ตําแหนงนกัวิจยั จํานวน 5 คน ขาราชการและ
พนักงานตาํแหนงนกัวิชาการจํานวน 19 คน    และ (ลูกจางชั่วคราว) ตําแหนงนักวิชาการ จํานวน  4 คน  รวม
จํานวนบุคลากรวิจัย ทั้งสิ้น 28 คน  (ตามรอบปการศึกษา 2552) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1   มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจัิยและงานสรางสรรค  
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของหนวยงานและ 
                    สอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ 

                    งานสรางสรรค 
4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

             6.  มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสงัคม 

ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานครบทั้ง 

6 ขอ  ดังนี้ 
 1. มีการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานของหนวยงานและ 

สอดคลองกับแผนงานและยทุธศาสตรการวิจัยของมหาวทิยาลัยและของชาติ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
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ไดกําหนดกลยุทธในดานการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปและแผนงานวจิัย
ประจําป ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการวิจัย ของสถาบันฯ กํากับดูแล 
(หลักฐาน 2-01-01   ถึง 2-01-05 ) 

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงานสรางสรรค ใน 
Web site สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (งานวิจัย) (หลักฐาน 2-01-06 ถึง 2-01-07) 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินวิจัย ของบุคลากร
วิจัย จากศูนย / สถานี (หลักฐาน 2-01-8 ถึง 2-01-11) 

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการสงเสริมสนับสนุน
การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย ในการเขียนรายงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรวิจัยเขารวมการฝกอบรม / สัมมนา (หลักฐาน 2-01-12 ถึง 2-01-14) 

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน (หลักฐาน 
2-01-12 , 2-01-15) 
               6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  
 ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม (หลักฐาน 2-01-16 ถึง 2-01-20) 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ี 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 

     ไมบรรลุ 
ป 2551  มีพัฒนาการ 

  ไมมีพัฒนาการ 

2.1 ระดับ 6 3 6  6  
คะแนน3 

 

 
รายการหลักฐาน   

2-01-01  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554)  มก. 
2-01-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) สวพป. 
2-01-03 แผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552,2553 สวพป. 
2-01-04 รายงานแผน/ผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2552 (องค 1 งานวิจัย) 
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2-01-05 รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิจัยรอบปการศึกษา 2552 
2-01-06  Web site สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (งานวิจัย) 
2-01-07  งานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนของ สวพป. ประจําปงบประมาณ 2553 
2-01-08  สําเนาการโอนเงินลงทะเบียนการนําเสนอผลงานประชุมวิชาการ คร้ังที่ 6 (วันที่ 

8-9 ธ.ค. 2552) 
2-01-09 โครงการและประกาศสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯเรื่องการ สนับสนุนทุนวิจัย

เพื่อพัฒนานักวิจัยของสถาบันสุวรรณ ฯ 
2-01-10 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจ ฯ ประจําป

การศึกษา 2552 
2-01-11 สําเนาขออนุมัติจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศทางดานงานวิจัย 
2-01-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่  4 / 2552 
2-01-13 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยฯ กิจกรรมการพัฒนา บุคลากรเพื่อการเขียน

รายงานตีพิมพในวารสารระดับ นานาชาติ 
2-01-14 หนังสืออนุมัติเดินทางไปอบรม-สัมนาดานงานวิจัย 
2-01-15 โครงการสรางขวัญกําลังใจกับบุคคลากรวิจัยและบุคคลากรสายสนับสนุนที่มี

ผลงานดีเดน 
2-01-16 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตยารักษาแผลชนิดตาง ๆ จากสมุนไพร

สูตรตําหรับเทียนกิ่ง 
2-01-17 บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานวิจัย อบรม สงเสริม ถายทอดเทคโนโลยี การ

นําของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน) 

2-01-18 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ
และการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน 

2-01-19  บันทึกขอตกลงการสงเสริมการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจแกลูกคา ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส., กรมปศุสัตว) 

2-01-20 สัญญาจางติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป 
2551/2552  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2   มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวจัิยและงานสรางสรรค   
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

1. มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ 
                    นําไปใชประโยชน 

2. มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ 
                    ได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ 
                    ภายนอก หนวยงาน 

4. มีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกหนวยงานเพื่อการนําผลงาน 
                    ไปใชประโยชน 

    5. มีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของ 
                    งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน  4  ขอ  
1. มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช 

 ประโยชน โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ ไดมกีารเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรค โดยส่ือ ตาง ๆ 
เชน วารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนําเสนอผลงาน การตีพิมพผลงานวิจยัใน
วารสาร เปนตน (หลักฐาน 2-01-03 ,2-01-05,2-01-21) 

2. มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได 
 และรวดเร็วทนัตอการใชประโยชน ใน Web site สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (งานวิจัย) และมีการรวบรวม
งานวิจยัที่ขึ้นทะเบียน ของ สวพป. (หลักฐาน 2-01-06 ถึง 2-01-07) 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
 หนวยงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการสรางเครือขายผลงานวจิัยและงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย โดยการจัดทํา โครงการเครือขายเกษตรกรคนเกงผูชวยวจิัย สวพป. และโครงการ
เครือขายโคเนื้อพันธุกําแพงแสน (หลักฐาน 2-01-22 ถึง  2-01-24) 

4. มีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวิจยักับองคการภายนอกหนวยงานเพื่อการนําผลงานไป 
ใชประโยชน(หลักฐาน 2-01-16 ถึง 2-01-20) 
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เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4  ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.2 ระดับ 4 3 ปนี้เปนป
แรก 

 ปนี้เปนป
แรก 

 

 
รายการหลักฐาน   

2-01-03 แผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552,2553 สวพป. 
2-01-05 รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิจัยรอบปการศึกษา 2552 
2-01-06  Web site สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (งานวิจัย) 
2-01-07  งานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนของสวพป. ประจําปงบประมาณ 2553 
2-01-16 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตยารักษาแผลชนิดตางๆ จากสมุนไพร

สูตรตําหรับเทียนกิ่ง 
2-01-17 บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานวิจัย อบรม สงเสริม ถายทอดเทคโนโลยี การ

นําของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน) 

2-01-18 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ
และการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน 

2-01-19 บันทึกขอตกลงการสงเสริมการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจแกลูกคา ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส., กรมปศุสัตว) 

2-01-20 สัญญาจางติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป 
2551/2552 

2-01-21 คําสั่ง สวพป. ที่ 29/2552 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานวิจัย 
2-01-22 โครงการเครือขายเกษตรกรคนเกงผูชวยวิจัย สวพป. 
2-04-23 โครงการเครือขายโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 
2-01-24 รายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2553 (เครือขายเกษตรกรคนเกง) 



48: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3   จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ 
       จํานวนนกัวิจัย   

ประเภทของตวับงชี ้ปจจัยนาํเขา 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

  ปงบประมาณ 2552  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28  คน ลาศึกษาตอจํานวน 
2 คน  (บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา) มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเงินสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ รวม 41โครงการ 
งบประมาณที่ไดรับคิดระยะเวลาที่อยูในปงบประมาณ 2552 โดยคิดตามสัดสวนภาระงานของบุคลากรวิจัย
ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และระยะเวลา จํานวนเงินสนับสนุนที่ไดรับทั้งหมดจากแหลงภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทากับ 15,861,691.33 บาท ดังนั้นสัดสวนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนนักวิจัยเทากับ   

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนนักวิจัย  = (1,5561,691.33 ÷25) =  634,467.65 บาท /คน 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.3 634,467.65 บาท/

คน 

3 484,000  521,853.28 / คน 
คะแนน 3 

 

รายการหลักฐาน   
2-02-25 
 
2-02-26 

การศึกษาการใชมูลสัตวชนิดตางๆ ในการเพิ่มผลผลิตใบมันสําปะหลังที่ปลูกเพื่อเก็บใบเปน
อาหารสัตว 
ผลการเสริมเอนไซมชนิดรวมในอาหารที่มีมันสําปะหลังเปนสวนประกอบตอสมรรถภาพการ
ผลิตและการยอยไดของโภชนะในลูกสุกรหยานม 

2-02-27 ผลการเสริมเอนไซมชนิดรวมในอาหารที่มีมันสําปะหลังเปนสวนประกอบตอสมรรถภาพการ
ผลิตและการยอยไดของโภชนะในไกเนื้อ 
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2-02-28 การศึกษาผลการใชใบมันสําปะหลังแหงในสูตรอาหารตอระบบภูมิคุมกันคุณภาพไข และ
สมรรถภาพการผลิตของไกไข 

2-02-29 องคประกอบเคมีในปลาดุกลูกผสมอุยเทศ 
2-02-30 การพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรียประสิทธิภาพสูงสําหรับ

พืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 
2-02-31 ศึกษาการใชมูลสัตวเปนปุยรวมกับการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 
2-02-32 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2551/2552 
2-02-33 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดําเปนอาหารสัตว 
2-02-34 การเปรียบเทียบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและอัตราการ

เพาะฟกของแมพันธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) 
2-02-35 A Survey Study on Pig Manure Treatment and Utilization of Pig Farms in Thailand 
2-02-36 Research and Development of Pig Production Cost Model for Thailand 
2-03-37 เทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI 190 ดวยวิธีการตัดชํา 
2-03-38 การใชเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรใน

ระยะรุน-ขุน 
2-03-39 การใชกากขมิ้นชันตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะอนุบาล 
2-04-40 โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชื้อ 
2-04-41 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับอุตสาหกรรมสินคาหนัง 
2-04-42 การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
2-04-43 การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือเพื่อใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการหมักยอยในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้อง 
2-04-44 การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกําแพง แสน 
2-04-45 การพัฒนาโคพื้นเมืองเพี่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใชน้ําเชื้อแชแข็งโคพันธุ

กําแพงแสน 
2-05-46 การเปรียบเทียบประเมินผลประสิทธิภาพของรําขาวที่ผานขบวนการตางกันโดยวิธีวัดปริมาณ

แกสและตอผลผลิตน้ํานมของโคนม 
2-05-47 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํายาตรวจเตามอักเสบในโนมสูตรของศูนยวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตนม (SARDI Mastitis Test) กับน้ํายาสูตร (California Mastitis Test) เพื่อพัฒนาสูแนว
ทางการผลิตเชิงธุรกิจ 

2-07-48 การเพิ่มมูลคาไขไกระดับฟารมเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน 
2-07-49 การลดปญหาการบุบแตกของไขไก (งานปงบ 51) 
2-07-50 การใชสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารไกไข 
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2-07-51 การใชสมุนไพรไทยในไกไขเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใหผลผลิต คุณภาพไข  และภูมิคุมโรค 
(การทดลองที่ 1) 

2-07-52 การใช Biogas เปนพลังงานทดแทนของผูเล้ียงสัตวในพื้นที่ภาคกลาง (ปงบ 51-52) 
2-07-53 การใชสมุนไพรไทยในไกไขเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใหผลผลิต คุณภาพไข   และภูมิคุมโรค 

(การทดลองที่ 2) 
2-07-54 การพัฒนาสูตรอาหารมันสําปะหลังสําหรับไกไข เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพ

ไข และลดตนทุนอาหาร 
2-07-55 การศึกษาผลการใชใบเตยตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาชวงอายุตาง ๆ ภายใตสภาพ 

โรงเรือนปด 
2-07-56 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอคุณภาพไขในไกไข 
2-07-57 การลดปญหาการบุบแตกของไขไก (งานปงบ 52) 
2-07-58 การศึกษาการใชกากเอทานอล (DDGS) ในอาหารไกไข 
2-07-59 การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไกไข 
2-08-60 การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการ

ผลิตสุกร 
2-08-61 การศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อที่ไดมาตรฐาน 
2-09-62 ความแตกตางของพันธุและอายุตอคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑลูกชิ้นหมู 
2-09-63 การศึกษาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของสีแดงดวยน้ําครั่งในกุนเชียง   
2-09-64 ทัศนะคติของผูบริโภคที่มีตอการบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
2-09-65 ผลตอบสนองของหญาบานาตอน้ําทิ้งจากบอแกสชีวภาพ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ 
จํานวนนักวิจัย  

ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน (1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

ปปฏิทิน 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28 คน ลาศึกษาตอจํานวน 2 คน  
(บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา) มีการสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และ
นําเสนอผลงานวิจัยอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานชาติ มีจํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 25 เร่ือง ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนนักวิจัย เทากับ  

   รอยละของงานวิจยัฯ ตอจํานวนนักวิจยั = (25  ÷ 26 ) x 100 = รอยละ 96.15 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39   รอยละ 40 หรือมากกวา 

  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.4 รอยละ 96.15 3 รอยละ 
76.90 

 156.25   % 
คะแนน  3 

 

รายการหลักฐาน  
2-02-66 Effect of Pig Manure Extract as Foliar Application on Plant Growth, Chlorophyll 

Contents, Leaf Expansion and Yield of Cassava (Manihot esculenta crantz) cv. 
Hauybong 60 

2-02-67 ผลการใชมันสําปะหลังเปนอาหารแมสุกรเล้ียงลูกตอกูลตาไธโอนในแมสุกรและลูก
สุกรดูดนมและการเจริญเติบโตของลอมโฟซัยทชนิดทีในลูกสุกรดูดนม 

2-02-68 การศึกษาผลการใชใบมันสําปะหลังแหงในสูตรอาหารตอคุณคุณภาพไข  และ
สมรรถภาพการผลิตไกไข 

2-03-69 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
ไขหวัดนกในสัตวปกของผูเล้ียงไกพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

2-03-70 การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไขหวัดนกในสัตว
ปกของผูเล้ียงไกพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

2-03-71 เทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI 190 ดวยวิธีการตัดชํา 
2-04-72 ความหลากหลายของแบคทีเรียยอยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก 
2-04-73 อิทธิพลของรูปรางลักษณะภายนอกและระดับไขมันในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการ

ผลิตและคุณภาพซาก ของโคเนื้อลูกผสม 
2-04-74 การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ 
2-04-75 คุณภาพหนังโคไทยและความเหมาะสมในการนําไปทําผลิตภัณฑเครื่องหนัง 
2-04-76 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับสินคาอุตสาหกรรมหนัง 
2-06-77 ผลของใบมันสําปะหลังแหงตอสมถรรภาพการเจริญเติบโตและจํานวนไขพยาธิรวมใน

มูลแกะ 
2-07-78 ผลการเสริม NSP-degrading enzymes ในอาหารที่ใชกากมันสําปะหลังตอสมรรถภาพ
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การผลิตไกเนื้อ 
2-07-79 การใชประโยชนของกากมันสําปะหลังในการนํามาเปนอาหารสัตวปก 
2-07-80 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้ออกไกจากโรงฆาไกขนาดเล็ก 
2-07-81 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเนื้อไกในโรงฆาไกขนาดเล็ก จนถึงตลาด 
2-07-82 ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและโปแทส เซี่ยมไอโอไดด ในอาหารไกไขตอ

สมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข 
2-07-83 ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไขของนกกระทาญี่ปุนชวงอายุ

ตาง ๆ ในสภาวะโรงเรือนปด 
2-07-84 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไกเนื้อตอสมรรถภาพการผลิต 
2-07-85 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอสมรรถภาพการผลิตในไกไขและคุณภาพไข 
2-07-86 การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไกไขที่เล้ียงภายใตความหนาแนนที่แตกตางกัน 
2-08-87 การประเมินทางประสาทสัมผัส จุลินทรียและคุณสมบัติทางเคมีของโยเกิรตนมแพะรส

ผลไมที่เสริมดวยแปง 
2-08-88 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้ออกไกจากโรงฆาไกขนาดเล็ก 
2-08-89 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อไกที่จําหนายในตลาดสด 
2-09-90 คุณภาพของหม้ําที่ผลิตจากเนื้อโค 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ

จํานวนนักวิจัย  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน (1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

ปปฏิทิน 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28  คน ลาศึกษาตอจํานวน 2 คน  
(บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา) มีการสนับสนุนและกระตุนใหนักวิจัย/นักวิชาการทํางานวิจัย และนํา
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน จํานวนงานวิจัยที่ใชใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน ทั้งหมด 21 เร่ือง ดังนั้นรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอนักวิจัย เทากับ  

รอยละของงานวิจยัฯ และ/หรือนําไปใชประโยชนฯ ตอจํานวนนักวจิัย = (21÷26 ) x 100 = รอยละ 
80.77 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 10  รอยละ 10 – 19  รอยละ 20 หรือมากกวา  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.5 รอยละ 80.77 3 ปนี้เปนป
แรก 

 ปนี้เปนป
แรก 

 

 

รายการหลักฐาน  
2-02-91 โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยและมันสําปะหลังโดยใชประโยชน

จากมูลสัตวเปนปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิตป 2552เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ 21 จังหวัด 
 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 -  ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและองคประกอบ
โภชนะของมันเสน 

 -  ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมัน
สําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 - ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 60 

2-02-92 จัดพิมพหนังสือเผยแพรเร่ือง การใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปน
ปุยอินทรียแบบตางๆสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 -  ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและองคประกอบ
โภชนะของมันเสน 

 -  ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมัน
สําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 -  ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 60 

2-02-93 โครงการถายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟารมโคและสุกรระดับชุมชน 
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 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 - ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและองคประกอบ
โภชนะของมันเสน 

 

 - ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมัน
สําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 - ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 60 

2-02-94 โครงการขยายผลสงเสริมการผลิตและการใชใบมันสําปะหลังเพื่อเปนแหลงเสริมโปรตีนใน
อาหารโค สุกร สัตวปก 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การศึกษาองคประกอบเบื้องตนของสารออกฤทธิ์ธรรมชาติที่มีในใบมันสําปะหลัง 

 - ผลของการใชใบมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอระบบภูมิคุมกันของลูกสุกรหยานม 

 - การใชใบมันสําปะหลังเปนแหลงโปรตีนหลักในอาหารโคขุน 

2-02-95 จัดพิมพหนังสือเร่ือง การใชประโยชนเศษเหลือจากมันสําปะหลัง 
 งานวิจัยที่นํามาใช 
 - การศึกษาองคประกอบเศษเหลือจากการผลิตเอทานอล 

2-02-96 การจําหนายผลิตภัณฑกวาวเครือขาวใหแกเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การใชประโยชนกวาวเครือขาวในสัตวเศรษฐกิจ   

 - การคัดเลือกพันธุกวาวเครือขาว 

 - ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตตนตอ 

 - การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ  SARDI  ใหไดผลผลิตสูง 

 - สภาพของโรงเรือนอนุบาลตอการขยายพันธุกวาวเครือขาวจากตนตอที่ปลูกดวยเมล็ด 

2-04-97 การใหบริการทําหนังเค็ม(หนังโค, หนังกวาง) โดยจัดสงตอไปใหโรงฟอกหนังของกลุมคลัส
เตอรเพื่อนําไปทําเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังตอไป 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การใหบริการหนังเค็มคุณภาพ 

2-07-98 มีการผลิตไขไกโอเมกา-3, ไขไกโอเมกา-3 และไอโอดีน (ในฟองเดียวกัน) จําหนายโดยศูนย
สัตวปกฯ สวพป. ตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน 
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 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ผลการเสริมน้ํามันปลาซารดีนในอาหารไกไขตอองคประกอบของไขมันในไขแดงและ
สมรรถภาพการผลิตของไกไข 

 - การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปน
อุตสาหกรรม 2. ปริมาณไอโอดีนในไขเสริมไอโอดีนหลังจากผานการปรุงเปนอาหาร
โดยการตม 

 - การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปน
อุตสาหกรรม 1. ผลตอปริมาณไอโอดีนในฟองไขและสมรรถภาพการผลิตไขของแมไก 

 - โครงการการเพิ่มมูลคาไขไกระดับฟารมเกษตรกรฯ (ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและ
โปแตสเซี่ยมไอโอไดดในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข และปริมาณ
โอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข) 

2-08-99 การจําหนายโยเกิรตนมแพะ 
 งานวิจัยที่นํามาใช 
 - งานวิจัยเร่ือง การประเมินทางประสาทสัมผัสจุลินทรียและคุณสมบัติทางเคมีของโยเกิรต 

นมแพะรสผลไมที่เสริมดวยแปง 
2-09-100 ใชในการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสุกร  

รุนที่ 3 หนาที่ 81 รุนที่ 3 
 งานวิจัยที่นํามาใช 
 - ผลการใชสีน้ําครั่งทดแทนสวนผสมโซเดียมไนไตรทในกุนเชียง 
2-09-101 หนังสือคุณคาเนื้อโคไทย พิมพคร้ังที่ 1 จํานวน 2500 เลม  ISBN 978 974 618 055 

หนา 87-94 
 งานวิจัยที่นํามาใช 
 - การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑพื้นบานจากเนื้อโค 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน (1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

ปปฏิทิน 2552 มีผลงานวิจัยที่กําลังดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 1 เร่ือง คือ 
เครื่องทําความสะอาดแบบแหงและขูดผิวหัวมันสําปะหลังบางสวน  ซ่ึงอยูระหวางประกาศโฆษณา เทากับ 1  
ชิ้นงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไดยืน่คําขอ และแกไขขอมลู อยูระหวางประกาศโฆษณา หรือมี

การขอใหตรวจสอบ 
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตร  
อยางนอย 1 ช้ินงาน 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.6 1 เรื่อง 2 2 คะแนน    1 เร่ือง 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน  
2- 02-102 งานวิจัยเครื่องทําความสะอาดแบบแหงและขูดผิวหัวมันสําปะหลังบางสวน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรอง                        

คุณภาพจาก หนวยงานที่เชื่อถือได ตอจํานวนนักวิจัย  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีผลงานทางวิชาการคอนขางมากแตยังไมได
ดําเนินการขอหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เนื่องจากตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ใหมและใหดําเนินการเปน
ปแรก อยางไรก็ตามสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลจด
ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได  จํานวน 2 เร่ือง   ฉะนั้นจํานวนผลงานวิชาการ
ที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
จํานวนนักวิจัย คือ 
รอยละของผลงานวชิาการทีไ่ดรับหนงัสือรับรองการแจงขอมูลจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรอง               

คุณภาพจาก หนวยงานที่เชื่อถือได ตอจํานวนนักวิจัย = (2÷26 ) x 100 = รอยละ 7.69 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 10 - 19  รอยละ 20 - 29  รอยละ 30 หรือมากกวา  
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.7 2 เรื่อง 0 ปนี้เปนป
แรก 

 ปนี้เปนป
แรก 

 

รายการหลักฐาน  
2-01-103 วารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร 
2-04-104 คาการผสมพันธุโคเนื้อ 2551 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางองิ (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรอื ระดับนานาชาตติอนักวิจัย 
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน (1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552) 
ผลการดําเนินงาน 

 

ปปฏิทิน 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28   คน (บุคลากรวิจัยนับตามป
การศึกษา) มีงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง จากรายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการฯ และบทความวิจัยใน
วารสารตางประเทศ รวม 5  บทความ มีจํานวนบุคลากรวิจัยรวมลาศึกษาตอคิดเปน 26 คน ดังนั้นรอยละของ
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอนักวิจัยเทากับ  

  รอยละของบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง ฯ ตอนักวิจยั = (5÷28) x 100 =  รอยละ 17.86 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ี 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
ป 2551  มีพัฒนาการ 

  ไมมีพัฒนาการ 

2.8 รอยละ 17.86 2 รอยละ 
21.43 

 รอยละ52 

คะแนน 3 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

รายการหลักฐาน  
2-02-105 Cassava chips and ground corn as sources of total non-fiber carbohydrate in 

total mixed ration for dairy cows (2001) / Asian-AustralasianJ. Of Animal 
Sciences, 22(3), pp.378-387 

2-02-106 Comparison of nutrient compositions and carbohydrate Fractions of 
Corn,cassava chip and cassava pellet Ingredients (2005) / World , s Poultry 
Science J.65(1),pp.23-35 

2-02-107 Comparative effect of corn,cassava chip and cassava pellet diets on 
histological properties in broiler intestinal tract (2006) / World , s Poultry 
Science J.65(1),pp.23-35 

2-03-108 ระบาดวิทยาของโรคไขหวัดใหญในสัตวปกใน 5 จังหวัดที่เชื่อมตอกันในภาค
กลาง และภาคตะวนัตกของประเทศไทย. (2548) รายงานการวจิัยฉบบัสมบูรณ  
/  รายงานการประชุมทางวิชาการ มก. คร้ังที่ 47 ป 2552 หนา 110  เร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการเลี้ยงไกพืน้เมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคไขหวัดนกในสัตวปกของผูเล้ียงไกพืน้เมืองในภาคตะวนัตกของประเทศ 

2-04-109 Sustainable Smallholder animal systems in the topics./ Key Performance 
Indicators to Diagnose Poor Farm Performance  and  Profitability of Samllhoder 
Dairy Farmers in Asia The Asia -Australasian  Asscociation of Animal Production 
Societies   Vol.22, No.12:1709-1717 

2-07-110 Effect of feeding betaine in feed of  broiler rearing under tropical conditions on 
performance and carcass traits. (2005) 43rd Kasetsart University Annual 
Conference-Conference Proceedings, Thailand. p.254. / 
 1. World's Poultry Science Journal 65 (3): 419-442. 
2. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 22 (10): 1461-1476. 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

ตังบงชี้ท่ี  2.9   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก 
                         มหาวิทยาลัย  ตอนักวิจัย 
ประเภทของตวับงชี ้ปจจัยนาํเขา 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28   คน ลาศึกษาตอจํานวน 2 
คน  (บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา) มีบุคคลากรวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวม 22 คน โดยเปนหัวหนาโครงการหรือเปนผูรวมวิจัยในโครงการตางๆ ที่ดําเนินการใน สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ  ดังนั้นรอยละของนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอนักวิจัยเทากับ  

       รอยละของนักวจิัยทีไ่ดรับทุนทําวิจยัฯ ตอนักวจิัย (22÷26) x 100 =  รอยละ 84.62 

      เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.9 รอยละ 84.62 3 รอยละ 
65.38 

 รอยละ 
82.61 

คะแนน 3 

 

รายการหลักฐาน  
2-02-111 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2551/2552 
2-02-112 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดํา เพื่อการใชกากเมล็ดสบูดําเปนอาหารสัตว 
2-02-113 การพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรียประสิทธิภาพสูง

สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 
2-02-114 การเปรียบเทียบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและอัตรา

การเพาะฟกของแมพันธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus  vanamei) 
2-02-115 โครงการอาหารเสริมของพืชจากมูลสัตว(ศึกษาปริมาณจุลินทรีย 
2-02-116 การศึกษาการเพิ่มเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโดยใชน้ําสกัดมูลสุกร 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

2-02-117 Testing of NS Lactabacillus in Pig Diet 
2-02-118 ผลของการใชมูลโคนมตอผลผลิตคุณคาทางอาหาร และตนทุนการผลิตหญาแพงโกลา 
2-07-119 ค.การใชกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกและถั่วเหลืองไขมันเต็มในอาหารไกไข 
2-07-120 การศึกษาการใชกากเอทานอล (DDGS) ในอาหารไกไข 
2-07-121 ค.การศึกษาหาคาพลังงานที่ใชประโยชนไดของน้ํามันแหลงตาง ๆ ในอาหารไกเนื้อ 
2-07-122 การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไกไข 
2-07-123 ค.ผลของการใชมันสําปะหลังและใบมันสําปะหลังเปนอาหารตอคุณภาพไขและ

สมรรถภาพการผลิตในไกไข ** 
2-03-124 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของกวาวเครือขาว SARDI 190  ที่ปลูกในพื้นที่ตางๆของ

ประเทศไทย 
2-03-125 ผลของการใชเอ็นไซม Pentozyme ในอาหารตอการยอยไดของโภชนะและสมรรถภาพ

การผลิตของสุกรในระยะหลังหยานม* 
2-04-126 โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชื้อ 
2-04-127 การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 
2-04-128 การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือเพื่อใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการหมักยอยในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้อง 
2-04-129 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับอุตสาหกรรมสินคาหนัง 
2-04-130 การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
2-06-131 ผลของการเสริมผักตบชวาแหงในอาหารผสมสําเร็จตอสมรรถภาพการผลิตและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระตายรุน-ขุน 
2-07-132 ค.การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของนกกระทาอายุ

ตางๆ  
2-08-133 การศึกษาการปนเปอนของสารเบตาอะโกนิสทของเนื้อโคขุน 
2-08-134 การใชประโยชนจากผลพลอยไดจากกระบวนการฆาโค 
2-09-135 โครงการวิจัย การพัฒนาผลพลอยไดจากขบวนการการฆาโคเพื่อความปลอดภัยและการ;

โครงการวิจัยที่ 2  การใชประโยชนและการยอมรับของผลิตภัณฑแคบวัว  
2-09-136 การศึกษาคุณภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสีแดงจากน้ําครั่ง 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของนกัวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ  

ประเภทของตวับงชี ้ปจจัยนาํเขา 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28   คน ลาศึกษาตอจํานวน 2 
คน  (บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา)  ไดมีบุคคลากรวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยและ/หรือเขารวมการประชุม
วิชาการ  จํานวน 20 คน  ดังนั้นรอยละของนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เทากับ  

รอยละของนักวิจัยทีเ่ขารวมประชุมวิชาการฯ (20÷26) x 100 =  รอยละ 76.92 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 40 - 59 รอยละ 60 - 79   รอยละ 80 หรือมากกวา  

          
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.10 รอยละ 76.92 2 รอยละ 
80.08 

 

 รอยละ 
91.30 

คะแนน 3 

 

 

รายการหลักฐาน 
2-02-137 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-03-138 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-04-139 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-05-140 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-06-141 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-07-142 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-08-143 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-09-144 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11 รอยละของนกัวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยท้ังหมด 
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรวิจัยคิดเปน 28  คน ลาศึกษาตอจํานวน 2 
คน  (บุคลากรวิจัยนับตามปการศึกษา )  มีบุคลากรวิจัยไดสนับสนุนการเรียนการสอนของนิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 21 คน ในการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ปรึกษาปญหาพิเศษ และการ
ฝกงานนิสิต  ดังนั้นรอยละของนักวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยทั้งหมด เทากับ  

รอยละของนักวิจัยที่สนับสนนุการเรียนการสอนตอนักวจิยัทั้งหมด=(21÷26) x 100 = รอยละ 80.77 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-15 รอยละ 16-30   มากกวา รอยละ 30  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.11 รอยละ 80.77 3 ปนี้เปนป
แรก 

 ปนี้เปนป
แรก 

 

รายการหลักฐาน 
2-02-145 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน (หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-03-146 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-04-147 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-05-148 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-06-149 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-07-150 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว
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บงชี้ที่ 2.11) 
2-08-151 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
2-09-152 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตามตัว

บงชี้ที่ 2.11) 
 
ตัวบงชี้ท่ี  2.12  รอยละของบุคลากรประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา 

เปนกรรมการ  วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชพีใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ     ตอบคุลากรประจํา 

 ประเภทของตัวบงชี ้ปจจัยนําเขา 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
 ผลการดําเนินงาน    

ปการศึกษา 2552  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรประจําคิดเปน 56 คน  มีบุคลากรประจาํที่
มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 14 คน  โดยเปนผูทรงคุณวุฒ ิ ที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิชาการ ในระดับชาติ ดังนั้นรอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกมหาวทิยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตอบุคลากรประจํา  เทากับ  

รอยละของบุคลากรประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการฯ =   (14÷56) x 100 =  รอยละ 
25.00 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 7 รอยละ 8 – 14  รอยละ 15 หรือมากกวา  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.12 รอยละ 25.00 2 รอยละ 
8.14 

 รอยละ 10 
คะแนน 1 
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รายการหลักฐาน  
2-02-153 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-03-154 หลักฐานรายช่ือของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-04-155 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-05-156 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-06-157 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-08-158 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา      

       เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอบุคลากรประจํา   
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรประจําคิดเปน 56 คน และลาศึกษาตอ 2 
คน  มีกิจกรรม /โครงการบริการวิชาการ จํานวน 91 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละจํานวนกิจกรรม/
โครงการการใหบริการทางวิชาการฯ ตอจํานวนบุลากรประจําเทากับ 

  รอยละจํานวนกิจกรรม/โครงการการใหบริการทางวิชาการฯ ตอจํานวนบุลากรประจํา  

=  (91÷54) x 100 =  รอยละ 168.52 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ี 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552  บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
ป 2551  มีพัฒนาการ 

  ไมมีพัฒนาการ 

2.13 รอยละ 168.52 3 รอยละ 
77.38 

 85.90 
คะแนน 3 

 

รายการหลักฐาน  
2-01-159 เกษตรกําแพงแสน “ปศุสัตวพอเพียงเลีย้งชพีได” 
2-02-160 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-03-161 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
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2-04-162 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-05-163 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-06-164 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-07-165 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-08-166 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
2-09-167 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.14  ระดับความสาํเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 
4. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนนิการใหบริการในรอบปถัดไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552  สถาบันสวุรรณวาจกกสกิิจฯ  มกีารสํารวจความตองการของผูรับบริการโดย มี
การดําเนนิการเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ตาม
เกณฑมาตรฐาน 5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ (หลักฐาน 2-02-168,2-05-169ถึง2-05-170,2-07-171 ถึง 
2-07-172 ,2-07-173) 

2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ( หลักฐาน2-02-174 ถึง 
2-02-175,2-05-176 ถึง 2-05-177, 2-07-178,2-09-179ถึง2-09-180 )  

3. มีการดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่กาํหนด (หลักฐาน2-02-181 ถึง2-02-183, 2-05-184,2-07-
178,2-09-185)  

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ (หลักฐาน2-02-186,2-05-184 ถึง 2-05-
187, 2-07-178,2-09-188)  

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปถัดไป 
(หลักฐาน2-09-189) 
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    เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.14 ระดับ5 3 5  4 
คะแนน 2 

 

รายการหลักฐาน    
2-02-168 โครงการสํารวจการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
2-05-169 โครงการสํารวจความตองการใหบริการดานปศุสัตว 
2-05-170 รายงานสรุปแบบสํารวจความตองการใชบริการดานปศุสัตว 
2-07-171 แบบประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ (ขอเสนอแนะจากขอ 2) 
2-07-172 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2553 
2-09-173 สรุปผลการประเมินของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโค รุนที่ 1 
2-02-174 รายงานการประชุมของศูนยอาหารสัตว 4/2552 
2-02-175 แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ 2553 (ศ.อาหารสัตว) 
2-05-176 แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ 2553 (ศ.นม) 
2-05-177 รายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2552 
2-07-178 โครงการปรับปรุงคุณภาพ ไขโอเมกา -3 
2-09-179 รายงานการประชุมศูนยวิจยัและพัฒนาผลติผล คร้ังที่ 3/2551 
2-09-180 แผนงานบริการวิชาการ ประจําป 2552 (ศูนยผลิตผล) 
2-02-181 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานงานของศูนยอาหารสตัวฯประจําปงบประมาณ2553 (รอบ6

เดือน) 
2-02-182 โครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 
2-02-183 โครงการพัฒนาของเสียจากฟารมเลี้ยงสตัวเปนปุยอินทรียสําหรับพชื 
2-05-184 โครงการอบรมเพิ่มคุณภาพน้ํานม 
2-09-185 โครงการพัฒนาวิชาการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนือ้โคเพื่อเพิ่มมูลคา รุนที่ 1,2 

และ3 
2-02-186 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานงานของศูนยอาหารสัตวฯประจําปงบประมาณ2553 (รอบ6เดือน) 
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2-05-187 สรุปประเมินโครงการอบรมเพิ่มคุณภาพน้าํนม 
2-09-188 สรุปประเมินผลการฝกอบรม รุนที่ 1,2 และ3 
2-09-189 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงหลักสูตร "เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนือ้โคเพื่อเพิ่มมูลคา" 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.15   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31  พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีโครงการ /กิจกรรมใหบริการทั้งหมด 91 กิจกรรม 
และมีการประเมินความพึงพอของผูใชบริการจํานวน 57 โครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5 ระดับ) ฉะนั้นคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ย เทากับ 

ความพึงพอใจเฉลี่ย  =(259.11÷57) = 4.55  คะแนน 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 1.51 - 2.50 ความพึงพอใจ 2.51 - 3.50 ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

2.11 คะแนนความพึง
พอใจ   4.55 

3 ปนี้เปนป
แรก 

 ปนี้เปนป
แรก 

 

รายการหลักฐาน  
2-01-190 เกษตรกําแพงแสน “ปศุสัตวพอเพียงเลีย้งชพีได” 
2-02-191 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-03-192 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-04-193 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-06-194 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-07-195 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-08-196 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
2-09-197 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
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องคประกอบที่ 3   การบริหารและจัดการ 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  
จํานวน 9  ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบทีมุ่งเนนใหมีการบริหารและจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและภาวะ
ผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได มีการกระจายอํานาจ มอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบซึ่งเปนปจจยัในการบริหารจัดการที่มีคณุภาพ  มกีารบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริม
และพัฒนาศกัยภาพบุคลากรใหเขารวมการฝกอบรม / สัมมนา ศึกษา ดูงาน และลาศึกษาตอ อยางเปนระบบ
และตอเนื่องโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ มกีารดําเนินงานตามตวับงชี้การประเมิน ฯ ครบทั้ง 9 ตัวบงชี้ มี
ผลการประเมินฯในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 เทากบั  2.78 คะแนน อยูในเกณฑระดับ  ดีมาก    สําหรับ
รายละเอียดการประเมินแสดงไดดังนี ้  
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.1   มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา  
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทศัน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชดัเจนรวมทั้งมกีารประชุม 
                       สรุปผลการ 
                        ดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนนิงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดํา เนินงานเชิงประสทิธิภาพและประสิทธผิลตามแผนงาน 

                       ประจําปเปนระยะ 
4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
5. มีการประเมินภาวะผูนาํและภารกิจของผูบริหาร 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีการประเมินระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรร
มาภิบาล และภาวะผูนํา มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน และใชผลจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 เปนขอมูลเพื่อ
วางแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2553 รวมกับบุคลากรทุกฝาย (หลักฐาน 3-01-01 ถึง 3-01-03) 
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2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน ดวยการ
ตรวจสอบครุภัณฑประจําปทุกสิ้นปงบประมาณ, การรายงานรายรับ-รายจายงบประมาณเงินรายไดทุกสิ้น
เดือน และรายไตรมาสและสิ้นปงบประมาณ, รายงานผลการดําเนินงานประจําป และการติดตามผลการริหาร
ความเสี่ยง (หลักฐาน 3-01-04 ถึง 3-01-08) 

3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําป
เปนระยะ โดยการสรุปแผน /ผลการดําเนินตามแผนการดําเนินงานที่วางไวระหวางปงบประมาณและสรุปผล
การดําเนินงานตามปงบประมาณและตามรอบระยะเวลา 2 เดือน และ 6 เดือน  (หลักฐาน 3-07-04, 3-07-11) 

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
โดยใชผลจากการวิเคราะหผลการดําเนิน และขอเสนอจากการตรวจประกันคุณภาพภายในมาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของปถัดไป (หลักฐาน 3-01-02,3-01-09 และ 3-01-12) 

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร โดยใชแบบประเมินผูบริหารในดานตางๆ แลว
สรุปคะแนนจากแบบประเมิน (หลักฐาน 3-01-13 ถึง 3-01-14 ) 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.1 ระดับ 5 3 5  ระดับ 5 
คะแนน 3 

 

รายการหลักฐาน    
3-01-01 ปายประกาศ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน                                                          
3-01-02 แผนปฏิบัติการประจําป สวพป. 2553 
3-01-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป.   คร้ังที่ 3 / 2552  ลว.18 กย.52 
3-01-04 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงนิรายได  ประจําป 2552  
3-01-05 รายงานรายรับ-รายจายประจาํเดือนและรายไตรมาส 
3-01-06 รายรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป 2552  
3-01-07 รายงานแบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป 2552  
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3-01-08 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ( 10 ส.ค. 2552)                                                      
3-01-09 แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจาํป 2553                                  
3-01-10 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 2 เดือน (กพร.)   มิ.ย.- ก.ค.,ส.ค.-ก.ย.  
3-01-11 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ( ต.ค.- มี.ค.)  
3-01-12 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะ (สปค. 01)  
3-01-13 แบบประเมินภาวะผูนํา 
3-01-14 สรุปผลการประเมินภาวะผูนาํ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2   มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ 
                       ประชาสัมพันธเผยแพรใหบคุลากรในหนวยงานรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 80 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง 

                       ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีการดําเนินงานพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
ตามเกณฑมาตรฐาน  5  ระดับ ดังนี้ 

 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดนําไปพิจารณา
ในการจัดสัมมนาบุคลากร ในการทบทวนทิศทาง กลยุทธ ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 – 2554) และ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ที่ จ. กาญจนบุรี และไดมีการจัดทําแผนองคความรู ประจําป พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ. 2553 (หลักฐาน 3-01-15 ถึง 3-01-20) 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 
50 (หลักฐาน 3-01-21 ถึง 3-01-24) 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 80  
(หลักฐาน  3-01-21 ถึง 3-01-24) 
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4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  จากการรายงานการจัดการองคความรู 
ประจําป 2552 และไดมีติดตามในวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป.  (หลักฐาน 3-01-18 
และ 3-01-21) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง 
 ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู (หลักฐาน 3-01-23) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.2 ระดับ 5 3 -  -  

รายการหลักฐาน    
3-01-15 รายงานสรุปสัมมนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ (5-6 ก.ย.51)  
3-01-16 รายช่ือบุคคลากรที่เขารวมสัมมนาวันที่ 5-6 ก.ย.51 
3-01-17 แผนการจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ 2552 
3-01-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ คร้ังที่ 

4/2552 
3-01-19 แผนจัดการองคความรูประจําปงบประมาณ 2553 
3-01-20 สรุปสัมมนาการถายทอดองคความรู (4-5 พ.ค.53)                                                       
3-01-21 รายงานการจัดการองคความรูประจําปงบประมาณ 2552 
3-01-22 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะหตนทุนการผลิต (27 ม.ค.52) 
3-01-23 รายงานการคํานวณตนทุนการผลิต (ทุกศูนย/สถานี) 
3-01-24 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ดัชนีที่ 4.3) ของทุกศูนย/  สถานี (8-12 มิ.ย.52) 
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ตัวบงชี้ท่ี  3.3   มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง 
                    ประจักษ 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ 
                    ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  
                    การสนับสนุนเขารวมประชุม  ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ 
                    ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษรวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากร  
                    ที่มีคุณภาพ 

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได 
                    อยางมี  ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ 
                    กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
     6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน 

                     การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ไดดําเนินการในดานกระบวนการและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ระดับ ดังนี ้
 1.มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
โดยสถาบันฯ มีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล ใน
แผนงานบริหารจัดการ และแผนอัตรากําลัง 4 ป สวพป. (หลักฐาน 3-01-25   และ 3-01-26   ) 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง โดยมกีาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจแุละแตงตั้งในตําแหนงตางๆ อยางเปดเผย ตลอดจนมีการสนับสนุน
บุคลากรใหเขารวมประชุม  ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน และลาศึกษาตอ และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ มีการสรางขวัญกําลังใจบุคลากรที่มี
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ผลงานดีเดนโดยการกลาวยกยองและใหรางวัล  มีมาตรการลงโทษรวมทั้งการพัฒนา และรักษาบคุลากรใหมี
คุณภาพ  (หลักฐาน 3-01-27  ถึง 3-01-33) 

3.มีการจัดสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดใีหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมคีวามสุข ดวยการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา 
และลูกจางชัว่คราว  มีการสรางบรรยากาศในการทํางานดวยการจัดใหมีการดําเนนิกจิกรรม 5 ส. การจัด
โครงการสัมมาฑิฐิ  ตลอดจนจัดใหมีการอบรมการปองกันอัคคีภัย และการใชถังดับเพลิง เปนตน (หลักฐาน  
3-01-34 ถึง 3-01-38) 

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรในการเขยีนผลงานทางวชิาการเพื่อ
เล่ือนระดับ และลาศึกษาตอในสายงานทีเ่กี่ยวของ  (หลักฐาน 3-01-39 และ 3-01-40) 

5.มีการประเมนิความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  โดยมีการจัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการของสํานักงานเลขานุการฯ ประจําปการศกึษา 2552  
และมีการรายงานผลใหผูบริหารไดรับทราบ เพื่อนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหดยีิ่งขึ้น (หลักฐาน 
3-01-41 และ 3-01-42) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.3 ระดับ 5 3 5  ระดับ5 
คะแนน 3 

 

รายการหลักฐาน    
3-01-25 แผนอัตรากําลัง 4 ป สวพป.                                                          
3-01-26 แผนงานบริหารจัดการ ป งบประมาณ 2553 
3-01-27 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการพัสดุ) 
3-01-28 ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 
3-01-29 ใบมอบหมายงาน 
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3-01-30 แบบประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ 
3-01-31 การขออนุมัติกําหนดตําแหนงชํานาญการ 
3-01-32 แฟมการพัฒนาบุคลากร 
3-01-33 สําเนาการโอนเงินเขารวมประชุมวิชาการ 
3-01-34 การตรวจสุขภาพประจําป 
3-01-35 โครงการสัมมาทิฐิ ( 29 ธ.ค. 52) 
3-01-36 โครงการอบรมการปองกันอัคคีภัยและการใชถุงดับเพลิง 
3-04-37 โครงการสัมมาทิฐิมอบของขวัญ นายประเสริฐฯ  
3-08-38 โครงการกิจกรรม 5 ส. (ศูนยผลิตผลจากสัตว) 
3-01-39 แฟมบุคลากรลาศึกษาตอ    
3-04-40 คําสั่งเลี่อนระดับ 9 (นายปรีชา  อินนุรักษ) 
3-01-41 แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ (สํานักงานเลขา) 
3-01-42 แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากร 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆอาทิ เอกสารสิ่งพิมพ  
                       เว็บไซต     นทิรรศการ 

2. มีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 
3. มีการนําความคิดเหน็ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาทีรั่บผิดชอบและ 

                       มีการดําเนนิ อยางเปนรูปธรรม 
                  4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนนิกจิกรรม 
                         รวมกันอยาง  ตอเนื่อง และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

    5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ไดดําเนินการในเปดโอกาสใหบุคคลภา
นอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  ตามเกณฑมาตรฐาน  3 ระดับ คือ 
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1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ
ตางๆ เว็บไซตหนวยงาน   เอกสารแนะนําหนวยงาน   บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ (หลักฐาน 3-01-43 
ถึง 3-01-49) 

2. มีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน เชน   เว็บไซด 
เว็บบอรด กลองรับฟงความคิดเห็น การจัดสัมมนาทางวิชาการ เปนตน  (หลักฐาน 3-01-45, 3-01-50 ถึง 3-
01-52) 

3. มีการนําความคิดเห็นจากแบบสอบถามของผูเขารวมชมงานเกษตร กําแพงแสน ( 3-10 ธันวาคม 
2552) มารวบรวมและนาํเสนอผูบริหารเพือ่ใชเปนแนวทางในการจดัครั้งตอไป (หลักฐาน 3-01-53 ถึง 3-01-
54) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนนิการ 

ครบทุกขอ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.4 ระดับ 3 2 3  ระดับ 2 
คะแนน 1 

 

รายการหลักฐาน    
3-01-43 ตัวอยางเอกสารสิ่งพิมพตางๆ 
3-01-44 ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย /สถานี 
3-01-45 เว็ปไซดสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
3-01-46 เว็ปไซค Thaicow.com 
3-01-47 เอกสารแนะนาํหนวยงาน 
3-01-48 บอรดติดประกาศ สวพป. 
3-01-49 การจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน (3-10 ธ.ค. 52 ) 
3-01-50 ตัวอยาง Web board 
3-01-51 กลองรับฟงความคิดเห็น 
3-01-52 ตัวอยางภาพถายการสัมมนาทางวิชาการ 
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3-01-53 แบบสอบถามการจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน 
3-01-54 ใบมอบหมายงาน นางสาววรีวรรณ ฯ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.5  รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชพีในระดับชาติ หรือ 
                       นานาชาติ  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไวทุก
ภารกิจ มีผลการดําเนินงานที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการจากงานวิจัยจํานวน 5 รางวัล จากการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 5 ซ่ึงมีการ
ประกาศและมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 แตคิดจํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับรางวัลคิดเปน    
8  คน 

รอยละของบุคลากรประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ  = (8÷56) x100 = รอยละ  14.28 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดาน
การวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.5 รอยละ 14.28 3 รอยละ 
3.75 

 รอยละ1.25  
คะแนน 2 

 

รายการหลักฐาน   
3-07-55 เกียรติบัตรรางวัลงานวจิัย 1 รางวัล                                                                             
3-02-56 ใบประกาศนียบัตร จํานวน  2  เร่ือง 
3-03-57 ใบประกาศนียบัตร  จํานวน 2  เร่ือง 
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ตัวบงชี้ท่ี  3.6  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ  
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ 
                    ผูแทนทุกหนวยงาน ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง 
                    ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว 
                    หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ 
                    ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ 
                    ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ 

                    ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 
                    สูงสุดของหนวยงาน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหาร
จัดการได ตามเกณฑมาตรฐานทั้ง  5 ระดับ คือ 

1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนทกุหนวยงานใน
สังกัดรวมเปนคณะกรรมการ  โดยผูบริหารระดับสูงตองมบีทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง  โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ ฯ ไดดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงโดยมหีัวหนาศูนย /สถานีในสังกดัรวมเปนกรรมการ และไดรวมกันจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง ในการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (วนัที่ 3 – 4 พ.ค. 2552 ที่ จ. กาญจนบุรี )  (หลักฐาน 3-01-58  ถึง 3-01-59)     

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจดัลําดับความสําคญัของปจจัยเสี่ยง (หลักฐาน 3-01-60)     

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนนิการแกไข 
ลด หรือปองกนัความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  (หลักฐาน 3-01- 61 ถึง 3-01-62 ) 

4. มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง  (หลักฐาน 3-01-63 ถึง 3-01-64)   
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5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน  (หลักฐาน 3-01-64 และ 3-01-65) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4  ขอแรก มีการดําเนนิการ 

ครบทุกขอ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.6 ระดับ 5 3 -          -  

รายการหลักฐาน    
3-01-58  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ 14 / 2550  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 
3-01-59 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการประชาแผนยุทธศาสตรและ การจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง ( 3 - 4 พ.ค. 2552 ) 
3-01-60 เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
3-01-61 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันสุวรรณฯ สวพป. 
3-01-62 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การถายทอดตัวช้ีวัดจากแผน

ยุทธศาสตร สวพป. ประจําปงบประมาณ 2552-2561 และการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2553 

3-01-63 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.10119/12058 ลงวันที่ 29 ก.ค. 52 ขอใหรายงานความ
คืบหนาการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3-01-64 แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในงวดกอน  (10 ส.ค. 2552 ) 
3-01-65 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่ 5/2552 ( 24 ธ. ค. 2552)  
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ตัวบงชี้ท่ี  3.7  ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตัวชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็น 

                     ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของให  เชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดับหนวยงานยอย 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   ไดทําการถายทอดตวัช้ีและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล ตามเกณฑมาตรฐานทั้ง  8  ระดับ คือ 
  1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน โดยสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯไดกําหนดแนวทางการประเมนิผลในแผนปฏิบัติการประจาํป และในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาํป ( หลักฐาน 3-01-02 และ  3-01-66)    

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน โดยจดัทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาในการรายงาน
ผลการดําเนินงาน และมกีารจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ พรอมทั้งมี
การรายงานผลการดําเนินงาน (หลักฐาน 3-01-67 ถึง 3-01-69) 

3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตร โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 
ไดกําหนดตวับงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันฯ ในแผนฏิบัติการประจาํป และแผน
ยุทธศาสตร 4 ป สวพป.(หลักฐาน 3-01-02 และ 3-01-70 ถึง 3-01-71 ) 

 4. มีการจดัทํา Strategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตร 
โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดจัดโครงการถายทอดตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตรสูหนวยงานและ
ระดับบุคคล (หลักฐาน 3-01-02 และ 3-01-71 ถึง 3-01-73) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดบัหนวยงานยอย  (หลักฐาน 
3-01-02  , 3-01-66 และ3-01-70 ถึง 3-01-74) 



80: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร (หลักฐาน 3-
01-75 ถึง 3-01-77) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง (หลักฐาน 3-01-75) 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ  ( 

หลักฐาน 3-01-78 ถึง 3-01-79 ) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5- 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 

ครบทุกขอ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.7 ระดับ 8 3 6     ระดับ 6 
คะแนน 2 

 

รายการหลักฐาน    
3-01-02 แผนปฏิบัติการประจําป  สวพป. 2553 
3-01-66  คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สวพป 
3-01-67 ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน 
3-01-68 รายงานผล/ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3-01-69 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ของหนวยงาน   
3-01-70 คูมือยุทธศาสตร 4 ป สวพป. ( 2552- 2555) 
3-01-71 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 สวพป. 
3-01-72 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถายทอดตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร (24 - 26 สค 2552) 
3-01-73 แผนยุทธศาสตร สวพป. พ.ศ. 2552-2561 
3-01-74 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 (ศูนย / สถานี / สํานัก) 
3-01-75 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
3-01-76 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่ 4 / 2552 ( 19 พ.ย . 2552) 
3-01-77 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่ 2 / 2553 ( 22 ก.พ. 2553) 
3-01-78 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่ 6 / 2553  ( 10 พ.ค. 2553) 
3-01-79 โครงการทําบุญครบรอบการกอตั้งหนวยงาน ( 30 ก.ย. 2552) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.8  มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) 
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ 
                    เหมาะสมกอนมอบ ใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน 

2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร 
3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 
4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสาํนัก สถาบัน 
5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2552 สถาบันสุวรรณวาจกกกสิกิจฯ  มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน 
(JA) ตามเกณฑมาตรฐานทั้ง  5 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความเหมาะสม
ของภาระงานและปริมาณงานที่เหมาะสมทุกปกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA)ใหม  (หลักฐาน 3-01-29 และ 
3-01-80 ถึง 3-01-81 ) 

2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร ดังแสดงในใบ
มอบหมายงานของบุคลากร (หลักฐาน 3-01-29)  

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน  
(หลักฐาน 3-01-82 ) 

4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ทั้งการมอบหมายงานดวยใบมอบหมายงานและการประเมินตามใบ
มอบหมายงาน (หลักฐาน 3-01-29 )   

5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรทุกคน (หลักฐาน 3-01-82 ) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.8 ระดับ 5 3 5     ระดับ 5 
คะแนน 3 

 

 
รายการหลักฐาน  แฟมองคประกอบที่ 3 

3-01-29 ใบมอบหมายงาน 
3-01-80 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
3-01-81 คําสั่งแตงตั้ง ผอ. หน. ศูนย / สถานี / สํานัก 
3-01-82  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบ การพิจารณาความดีความชอบ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.9   รอยละของบคุลากรประจําท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
ประเภทของตวับงชี ้ปจจัยนาํเขา 
รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2553) 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารวมการประชุม 
สัมมนา ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนําความรูแนวคิดที่ไดรับเพิ่มเติมมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ โดยในปการศึกษา 2552  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีบุคลากรประจํา
ทั้งหมด (ไมนับหมวดแรงงาน ) คิดเปน จํานวน  56 คน บุคลากรประจําไดรับการพัฒนาความรูและทักษะฯ
จํานวน  55  คน  ฉะนั้นรอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเทากับ  

  รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพฒันาความรู และทักษะฯ =(55÷56) x 100 = รอยละ 98.21 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

3.9 รอยละ 98.21 3 รอยละ 
66.25 

 รอยละ     
66.25  
คะแนน 2 

 

รายการหลักฐาน    
3-01-32 แฟมการพัฒนาบุคลากร  
3-02-83 หนังสือพัฒนาบุคลากร (บันทึกขอความ) 
3-03-84 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 
3-04-85 หนังสือเชิญ / ตอบรับเขารวมประชุม / สัมมนา จํานวน 16 เร่ือง 
3-05-86 แฟมพัฒนาบคุลากร 
3-06-87 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 
3-07-88 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 
3-08-89 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 
3-09-90 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 

 

องคประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 
                  
 มหาวิทยาลัยฯ  กําหนดตัวบงชี้ในสวนขององคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 3 ตัว
บงชี้ โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน และทําการประเมินทั้ง  3 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้ที่ 4.1 , 4.2 และตัวบงชี้ที่ 
4.3  เพื่อใหหนวยงานมีระบบและกลไกในการจัดสรรเงิน  การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  จะตองมีการวางแผนกลยุทธทางดานการเงิน  วิเคราะหรายไดและคาใชจาย  
โดยพิจารณาจากแหลงทุนนําไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลทางการเงินพรอม
รายงานทางการเงินครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นําระบบบัญชี 3 มิติ มาใชทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและตรวจสอบไดงายและเปนระบบ    ผูบริหารสามารถนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมิน
สถานะทางการเงินเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรได
อยางตอเนื่องและตลอดเวลา โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีผลการประเมินในภาพรวมองคประกอบท่ี  
4  เทากับ    3 คะแนน   อยูในเกณฑระดับ   ดีมาก   สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได  ดังนี้ 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ    
อยางมีประสิทธิภาพ 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) 
ชนิดของตัวบงชี้       กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี่
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดดําเนินการในระบบและกลไก ในการจัดสรร  
การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  อยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน ทั้ง 7 
ระดับ ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ  
แตยังไมไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินอยางเปนระบบ  แตเปนไปตามแนวนโยบายของผูบริหารและแผน
ทางการเงินตามระบบและหลักเกณฑของทางราชการ พรอมทั้งมีการจัดทําเอกสารคําของบประมาณแผน
และเอกสารคําของบประมาณเงินรายไดเปนประจําทุกป  และมีการจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการดานตางๆ  
เพื่อหารายได  มีการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานยอยในสังกัด (หลักฐาน 4-01-01 ถึง 4-
01-03) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการจัดเก็บขอมูลทางการเงินไวใน
ระบบบัญชี  3  มิติ  และในรูปของโปรแกรม Microsoft Excel และฐานขอมูลทางการเงินผานเว็บไซดของ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่สามารถคํานวณรายละเอียดการใชจายเงินไดตลอดเวลาสามารถสืบคนได
สะดวก ผูบริหารสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินไดตลอดเวลา (หลักฐาน 4-01-01 ถึง 4-01-09) 
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3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินครบถวนถูกตองตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย  
รายงานรายรับ-จายประจําเดือน รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส และรายงานสรุปงบประมาณ
แผนดินใชจริง  เปนตน(หลักฐาน 4-01-10 ถึง 4-01-13) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง (หลักฐาน 4-01-14  ถึง  4-01-
16) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของ หนวยงานอยางตอเนื่อง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการสรุปวิเคราะหรายไดและ
คาใชจายเสนอผูบริหารหนวยงานทราบเปนรายไตรมาสเพื่อจะไดนําขอมูลไปพิจารณาประกอบการวางแผน
ทางดานการเงิน (หลักฐาน 4-01-14 และ 4-01-17) 
 6. มีการติดตามการใชจายเงินอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยจัดทํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารเพื่อทราบและสงใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตอไป 
(หลักฐาน 4-01-10 , 4-01-15 , 4-01-16 , 4-01-18 ถึง 4-01-19) 
 7. ผูบริหารสามารถนําสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานประจําไตรมาสไปวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการวางแผนและตัดสินใจได  (หลักฐาน 4-01-10 , 14-01-14 
ถึง 4-01-15) 

          เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

4.1 ระดับ 7 3 7  ระดับ 7 
คะแนน 3 

 

     

รายการหลักฐาน    
4-01-01 แผนยุทธศาสตรประจําป    
4-01-02 เอกสารคําของบประมาณแผนดินประจําป   
4-01-03 เอกสารคําของบประมาณเงนิรายไดประจําป 
4-01-04 เอกสารงบประมาณเงนิรายไดที่ไดรับอนมุัติ 
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4-01-05 บันทึกขอความแจงยอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจาํป 
4-01-06 บันทึกขอความจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกหนวยงานยอย 
4-01-07 รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินครั้งที่1/2551 
4-01-08 สมุดบัญชีควบคุมเงินงบประมาณแผนดินประจําป 
4-01-09 สมุดบัญชีควบคุมเงินรายไดประจําป    
4-01-10 รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส    
4-01-11 ระบบเงินยมืทดรองราชการ  3 มิติ      
4-01-12 ระบบใบเสร็จรับเงิน   3 มิติ          
4-01-13 ฐานขอมูลการเงินผานเวปไซดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 
4-01-14 รายงานสรุปวิเคราะหผลการดําเนนิงานประจําไตรมาส     
4-01-15 รายงานรายรับ - จายประจําเดือน              
4-01-16 รายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
4-01-17 การคํานวณตนทุนผลผลิต 
4-01-18 บันทึกแจงยอดคงเหลือประจําเดือน  
4-01-19 รายงานสรุปงบประมาณแผนดินใชจริง 2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) 
ชนิดของตัวบงชี้       กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

2.มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
3.มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน 
4.มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลยั 

     5.มีผลการประหยดังบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
ผลการดําเนินงาน 

เนื่องจากตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ใหม สํานักประกันคุณภาพจึงอนุโลมใหใชขอมูลในปงบประมาณ 
2553 ได 

ในปงบประมาณ 2553 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินตามเกณฑมาตรฐาน 4 ระดับ 
ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน โดยสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ไดแตงตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรของหนวยงานตางๆ 
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ในสังกัด สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เปนผูพิจารณาการใชทรัพยากรตางๆ รวมกันภายในหนวยงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   (หลักฐาน 4-01-20 ) 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ไดวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะเปนการใชทรัพยากร
รวมกันในดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และในกิจกรรมตางๆ โดยมีการ
ใชทรัพยากร อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือหองปฏิบัติการ ยานพาหนะ เปนตน  (หลักฐาน 4-01-21) 

3.มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรตางๆ และหนวยงานในสังกัดไดทราบและสามารถใชบริการไดอยางถูกตอง (4-01-22 ถึง 4-01-23) 

4.มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย   สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีแผนการที่ใหหนวยงานภายนอกมาขอใชบริการและเรียกคาธรรมเนียมในการใช
บริการ งานบริการที่หนวยงานภายนอกที่ขอใชบริการ ไดแก สหกรณโคเนื้อฯ, สหกรณกวาง และบุคคล
ทั่วไป ที่มาขอใชบริการดาน การแปรสภาพซาก การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน สวนงานดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน จะเปนการสนับสนุนในดานการเรียนการสอนของคณะวิชาตางๆ  การทําวิจัย 
ปญหาพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงทรัพยากรที่ใชรวมกันไดแก อาคารสถานที่ อุปกรณการวิจัย 
หองปฏิบัติการ และสัตวทดลอง ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกัน ซ่ึงในคณะกรรมการชุดดังกลาว
ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน เขารวมประชุมและวิเคราะหความ
ตองการในการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 4-08-24 ,4-8-25 
และ 4-01-26 ถึง 4-01-30) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3ขอแรก มีการดําเนนิการ  3ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ

แรก 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

4.2 ระดับ 4 3 -          -  
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รายการหลักฐาน    
4-01-20 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร     
4-01-21 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร คร้ังที่ 1/2553 
4-01-22 ระเบียบการขอใชบริการหนวยงานตางๆ 
4-01-23 แบบขอใชบริการหนวยงานตางๆ 
4-08-24  ฟอรมการขอใชบริการแปรสภาพโค (ของสหกรณโคเนื้อฯ) 
4-08-25 ฟอรมขอใชบริการตัดแตงซากกวาง (ของสหกรณกวาง) 
4-01-26 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสนรวมกัน                           
4-01-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการใชทรัพยากรรวมกัน คร้ังที่ 1/2553, 2/2553 
4-01-28 รายการทรัพยากรที่ใชรวมกันภายในและภายนอก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส.              
4-01-29 แบบขอใชบริการหนวยงานตางๆ                                    
4-01-30 ใบโอนเงินรายไดคาใชบริการ 

 
 
ดัชนีท่ี  4.3      รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและรายงานใหผูบริหาร
ทราบรอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552) 
 ชนิดของตัวบงชี้       ผลผลิต 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีกิจกรรมการใหบริการในดานการวิจัย  การ
วิเคราะห ตรวจสอบ  การบริการทางวิชาการ  การฝกอบรม/สัมมนาตางๆ  ตลอดจนงานประจําดานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดมีการประมาณการงบประมาณและคาใชจายในการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการใหทราบตนทุนตอหนวย จํานวน 79 กิจกรรมพรอมทั้งสรุปวิเคราะหตนทุนรายงานใหผูบริหาร
ทราบทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหหนวยงานวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรใน
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและการประหยัดสําหรับกิจกรรมที่
ดําเนินการ ทั้งหมด  (หลักฐาน 3-01-31 ถึง 4-01-33) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  1 - 40 รอยละ  41 - 79 รอยละ  80 หรือมากกวา 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

4.3  100.00 % 3 100.00 %  100.00 % 
คะแนน 3 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.3 ในรอบป 2552  สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ ผลการประเมิน ไดระดบั  3   
คะแนน     

รายการหลักฐาน    
4-01-31  จํานวนโครงการกิจกรรมการใหบริการทัง้หมด 
4-01-32 จํานวนโครงการกิจกรรมการใหบริการที่มกีารวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
4-01-33 จํานวนโครงการกิจกรรมการใหบริการที่มกีารวิเคราะหตนทุนตอหนวยและ

รายงานใหผูบริหารทราบ 
 

องคประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  จํานวน 2  ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน มุงเนนใหมีการพัฒนาอยาง
เปนระบบและตอเนื่องโดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินฯ ครบทั้ง 2 
ตัวบงชี้โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีผลการประเมินฯในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 เทากับ  3.00  
คะแนน อยูในเกณฑระดับ  ดีมาก  สําหรับรายละเอียดการประเมินแสดงไดดังนี้  

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  
ระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
ประเภทของตวับงชี้       กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) 

1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหนวยงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
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3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน และ
สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และ

หนวยงาน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ 

ภายนอก 
 
ผลการดําเนินงาน 
                          ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานตาม ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ  เกณฑมาตรฐานทั้ง  7 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของหนวยงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดมีการแตงตั้ง หัวหนางานประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ สวพป. เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนางาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน (หลักฐาน 5-01-01 ถึง 5-01-03 ) 

2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน โดย
ผู อํานวยการสถาบันฯไดกําหนดนโยบายในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ  และ  ไดแตงตั้ ง 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ สวพป. ที่มาจากบุคลากรของหนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก ใน
สังกัด และมอบหมาย หนาที่ ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของ สวพป. ใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 5-01-01 ถึง 5-01-04 ) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน และสอดคลอง
กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน
ในการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้สําหรับหนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานักในสังกัด สถาบันฯ พรอมหลักฐาน
การตรวจสอบเพื่อใหหนวยงานไดถือปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกันและสอดรับกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(หลักฐาน 5-01-03 ถึง 5-01-05 ) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา สถาบันฯ มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่
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ครบถวน ทั้งดานการควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  
(หลักฐาน 5-01-06 ถึง 5-01-07 ) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได
สรุปผลการตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) 
พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ( สปค. 02 ) (หลักฐาน 5-01-8 ถึง 5-01-10 ) 

6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และ
หนวยงาน โดยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ ในเว็บไซด ไดแก ระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูลงานวิจัย และฐานขอมูลงานการเงิน เปนตน ( หลักฐาน 5-01-11) 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานตางๆ ใน
สังกัดสถาบันฯ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน  (หลักฐาน 5-01-12 ) 

 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ  4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ

แรก 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

5.1 ระดับ 7 3 -          -  
 

รายการหลักฐาน    
5-01-01  คําสั่ง สวพป. ที่ 9 / 2551 , คําสั่ง สวพป. ที่ 26 /2551 และคําสั่ง สวพป. ที่ 2 / 2553  
5-01-02 คําสั่ง สวพป. ที่ 6 /2551 
5-01-03 คูมือการประกนัคุณภาพ สวพป. 
5-01-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป. 
5-01-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป.  คร้ังที่ 2 / 2552 
5-01-06 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. 
5-01-07 โครงการตรวจประเมินคณุภาพภายใน หนวยงาน ศูนย /  สถานี / สํานัก 
5-01-08 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค. 01) 
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5-01-09 รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) 
5-01-10 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป 2553 
5-01-11 ระบบฐานขอมูล สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  5.2  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  
ระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2553) 
 ประเภทของตัวบงชี้       กระบวนการ 

1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ตรวจสอบประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและ 
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย  

3.มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
    5. มีนวัตกรรมดานประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ

เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 
    6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ได
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน  5  ระดับ  ดังนี้ 
1.มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องโดยมีการตรวจสอบประเมิน 
และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย  โดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน หนวยงาน ระดับ ศูนย / สถานี / สํานัก และตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อ วันที่ 8 – 
12 มิถุนายน 2552  (หลักฐาน  5-01-07 และ 5-01-13 ถึง 5-01-15) 

2.มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย  มีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพของหนวยงานใหสอดคลองกับ
คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ สถาบัน (หลักฐาน 5-01-03 และ 5-01-16) 

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(หลักฐาน 5-01-17) 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับ คณะวิชา 
สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน เมื่อ วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2552 และไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และเสนอตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(หลักฐาน  5-01-18 ) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ

แรก 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

5.2 ระดับ 5 3 4  ระดับ 4 
คะแนน 3 

 

   

 รายการหลักฐาน    

องคประกอบที่  6   การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 
ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบที่ 6   การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน  จํานวน 3  ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานใน
การพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน มุงเนนใหมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ในกระบวนการ
สําคัญที่สรางประโยชนใหกับผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยสอดคลองกับความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการรวมทั้งเพื่อสรางความไววางใจในการใหบริการ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินฯ ครบทั้ง  3  ตัวบงชี้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีผลการ

5-01-03 คูมือการประกนัคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 
5-01-07 โครงการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ประจําป 2552  หนวยงาน ศนูย / สถานี / สํานัก 
5-01-13 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา 2252 ศูนย / สถานี / สํานัก 
5-01-14 ผลการตรวจประเมินหนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก 
5-01-15 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค. 01)หนวยงาน ศูนย/สถานี/สํานัก 
5-01-16 เลมคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ สถาบัน 
5-01-17 บันทึกขอความขอสงรายงานการประเมนิตนเอง ประจําป  2551 
5-01-18 บันทึกขอความขอสงแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   
 

ประเมินฯในภาพรวมขององคประกอบที่ 6 เทากับ  2.67  คะแนน อยูในเกณฑระดับ  ดีมาก  สําหรับ
รายละเอียดการประเมินแสดงไดดังนี้  
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552) 
ประเภทของตวับงชี ้กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําให
การดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวัง 
และความตองการของผูรับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

    4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลด
ขอรองเรียน เปนตน 

    5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี
อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน ตามเกณฑ
มาตรฐาน 3 ระดับ  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน   (หลักฐาน 6-01-01 ถึง 6-01-02)     

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการ    ( หลักฐาน 6-01-02 ถึง 6-01-03) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน   (หลักฐาน 6-01-04 ถึง 6-01-05) 

เกณฑการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ

แรก 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

6.1 ระดับ 3 2 -         -  

รายการหลักฐาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
ระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552) 
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
ผลการดําเนินงาน 
                          ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีกระบวนการที่นํามาประเมินจํานวน  1  
กระบวนการ  คือกระบวนการการใหบริการเงินยืมทดรองราชการ  มีระยะเวลามาตรฐาน  450  นาทีตอครั้ง   
จํานวนผูรับบริการตามเวลามาตรฐาน  177 คนจากจํานวนผูรับบริการทั้งสิ้น  195  คน คิดเปนระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใหบริการไดในกระบวนการนี้  90.76  (หลักฐาน 6-01-06 ถึง 6-01-08)  

6-01-01 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการ คร้ังที่ 1 / 2553 (วันที่ 28 ธ.ค. 2552 ) 
6-01-02 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร ครั้งท่ี 1/53 (วันที่ 18 ม.ค. 2553)  

6-01-03 คูมือการยืมเงินทดรองราชการ 
6-01-04 โครงการลดขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 
6-01-05 คําสั่ง สวพป. ที่ 6/2551 เร่ืองแตงตั้งหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 70 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

6.2 100.00 % 3 - -         -  

รายการหลักฐาน    
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 
ระยะเวลา รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552 ) 
ประเภทของตวับงชี ้ผลผลิต 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีกระบวนการที่นํามาประเมินจํานวน 1  
กระบวนการ  คือกระบวนการการใหบริการเงินยืมทดรองราชการ จํานวนผูรับบริการตามเวลามาตรฐาน  
177  คนจากจํานวนผูรับบริการทั้งสิ้น 195  คน คิดเปนระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในกระบวนการนี้   
90.76   โดยรอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการเทากับ 429.83  ดังนั้นกระบวนการที่นํามาประเมินมี
การลดระยะเวลาการใหบริการคิดเปนรอยละที่ลดลง เทากับ 20.17  (หลักฐาน 6-01-06 ถึง 6-01-08) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละที่ลดลง 5 - 9 รอยละที่ลดลง 10 - 15 รอยละที่ลดลง ตั้งแต 16 ขึ้นไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน ป 2552     บรรลุ 
     ไมบรรลุ 

ป 2551  มีพัฒนาการ 
  ไมมีพัฒนาการ 

6.3 ลดลง 20.17 % 3 - -        -  

6-01-06 จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
6-01-07 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการภายในระยะเวลามาตรฐาน 
6-01-08 ระยะเวลามาตรฐานกระบวนงาน 
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รายการหลักฐาน   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-01-06 จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 
6-01-07 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการภายในระยะเวลามาตรฐาน 
6-01-08 ระยะเวลามาตรฐานกระบวนงาน 
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บทท่ี บทท่ี 33  

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน  
 
  

3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 6 
ดาน มีรายละเอียด ดงัตารางตอไปนี ้
 การแปลผลการประเมินตามเกณฑ 
 นอยกวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยงัไมไดคุณภาพ 
 1.51 – 2.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 – 2.50 การดําเนนิงานหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี
 2.51 – 3.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ 6 องคประกอบ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตวและผลิตภัณฑสัตว 

องคประกอบท่ี จํานวนตัว
บงชี ้

 ผลการ
ประเมินตนเอง 

การแปล
ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

2   2.50 ดี 

2. ภารกิจหลัก (สถาบัน) 15 2.67 ดีมาก 
3. การบริหารและจัดการ 9 2.78 ดีมาก 
4. การเงินและงบประมาณ 3 3.00 ดีมาก 
5. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

2 3.00        ดีมาก 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินการ 

3 2.67 ดีมาก 

รวม 34 2.74 ดีมาก 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ (ป.2) 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ความหมาย
ผลประเมิน 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 

หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

 3.00 2.00 2.50 ดี 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 2.75 3.00 2.50 2.67 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและ
จัดการ 

2.00 3.00 2.67 2.78 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบดําเนินงาน 

 2.00 3.00 2.67 ดีมาก 

ภาพรวมทุกองคประกอบ 2.60 2.92 2.63 2.74  

ความหมายผลประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ประจําปการศกึษา 2552 (ป.1) 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสุัตวและผลิตภัณฑสัตว 

 
ตาราง 2.1 สรปุผลการประเมินตามรายตัวบงชี้ 6 องคประกอบ (ป.1) 

ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน 
  

1.62 1.68 2.74 
  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     2.00 2.50 2.50     

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจน

มีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ 

แผนดาํเนินงาน 

และมีการกําหนด

ตัวบงชี้เพือ่วัด

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน

ตามแผนใหครบ

ระดับ 6 7 7 7   2 3 3   ชอง 1 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

ทุกภารกิจ 

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่

กําหนด 

รอยละ 153 84.53% 112 81.75% 120 88.24% 82.14%   2 2 2   ชอง 3 

181 137 136 ชอง 2 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก     1.60 1.80 2.67     

2.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 6 6 6 6   3 3 3   ชอง 4 

2.2 มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรูจาก

งานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 

ขอ 0 0 4     0 0 3   ชอง 5 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

2.3 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจยั

และงาน

สรางสรรคจาก

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

จํานวนนักวิจัย 

สัดสวน 35,858,371.00 1,629,925.95 12,002,625.47 521,853.28 15,800,440.99 607,709.27     

12,100,0

00.00  

  3 3 3   ชอง 6 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 

2.4 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาต ิและ

ระดับนานาชาติ 

ตอจํานวนนกัวิจัย 

 

 

รอยละ 20 90.91% 36 156.52% 25 96.15% 20   3 3 3   ชอง 9 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

2.5 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

นํามาใชอัน

กอใหเกิด

ประโยชนอยาง

ชัดเจนตอจํานวน

นักวิจัย 

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 21 80.77%     0 0 3   ชอง 12 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 

2.6* จํานวนผลงานวิจยั

และงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียน

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

ชิ้นงาน 0.5 0.5 0.5 0.5   2 2 2   ชอง 17 

2.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์ 

และ/หรือ ได

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69%     0 0 0   ชอง 19 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

รับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เชื่อถอืไดตอ

จํานวนนักวิจัย 

2.8 รอยละของ

บทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาต ิหรือ

ระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

รอยละ 6 24.00% 13 52.00% 6 21.43% 6   3 3 3   ชอง 22 

25 25 28 ชอง 31 

2.9 รอยละของ

อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย 

และงาน

สรางสรรคจาก

รอยละ 17 77.27% 19 82.61% 22 84.62% 17   3 3 3   ชอง 25 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

2.10 รอยละของ

อาจารยประจําที่

เขารวมประชุม

วิชาการและ/หรือ

นําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศ 

รอยละ 11 50.00% 21 91.30% 20 76.92% 21   1 3 2   ชอง 28 + ชอง 29 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 

2.11 รอยละของนักวิจยั

ที่ทําหนาที่

สนับสนุนการ

เรียนการสอนตอ

นักวิจัยทั้งหมด 

รอยละ 0 0.00% 0 0.00% 21 80.77%     0 0 3   ชอง 30 

22 23 26 ชอง 31 - ชอง 32 



106: 
 

ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

2.12 รอยละของ

อาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการ

ใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการ

วิทยานพินธ 

ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชพี

ในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติตอ

บุคลากรประจํา 

รอยละ 9 14.06% 8 10.00% 14 16.28% 7   2 2 3   ชอง 34 

64 80 86 ชอง 38 

2.13 รอยละของ

กิจกรรม/โครงการ

บริการทาง

รอยละ 66 108.20% 67 85.90% 91 108.33% 65   3 3 3   ชอง 35 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

วิชาการ และ

วิชาชพี ที่

ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา 

และเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

61 78 84 ชอง 38 - 39 

2.14 ระดับความสําเร็จ

ของการใหบริการ

ที่สอดคลองกับ

ความตองการของ

ผูรับบริการ 

ระดับ 1 4 5 5   1 2 3   ชอง 36 

2.15 ระดับความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 0.00 0.00 4.55 3.50   0 0 3   ชอง 37 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ     2.00 1.78 2.78     

3.1 มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภบิาล 

และภาวะผูนํา 

ระดับ 4 5 5 5   2 3 3   ชอง 40 

3.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสู

องคการเรียนรู 

ระดับ 0 0 4     0 0 3   ชอง 41 

3.3 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 5 5   3 3 3   ชอง 42 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

3.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาส

ใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวม

ในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 2 2 3 2   1 1 2   ชอง 43 

3.5 รอยละของ

บุคลากรประจําที่

ไดรับรางวลั

ผลงานทาง

วิชาการหรอื

วิชาชพีใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

รอยละ 2 3.13% 1 1.25% 9 10.47% 2.00%   3 2 3   ชอง 44 

64 80 86 ชอง 38 

2 100.00% 1 100.00% 9 100.00% ชอง 45 

2 1 9 ชอง 44 

3.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวน 

การบริหารจัดการ 

ระดับ 0 0 5     0 0 3   ชอง 48 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

3.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอด

ตัวบงชี้และ

เปาหมายของ

ระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

ระดับ 8 6 8 6   3 2 3   ชอง 49 

3.8 มีระบบการ

มอบหมายงาน

ตามใบมอบหมาย

งาน (JA) 

ระดับ 5 5 5 5   3 3 3   ชอง 50 

3.9 รอยละของ

บุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

วิชาชพีทั้งใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 59 92.19% 53 66.25% 55 63.95% 66.25   3 2 2   ชอง 51 

64 80 86 ชอง 38 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ     2.00 2.00 3.00     

4.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบ

การเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7   3 3 3   ชอง 54 

4.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและ

ภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 4     0 0 3   ชอง 55 

4.3 รอยละของ

กิจกรรมการ

ใหบริการที่มีการ

วิเคราะหตนทุน

ตอหนวย 

 

รอยละ 51.00 100.00% 76.00 100.00% 79.00 100.00% 100.00   3 3 3   ชอง 56 

51 76 79 ชอง 57 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     1.50 1.50 3.00     

5.1 มีระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการ

บริหารจัดการ 

ระดับ 0 0 5     0 0 3   ชอง 58 

5.2 ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

ระดับ 4 4 5 4   3 3 3   ชอง 59 

องคประกอบที่ 6  การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน     0.00 0.00 2.67     

6.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

และปรับปรุง

กระบวนการ

ดําเนินงาน 

ระดับ     3     0 0 2   ชอง 60 

6.2 รอยละของการ รอยละ 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 177 90.77%     0 0 3   ชอง 61 
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ตัวบงชี้ หนวย 
ผลการดาํเนนิงาน(ปการศึกษา) 

เปาหมาย (ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 3) 
ประเมิน

พัฒนาการ 

หมายเหต ุ

2550 2551 2552 

2552 2553 

2550 2551 2552 
(เชน เหตุผลของ

การประเมินที่ตาง

จากที่ระบุใน 

SAR) 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

/ = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร 
x = ไมมี

พัฒนาการ 

รักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการ

ใหบริการ 

0 0 195 ชอง 62 

6.3 รอยละของการลด

ระยะเวลาการ

ใหบริการ 

รอยละ 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 359 79.83%     0 0 3   ชอง 63 - ชอง 64 

0 0 450 ชอง 63 

 
 
หมายเหต ุ                  

1 ขอสังเกตในการกรอกขอมูลตัวเลขในบางตัวบงชี้                 

* ตัวบงชี้ที่ 2.6 ใหหนวยงานกรอกขอมูลผลการดําเนินงานในแตละกรณีดังนี ้               

 - กรณไีดยื่นคําขอและแกไขขอมูล ถึงแมจะมีจาํนวนมากกวา 1 เรื่อง ใหกรอกเลข "0.1"               

 - กรณอียูระหวางประกาศ โฆษณา หรอืมีการขอใหตรวจสอบ ถึงแมจะมีจาํนวนมากกวา 1 เรื่อง ใหกรอกเลข "0.5"              

 - กรณไีดรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรแลว ใหกรอกตัวเลข "ตามจาํนวนขอมลูที่ไดรับสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรแลว"             

                   
2 ขอสังเกตในการคํานวณผลการประเมนิในภาพรวมแตละองคประกอบ               

 -  ควรระวังจํานวนตวัหารทั้งหมดในแตละองคประกอบ หากมีตัวบงชี้ใดไมไดกําหนดใหดาํเนินการใหตดัขอมูลตัวบงชี้นั้นออก ทั้งในชองผลรวมในแตละองคประกอบ และชองคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของหนวยงาน แลวหาร

เฉพาะจํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการ  
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           3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบการประเมินคุณภาพของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
 จุดแข็ง 

- คณะผูบริหารและบุคลากร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
รวมกัน 

 

จุดออน 
- ขาดการติดตามความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนการ

ดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เปนระยะ ทําใหการดําเนินงานลาชาออกไป
ถึงปงบประมาณถัดไป 

 

 ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานในสังกัดควรมีการประชุมทบทวน ความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม ใน

แผนปฏิบัติการตามขั้นตอนการดําเนนิงานของแตละโครงการ/กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เปน
ระยะ 

2. ควรดําเนนิการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโดยเนนและใหความสําคัญกับระบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการบันทึกและเก็บเปนหลักฐานที่ชัดเจนทุกโครงการ 

 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. มีงานวิจยัที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางชัดเจนจํานวนมาก 
2. มีงานวิจยัที่มีคณุภาพ และมบีาความวจิัยทีไ่ดรับการอาองิ (Citation) ใน (refereed journal) หรือ

ในฐานขอมูลระดับ นานาชาติเปนสวนใหญ 
3. มีกิจกรรม / โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชพี ทีต่อบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเข็มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาตจิํานวนมาก 
 

จุดออน 
1. ยังขาดผลงานวิจัยทีต่ีพิมพในระดับนานาชาติ 
2. ยังขาดเอกสาร / ผลงานวิชาการที่เผยแพรไปสูวงวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพและ / หรือ

การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการขอรับรองคุณภาพ / แจงขอมลูลิขสิทธิ์ของเอกสาร / 

ผลงานทางวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 
 จุดแข็ง 

- มีระบบการบริหารจัดการทีด่แีบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนํา 
 

 จุดออน 
- ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกยังมนีอย 

 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงความคิดเหน็จากบุคคลภายนอกเพื่อการพฒันาหนวยงาน 
2. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเขารวมฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา แลละศึกษา

ดูงานเพื่อเปนการพัฒนาตนเองและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
 
องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได 

2. มีการจัดทาํฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน 

3. มีการจัดทํารายงานทางการและติดตามการใชเงินตามระเบียบและกฏเกณฑที่ทหาวทิยาลัย
กําหนด 
 

จุดออน 
- ระบบติดตามผลการใชทรัพยากรรวมกันทัง้ภายในและภายนอกยังไมเปนรูปธรรม 

 
 ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
 
องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
- มีระบบกลไกและพัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 จุดออน 
 ไมมี 
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ขอเสนอแนะ 
- ควรสงเสริมและใหความรูดานประกนัคุณภาพแกบุคลากรใหทัว่ถึง เพือ่จะไดเปนการกระจาย

งานดานประกนัคุณภาพ 
 
องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรงุระบบดําเนินงาน 
 จุดแข็ง 

- ผูใชบริการสามารถรับบริการไดตามระยะเวลามาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
 

จุดออน 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
  
 3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละฝาย/ศูนย/สถานี (นําเสนอวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน และขอเสนอแนะของหนวยงานยอย) 
 ตามที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเขาประเมิน
คุณภาพภายในฝายตางๆ ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยไดผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝายตางๆ  
หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

1.สํานักงานเลขานุการ องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 

 
ไมมี 

 

 
1 .  โครงการ /กิ จกรรมใน
ระดับสถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจฯ เชน โครงการพัฒนา
แบบการ เ ก็ บข อมู ล วิ จั ย /
บริการวิชาการ ใหสอดคลอง
กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 
โครงการจัดนิทรรศการฯ 
ฯลฯ    สํานักงานเลขานุการฯ 
ควรจะเปนผูรับผิดชอบตาม
ระยะวงจรคุณภาพ (PDCA) 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตรวจประกันงาน
ของสํานักงานเลขานุการฯ 
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการเปนผูปฏิบัติงาน
ดังกลาว 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนดวยระบบ
วงจรคุณภาพ  ( PDCA)  /มี
หลักฐานที่ชัดเจน 

 องคประกอบที่ 2 
ไมมี 

 

 
มีการสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการ  แตไมสามารถ
นําไปทําแผนฯ ตอได 

 
ควรมีการออกแบบใบสํารวจ
ความตองการของผูรับบริการ
ใ ห ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช
ประโยชนในการวางแผนได 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 

 
1 .  ข าดก า รกํ า หนดว า ร ะ
แผนปฏิ บัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนใหชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิ เคราะหตนทุนตอ
ห น ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห
ผูบริหารทราบ 

 
ไมมี 

 

 
ไมมี 

 

 องคประกอบที่ 5 
1. มีการดําเนินตามระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภาพในหนวยงาน
เปนอยางดี ท่ีแสดงถึงการให
ความสําคัญในการประกัน
คุณภาพอยางทั่วถึง 

 
ไมมี 

 

 
ไมมี 
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
2 .  มี ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ ห ทุ ก
หนวยงานนําไปใชในการทํา
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพภ า ย ใน
หนวยงาน 

 องคประกอบที่ 6 
หนวยงานใหความสําคัญใน
การบริการโดยการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการอยาง
ตอเนื่องสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการจน
สร างความพึ งพอใจและ
ไวใจในการบริการอย าง
ตอเนื่อง 

 
ไมมี 

 

 
ควรมีการ เพิ่ มหลักฐานที่
เกี่ยวของมาแสดงทั้งเริ่มตน
ไปจนถึงเสร็จกระบวนการ
เพราะสามารถนํ ามา เปน
ตัวอยางใหกับหนวยงานอื่น
ได 

2. ศูนยคนควาและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว 

องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
1. ควรมีการประชุม/ทบทวน
ตามงานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ด ว ย ร ะบบว ง จ รคุ ณภ าพ 
(PDCA)  และมีหลักฐานที่
ชัดเจนทุกโครงการ 

 องคประกอบที่ 2 
1. มีงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาติ 
2. มีผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิง
วิชาการจํานวนมาก (จํานวน 
8 เรื่อง) 
3. มีผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปขอสิทธิบัตรได 

 
ยังขาดเอกสาร/ผลงานวิชาการ
ท่ีเผยแพรไปสูวงวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพและ
หรือรับรองการแจ งขอมูล
ลิขสิทธิ์ 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนั ก วิ จั ย /นั กวิ ช าก ารมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
 องคประกอบที่ 3 

ไมมี 
 
1 .  ข าดก า รกํ า หนดว า ร ะ
แผนปฏิ บัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนใหชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
2 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิเคราะหตอหนวยและ
รายงานใหผูบริหารทราบ
ครบทุกกิจกรรม 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
มีการดําเนินตามระบบกลไก 
การประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

 
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
ไม เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 
ค ว ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการและจัดสง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

3.ศูนยวิจัยและฝกอบรม
การเลี้ยงสุกรแหงชาติ 

องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
ขาดการทบทวนงานติดตาม
ง านตามแผนฯ  อย า ง เป น
ระบบ/ เปนระยะ 

 
1. ควรมีการประชุม/ทบทวน
ตามงานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ด ว ย ร ะบบว ง จ รคุ ณภ าพ 
(PDCA)  และมีหลักฐานที่
ชัดเจนทุกโครงการ 

 องคประกอบที่ 2 
มีงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชน เชิ งพาณิชยได

 
1 .  ขาดผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
อยางชัดเจน 2 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน

วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
3. ขาดการดําเนินงานวางแผน 
การใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ 

ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 
3 .  ควรมี ก า รดํ า เ นิ นก า ร
ใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ
ใหครบตามหลักของ PDCA 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
หลักฐานที่ใชประกอบการ
ประเมินควรมีความชัดเจน
มากกวานี้ 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิเคราะหตอหนวยและ
รายงานใหผูบริหารทราบ
ครบทุกกิจกรรม 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
มี ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ บ บ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ อ ย า ง
ตอเนื่อง 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

4.ศูนยวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตกระบือและโค 

องคประกอบที่ 1 
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนงานครบทุกภารกิจ 

 
ไมมี 

 
1. ควรมีการประชุม/ทบทวน
ตามงานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ด ว ย ร ะบบว ง จ รคุ ณภ าพ 
(PDCA)  และมีหลักฐานที่
ชัดเจนทุกโครงการ 
3 .  โคร งก า ร /กิ จ ก ร รมที่
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
ดําเนินการรวมกับหนวยงาน
อื่นควรปรากฏชื่อบุคลากรใน
หนวยงานและชื่อหนวยงาน
ปรากฏในหลักฐานที่ชัดเจน 

 องคประกอบที่ 2 
1.มีงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาติ 
2 .  ไ ด รั บ เ งิ น สนั บสนุ น
งานวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวนมาก 
3 .  มี ง าน วิ จั ย ท่ี ส า ม า รถ
นําไปใชประโยชนได 

 
1 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
2 .  ขาดการดํ า เนินงานวาง
แ ผ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท่ี
สอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 
3 .  ควรมี ก า รดํ า เ นิ นก า ร
ใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ
ใหครบตามหลักของ PDCA 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
1 .  ข าดก า รกํ า หนดว า ร ะ
แผนปฏิ บัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนใหชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิเคราะหตอหนวยและ
รายงานใหผูบริหารทราบ
ครบทุกกิจกรรม 
 

 
ไมมี 

 
ไมมี 



122: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 5 
มีการดําเนินงานตามระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

 
ขาดการติดตามและทบทวน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 
02) ตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
1 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุ ง 
(สปค. 02) ตามขอเสนอ แนะ
จากการประ เมินคุณภาพ
ภายใน 
2 .  ค ว ร นํ า แ ผ นพั ฒ น า ฯ 
ปรับปรุง  (สปค .  01)  ไปสู
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหน ว ย ง านอย า ง เป น
รูปธรรม 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

5.ศูนยวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตนม 

องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
1. ศูนยฯ ไมใหความสําคัญใน
ก า ร นํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จํ า ป  ม า ใ ช ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของศูนย 
2.  ไมมีการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิ บัติการท่ีไดวางไว 
(บรรลุ 50% ได 0) 

 
1. ศูนยฯ ตองดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บัติการดวยระบบ
วงจรคุณภาพ  (PDCA) ซึ่ ง
แสดงถึงประสิทธิภาพของ
ศูนยฯ  
2. ควรมีการประชุม/ทบทวน
และติดตามงานในแผนการ
ปฏิบัติการ  เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 

 องคประกอบที่ 2 
มีบุคลากรประจํา ท่ีมีสวน
รวมในการ เปนที่ปรึกษา
ใหกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ัวท้ังองคกร 

 
1 .  ขาดผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 
2 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานชาติ 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
1 .  ขาดการกํ าหนดวาระ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ปร ะ เ มิ น ผลต ามแผน ให
ชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิเคราะหตอหนวยและ
รายงานใหผูบริหารทราบ
ครบทุกกิจกรรม 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
ไมมี 

 
ขาดการติดตามและทบทวน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 
02) ตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
1 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุ ง 
(สปค. 02) ตามขอเสนอแนะ
จากการประ เมิน คุณภาพ
ภายใน 
2 .  ค ว ร นํ า แ ผ นพั ฒ น า ฯ 
ปรับปรุง  (สปค .  01)  ไปสู
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหน ว ย ง านอย า ง เป น
รูปธรรม 

 องคประกอบที่ 6 
ไมม ี

 
ไมมี 

 
ไมมี 

6.ศูนยวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาด
เล็ก 

องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
1 .  หั ว หน า ศู น ย ฯ  ไ ม ใ ห
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร นํ า
แผนปฏิบัติงานประจําป มาใช
ในการปฏิบัติงานของศูนย 

 
1. ศูนยฯ ตองดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บัติการดวยระบบ
วงจรคุณภาพ  (PDCA) ซึ่ ง
แสดงถึงประสิทธิภาพของ
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
2. ไมมีการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิ บัติการท่ีไดวางไว 
(บรรลุ 37.50% ได 0) 

ศูนยฯ  
2. ควรมีการประชุม/ทบทวน
และติดตามงานในแผนการ
ปฏิบัติการ  เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 

 องคประกอบที่ 2 
ไมมี 

 
1. มีผลงานวิจัยนอย 
2 .  ขาดผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 
3 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
4 .  ข า ด ก า ร สํ า ร ว จ แ ล ะ
ดํา เนินการการใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ 

 
1. ควรมีการสนับสนุนใหมี
ง า น วิ จั ย ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกศูนยฯใหมากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
น าน า ช า ติ /  ว า ร ส า ร ที่ มี 
impact factor 
3. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 
4 .  ควรมี ก า รดํ า เ นิ นก า ร
ใหบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ
ใหครบตามหลักของ PDCA 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
1 .  ข าดก า รกํ า หนดว า ร ะ
แผนปฏิ บัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนใหชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิ เคราะหตนทุนตอ
ห น ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห
ผูบริหารทราบ 
 
 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
ไมมี 

 
ขาดการติดตามและทบทวน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 
02) ตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 
1 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุ ง 
(สปค. 02) ตามขอเสนอแนะ
จากการประ เมิน คุณภาพ
ภายใน 
2 .  ค ว ร นํ า แ ผ นพั ฒ น า ฯ 
ปรับปรุง  (สปค .  01)  ไปสู
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหน ว ย ง านอย า ง เป น
รูปธรรม 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

7.ศูนยวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตสัตวปก 

องคประกอบที่ 1 
หนวยงานมีระบบจัดเก็บ
ขอมูลและการติดตามงานที่
ดีมาก 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 2 
1. การสนับสนุนงานวิจัย
ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หนวยงาน และมีผลงานวิจัย
ท่ี ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ใ น
ระดับชาติจํานวนมาก 
2 .มีผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยได 

 
1. ยังขาดผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ 
2 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

 
1 .  ควรสนับสนุนและส ง  
เสริมใหนักวิจัย/ นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2 .ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 



126: 

รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 3 
1. มีระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
2. การจัดเอกสารหลักฐาน
ให ต ร วจมี ค ว ามถู ก ต อ ง 
ครบถวนและชัดเจน 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิ เคราะหตนทุนตอ
ห น ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห
ผูบริหารทราบ 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
1 .  มีก ารดํ า เนินงานตาม
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
การจั ด เ ก็ บ เ อกส า ร เป น
ระ เ บี ยบ  สะดวกต อการ
คนหาประกันคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
2. มีการจัดทําแหลงขอมูลท่ี
สามารถคนหาไดสะดวก
และรวดเร็ว 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

8.ศูนย วิ จั ย แ ล ะพัฒนา
ผลิตผลจากสัตว 

องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
1. ควรมีการประชุม/ทบทวน
ตามงานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ด ว ย ร ะบบว ง จ รคุ ณภ าพ 
(PDCA)  และมีหลักฐานที่
ชัดเจนทุกโครงการ 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 2 
มี ผ ล ง านวิ จั ย ท่ี ส าม า ร ถ
นําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยได 

 
1 .  ขาดผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 
2 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
การกําหนดวาระและรายงาน
การประชุมควรแยกแผน/ผล 
ของปใหชัดเจน 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิ เคราะหตนทุนตอ
ห น ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห
ผูบริหารทราบ 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
มีการดําเนินงานตามระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

9.สถานีวิจัยทับกวาง องคประกอบที่ 1 
ไมมี 

 
ไมมี 

1. ควรมีการประชุม/ทบทวน
ตามงานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 
2. ควรดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ด ว ย ร ะบบว ง จ รคุ ณภ าพ 
(PDCA)  และมีหลักฐานที่
ชัดเจนทุกโครงการ 
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หนวยงานยอย จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

 องคประกอบที่ 2 
1 .  มี ง าน วิ จั ย ท่ี ส า ม า รถ

นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ยชน เ ชิ ง

วิชาการได 

2. มีการบริการท่ีสอดคลอง
กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูรับบริการ และมีการดําเนิน
ตามหลัก PDCA อยาง
ครบถวน 

 
1 .  ขาดผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ 
2 .  ยั งขาด เอกสาร /ผลงาน
วิชาการ ท่ี เผยแพร ไปสู ว ง
วิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพและหรือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
 

 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริม
ใหนักวิ จั ย /  นักวิชาการมี
ผลงานวิจัยตีพิมพในระดับ
นานาชาติ/ ระดับนานาชาติท่ี
มี impact factor 
2. ควรใหมีดําเนินการขอรับ
ร อ ง คุ ณ ภ าพ / แ จ ง ข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ของเอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการ 

 องคประกอบที่ 3 
ไมมี 

 
1 .  ข าดก า รกํ า หนดว า ร ะ
แผนปฏิ บัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ข า ด ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลตามแผนใหชัดเจน 

 
1 .  ค ว ร กํ า ห น ด ว า ร ะ
แผนปฏิบัติราชการในการ
ประชุมของหนวยงาน 
2. ควรมีการเชื่อมโยงของการ
นํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ผ ล ก า ร
ดําเนินงานมาสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 
3 .  ควรมีก ารติ ดตามและ
ประเมินผลตามแผนอยางให
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 องคประกอบที่ 4 
มีการวิ เคราะหตนทุนตอ
ห น ว ย แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห
ผูบริหารทราบ 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 องคประกอบที่ 5 
มีการดําเนินงานตามระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

 
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
ไม เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 
ค ว ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และจัดสง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 องคประกอบที่ 6 
ไมมี 

 
ไมมี 

 
ไมมี 
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บทท่ี บทท่ี 44  

แผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง  
 
  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ไดจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ สํานัก สถาบัน 
จากการตรวจประเมินเมื่อวันที่  29 – 31 กรกฎาคม  2552 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ   องคประกอบที่  2  ภารกิจหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน/ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ

แลว

หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรสวนใหญ

ไมอยูในฐานขอมูลสากล

1. ควรกระตุนและสนับสนุนให

บุคลากรวิจัยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้น

เพื่อใหบุคลากรวิจัยไดเปนที่ยอมรับ

กระตุนและสนับสนุนให

บุคลากรวิจัยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ใหเพิ่มมากขึ้น

 จํานวน 1 กิจกรรม   ผอ. สวพป. และ               

   คณะกรรมการวิจัย

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย.51-พ.ค.52) ระหวางวันที่  29-31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

No.สปค. 01

ในวงการวิจัยระดับนานาชาติ

2. ควรมีการกระตุนและสนับสนุน

ใหบุคลากรรุนใหมไดมีสวนรวมใน

โครงการวิจัยหริอบริการวิชาการ

เพื่อใหมีประสบการณและสานตอ

งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่

ทางสถาบันไดสรางชื่อเสียงในวงปศุ

สัตวอยูแลว

กระตุนและสนับสนุนให

บุคลากรรุนใหมใหทํา

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

จํานวนผลงานทาง

วิชาการ

ผอ.สวพป.และ

คณะกรรมการวิจัย

3. ควรขอความรวมมือกับนักวิจัย

ภายนอกที่มาขอใชบริการทํางานวิจัย

กับศุนยตางๆของสถาบันฯให

บุคลากรวิจัยของสถาบันฯมีสวนรวม

ในการทําวิจัยละตีพิมพผลงานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น

ใหนักวิจัยของสถาบันฯไดมี

สวนรวมในงานวิจัยกับนักวิจัย

ภายนอกที่มาขอใชบริการ

จํานวนโครงการวิจัย ผอ.สวพป.และ

คณะกรรมการวิจัย

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน

No.สปค. 01



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ     บทสรุปสําหรับผูริหาร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน/ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ



หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

การจัดการประชุมรวมกันของคณะกรรมการ

ดําเนินงานสถาบันฯคอนขางนอย ทําให

บุคลากรในหนวยงานขาดความรู ความเขาใจถึง

แผนงานและเปาหมายของสถาบัน

ควรมีการประชุมรวมกันของ

คณะกรรมการดําเนินการสถาบันฯ อยาง

นอย 3 เดือน/ครั้ง เพื่อใหบุคลากรภายใน

หนวยงานไดรับทราบถึงแผนงานและ

้

จัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานสถาบันสุวรรณฯ 

อยางนอย 3 เดือน/ ครั้ง

บันทึกรายงานการ

ประชุม

              คณะกรรมการดําเนินงาน

สถาบันฯ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย. 51 - พ.ค. 52.) ระหวางวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพใน ระดับ สถาบัน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

No.สปค. 01

เปาหมายของสถาบันฯพรอมทั้งมีการ

บันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณ

อักษร

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน/ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ

แลว

หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

ไมมีการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม แผนการ

ดําเนินงานของศูนย/สถานี ใสในแผนการ

ดําเนินงานประจําปของสถาบัน

ควรมีการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงานของศูนย/สถานี โดย

ใชแบบฟอรฒของวิทยาเขต

ดําเนินการรวบรวมโครงการ/

กิจกรรม ศูนย/สถานี/สํานักใน

แผนปฎิบัติราชการประจําป 

แผนปฎิบัติการประจําป

 สวพป. 2553

  ผอ.สวพป และ งาน

นโยบายและแผน

8. ผูรับผิดชอบ6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 (มิ.ย.51-พ.ค. 52) ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552)

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

7. งบประมาณ

No.สปค. 01

สวพป.

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒมนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ   องคประกอบที่ 3   การบริหารและจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน/ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ

แลว

หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของกิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

1. แบบประเมินภาวะผูนําของผูบริหารควรใช

ขอมูลพื้นฐานมาแบงกลุมเพื่อประโยชนในการ

พัฒนา

1. ควรมีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการ และแผนงานการประเมินผล

ภายในหนวยงานที่ชัดเจน

จัดแยกแบบประเมินภาวะผูนํา

เปน 2 กลุม

สรุปผลการประเมินภาวะ

ผูนําแบบแบงกลุม

ผอ. สวพป.,งานนโยบาย

และแผน

2. ควรมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของ 2. ควรมีแผนงานพัฒนาบุคลากรในทุก สวพป.มีชองทางรับฟง พัฒนาปรับปรุงชองทางในการ ชองทางรับฟงความ ผช.ผอ. ฝายบริหาร และ

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย.51-พ.ค. 52) ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

No.สปค. 01

ผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น ระดับ ความคิดเห็น เชน กลองรับ

ฟงความคิดเห็น ,และทาง 

Website

รับฟงความคิดเห็นใหดีขึ้น คิดเห็นมีเพิ่มมากขึ้น งานธุรการและบุคคล

3.ควรมีการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ

องคกรสูระดับบุคคล

3. คววรมีการจัดหาสวัสดิการและ

เสริมสรางบรรยากาศที่ดีใหกับบุคลากร

เหมือนกันทุกหนวยงาน

สวพป. โดยศูนย/สถานี ได

ดําเนินการจัดหาสวัสดิการ

ใหกับบุคลากรอยูแลว ใน

สวนที่สถาบนัมีการจัด

สวัสดิการใหกับบุคลากรทุก

คนในสังกัด เชน การทํา

กรมธรรม, การตรวจ

สุขภาพประจําป และ

สวัสดิการ ใหของขวัญปใหม

, เสื้อทีมงานกีฬาบุคลากร 

และงานสงกรานต เปนตน

จัดประชุม/สัมมนาถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมายขององคกร

ใหบุคลากรไดรับทราบ

3.1 รายงานการประชุม/

สัมมนาถายทอดตัวบงชี้สู

ระดับบุคคล                    

 3.2 รายชื่อผูเขารวม

โครงการ

  10,000 ผอ. สวพป. ,งานนโยบาย

และแผน

4. จัดใหมกีารประชุมกรรมการ

ดําเนินงานสถาบันฯ และกรรมการของ

แตละศูนย/สถานี เปนประจําเพื่อสราง

ความเขาใจรวมกันในหนวยงาน

เหมือนบทสรุปผูบริหาร

No.สปค. 01

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ   องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดออนจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ



หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

การจัดเก็บขอมูลทางดานการเงิน ควรใช

ระบบ IT เพื่อสะดวกตอการรายงานให

ผูบริหารรับทราบ

ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ทางดานการเงินผานระบบ IT

รายงานทางการเงิน

เสนอผูบริหารรับทราบ

ทุกเดือน

ผช.ฝายบริหาร / หัวหนา

งานคลังและพัสดุ สวพป

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย.51-พ.ค. 52) ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากรายางานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ

No.สปค. 01

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศูสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ   องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดออนจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ



หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

ควรใชขอมูลการจัดเก็บดานประกัน

คุณภาพที่มีแนวปฎิบัติที่ดีของศูนยวิจัย

และพัฒนาการผลิตสัตวปกมาเผยแพร

ประชาสัมพันรใหศูนยตางๆ ทราบ เพื่อจะ

หนวยงานในสังกัด สวพป. 

ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ในรูปแบบของรายงาน

ประจําเดือนอยูแลว

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย. 51-พ.ค. 52) ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ

No.สปค. 01

ู

ไดนําไปใชใหครบทุกศูนย/สถานี

ู

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



หนวยงาน      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ในสวนของ   องคประกอบที่ 6   การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปจุดออนจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน/ภายนอก

หนวยงานวิเคราะหตนเองวา

 สามารถดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอกไดหรือไม เพราะ

เหตุใด หรือมีการดําเนินการ



หนวยงานเสนอกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานในการ

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน/

ภายนอก

เสนอตัวชี้วัด

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ/

แผนงาน เพื่อใชในการ

รายงานความกาวหนา

ใหบันทึกจํานวน

งบประมาณที่ใชใน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงานที่กําหนด

ใหกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

แผนงาน

หลังจากมีการวิเคราะหแกไขปรับปรุงผล

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ควรมีการรวบรวมเพื่อเปน

ประโยชนตอการจัดทําแผนปฎิบัติงานใน

ใหทุกหนวยงานดําเนินการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่

ไดจากการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานมาดําเนินการจัดทํา

แผนปฎิบัติราชการ

ประจําปที่ไดจากการ

วิเคราะหแกไขปรับปรุง

จากการประเมินผลการ

   ผอ. สวพป. และ หัวหนา

ศูนยฯ/สถานี/สํานัก

7. งบประมาณ 8. ผูรับผิดชอบ6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

(ผลงานรอบปการศึกษา 2551 มิ.ย. 51-พ.ค. 52) ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552

แผนพัฒนาปรับปรุง สถาบลันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สถาบัน

1. จุดออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

No.สปค. 01

ฎ

ปถัดไป แผนปฎิบัติราชการประจําปใน

ปถัดไป

ดําเนินงาน

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

No. สปค. 02

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ

No. สปค. 02

1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

องคประกอบที่ 2

ภารกิจหลัก

8.ผูรบผดชอบ

No. สปค. 02

ภารกจหลก

1. กระตุนและสนับสนุนให

บุคลากรวิจัยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ใหเพิ่มมากขึ้น

     - โครงการเพิ่มสักยภาพบุคลากร

        วิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน

     - กิจกรรมการพัฒนา

       บุคลากรเพื่อเขียน

       รายงานตีพิมพใน

       วารสารนานาชาติ

จํานวนโครงการ 2 100% คณะกรรมการวิจัย บุคลากรวิจัย 

และบุคลากร

สายสนับสนุน

No. สปค. 02

ใหเพมมากขน        วารสารนานาชาต

No. สปค. 02



1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

2. กระตุนและสนับสนุนให      - ประกาศการใหทุนนักวิจัยรุน 1. โครงการผลของการใช จํานวนผลงานทางวิชาการ 2 100% 100,000 คณะกรรมการวิจัย บุคลากรวิจัย 

8.ผูรับผิดชอบ

ุ ุ

บุคลากรรุนใหมทําผลงานวิจัย

และบริการวิชาการใหเพิ่มมาก

ขึ้น

ุ ุ

       ใหมทําผลงานวิจัย

     - การจัดสรรเงิน

มูลโคนมตอผลผลิตคุณคา

ทางอาหาร และตนทุน

การผลิตหญาแพงโกลา

2. ผลของการเสริม

, ุ

และบุคลากร

สายสนับสนุน

2. ผลของการเสรม

ผักตบชวาแหงในอาหาร

ผสมสําเร็จตอสมรรถภาพ

การผลิตและผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจของกระตายทางเศรษฐกจของกระตาย

รุน-ขุน

่3. ใหนักวิจัยของสถาบันฯ ได

มีสวนรวมในงานวิจัยกับ

นักวิจัยภายนอกที่มาขอใช

บริการ

     - โครงการศึกษาหาตาพลังงานที่

        ใชประโยชนไดจากน้ํามันแหลง

         ตางๆ (ศูนยสัตวปก)

จํานวนโครงการวิจัย 1 50% คณะกรรมการวิจัย บุคลากรวิจัย

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ
                                   2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

บทสรุปผูบริหาร

จัดประชมคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการดําเนินงาน รายงานการประชม 2 100% ผอ สวพป คณะกรรมการ

8.ผูรบผดชอบ

จดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. อยางนอย 3 

เดือน / ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการดาเนนงาน 

สวพป.

รายงานการประชุม 2 100% ผอ. สวพป. คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

สวพป.

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน และ

8.ผูรบผดชอบ

ปรชญา ปณธาน และ

วัตถุประสงค

ดําเนินการรวบรวมโครงการ / 

กิจกรรมศูนย / สถานี / สํานัก 

ในแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจหลัก

     - แผนงานวิจัย

      แผนงานสนับสนนการเรียนการ

แผนปฏิบัติการประจําปตาม

ภารกิจหลัก 5 แผนงาน

2 100% ผอ. สวพป. งานวิเคราะห

นโยบายและแผน

ในแผนปฏบตการประจําป 

2553 สวพป.

     - แผนงานสนบสนุนการเรียนการ

       สอน

     - แผนงานบริการวิชาการ

     - แผนงานทํานุบํารุง

       ศิ ป ั       ศิลปวัฒนธรรม

     - แผนงานบริหารจัดการ

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ
                                   2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

No. สปค. 02

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ

No. สปค. 02

1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

องคประกอบที่ 3

การบริหารและจัดการ

8.ผูรบผดชอบ

No. สปค. 02

การบรหารและจดการ

1. จัดแยกแบบประเมินภาวะ

ผูนําเปน 2 กลุม

     - แบบประเมินผูบริหารหนวยงาน

        ในสังกัด สวพป. 

     - แบบประเมินผูบริหาร สวพป.

สรุปผลการประเมินภาวะ

ผูนํา

2 100% หน. สําหนัก งานธุรการและ

บุคคล

็ ไ 

No. สปค. 02

2. พัฒนาปรับปรุงชองทางใน

การรับฟงความคิดเห็นใหเพิ่ม

มากขึ้น

     - เว็บไซด

     - เว็บบอรด

     - กลองรับฟงความคิดเห็น

     - แบบประเมินการสัมมนาทาง

ชองทางการรับฟงความ

คิดเห็นเพิ่มมากขึ้น

1 80% ผช. ผอ.ฝาย

บริหาร

งานธุรการและ

บุคคล

No. สปค. 02

       วิชาการ

     - แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

No. สปค. 02



1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

8.ผูรับผิดชอบ

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่      - แผนอัตรากําลัง 4 ป 1. แผนอัตรากําลัง 4 ป 2 100% ผอ. สวพป. งานธุรการและุ

ชัดเจน      - การปรับเปลี่ยนลูกจางชั่วคราว

        เปนพนักงานเงินรายได

2. จํานวนบุคลาการที่ไดรับ

การปรับเปลี่ยนตําแหนงไม

ต่ํากวา 80 %

ุ

บุคคล

4. ประชมถายทอดตัวบงชี้และ      - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. รายงานสรปการสัมมนา 2 100% ผอ. สวพป. งานวิเคราะหน4. ประชุมถายทอดตวบงชและ

เปาหมายขององคการให

บุคลากรไดรับทราบ

      โครงการสมมนาเชงปฏบตการ

ถายทอดตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตรฯ

1. รายงานสรุปการสมมนา

ถายทอดตัวบงชี้สูบุคลากร

2. รายชื่อผูเขารวมโครงการ

2 100% ผอ. สวพป. งานวเคราะหน

โยลายและแผน

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ
                                   2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

องคประกอบที่ 4

การเงินและงบประมาณ

8.ผูรบผดชอบ

การเงนและงบประมาณ

ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ทางดานการเงินผานระบบไอที

     - รายงานสรุปรายรับ-รายจาย

        ประจําเดือน

รายงานทางการเงินเสนอ

ผูบริหารรับทราบทุกเดือน

2 100% ผอ. สวพป. งานคลังและพัสดุ

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ
                                   2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น



 

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

No. สปค. 02

หนวยงาน สถาบันสวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัตวและผลิตภัณฑสัตว

                                        (.......)    รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.          

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

                                                                                          (....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใ น  (มก.)   

No. สปค. 02

หนวยงาน  สถาบนสุวรรณวาจกกสกจเพอการคนควาและพฒนาปศุสตวและผลตภณฑสตว

รายงาน ณ วันที่  31 พฤภาคม 2553

ปรับปรุงครั้งที่  1/2553

1.แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 2.ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว 3.ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 4.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 5.ผลการดําเนินงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณที่ 9.หมายเหตุ8.ผูรับผิดชอบ

No. สปค. 02

1.แนวทางการแกไข/ปรบปรุง 2.ชอโครงการทสอดคลองกบแนว 3.ชอกจกรรมทสอดคลอง 4.ตวชวดความสาเรจ 5.ผลการดาเนนงาน 6.รอยละ 7.งบประมาณท 9.หมายเหตุ

(กลยุทธ ) ทางการแกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ ) กับโครงการ (KPI) ของแนวทางการ ตามกิจกรรม ผลสําเร็จ ใชจริง 8.1ผูกํากับดูแล 8.2ผูปฏิบัติงาน

แกไข/ปรับปรุง(กลยุทธ) ของโครงการ

องคประกอบที่ 6

การพัฒนาและปรับปรงระบบ

8.ผูรบผดชอบ

No. สปค. 02

การพฒนาและปรบปรุงระบบ

ดําเนินงาน

รวบรวมโคงการกิจกรรมที่ได

จากการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานมาจัดทําแผนปฏิบัติ

     - โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

        วิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน

      โครงการจัดตั้งเครือขายเครื่องมือ 

แผนปฏิบัติการประจําป 

สวพป.

1 50% ผอ. สวพป. งานวิเคราะห

นโยบายและแผน

No. สปค. 02

ดําเนนงานมาจดทําแผนปฏบต

การประจําปในปถัดไป

     - โครงการจดตงเครือขายเครืองมือ 

        ปฏิบัติการ

No. สปค. 02

                                   0 = ยังมาไดดําเนินการ
                                   1 = อยูระหวางดําเนินการ
                                   2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น

No. สปค. 02



145: 
 

 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

บทท่ี บทท่ี 55  

ขอมูลพืน้ฐานสําหรับการประเมินคุณภาพขอมูลพืน้ฐานสําหรับการประเมินคุณภาพ  
 
 
 ขอมูลพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2552 
 หนวยงานระดบัสถาบัน 

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
  องคประกอบที ่1           
1  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ระดับ 6 7 7 7 

2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัว 181 137 136 136 

3 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติ
งานประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย 

ตัว 153 112 120 120 

  องคประกอบที ่2           

4 มีกระบวนการและกลไก
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

5 มีกระบวนการและกลไกบริหาร
จัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ขอ 0 0 4 4 

6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

บาท 35,858,371.00 12,002,625.47 15,800,440.99 15,861,691.33 

7 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

บาท 34,600,103.00 10,541,248.47 13,383,338.54 13,593,819.30 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
8 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย 
บาท 1,258,268.00 1,461,377.00 2,417,102.45 2,267,872.03 

9 จํานวนการเผยแพร ผลงานวจิัย
และงานสรางสรรค 

เรื่อง 20 36 25 25 

10 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติ 

เรื่อง 20 32 24 24 

11 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง 0 4 1 1 

12 จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชน 

เรื่อง/ช้ิน 0 0 21 21 

13 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงวิชาการ 

เรื่อง/ช้ิน   0 13 13 

14 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

เรื่อง/ช้ิน   0 1 1 

15 - จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงนโยบาย หรอื
ระดับประเทศ 

เรื่อง/ช้ิน   0 0 0  

16 - จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

เรื่อง/ช้ิน   0 7 7 

17 จํานวนผลงานที่จดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง/ช้ิน 0.5 0.5 0.5 0.5 

18 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุ
พืช พันธุสัตว 

เรื่อง/ชนิด 0 0 0 0 

19 จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และ/
หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได 

เรื่อง/ช้ิน 0 0 2 2 

20 -  จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 

เรื่อง/ช้ิน     2 2 

21 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได 

เรื่อง/ช้ิน     0 0 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
22 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรบั

อางอิงใน refereed journal หรอืใน
ฐานขอมูล 

เรื่อง 6 13 6 5 

23 - จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิงระดับชาติ 

เรื่อง 6 10 1 0 

24 - จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิงระดับนานาชาติ 

เรื่อง 0 3 5 5 

25 จํานวนนักวิจยัท่ีไดรับทุนวิจัย คน 17 19 22 22 

26 - จํานวนนักวิจยัท่ีไดรับทุน จาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

คน 0 11 16 16 

27 -  จํานวนนักวิจยัท่ีไดรับทุน จาก
ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 17 8 16 15 

28 จํานวนนักวิจยัท่ีเขารวมประชุม
วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

คน 11 19 20 20 

29 จํานวนนักวิจยัท่ีเขารวมประชุม
วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ
ตางประเทศ 

คน 0 2 0 0 

30 จํานวนนักวิจยัท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอน 

คน     21 21 

31 จํานวนนักวิจยัท้ังหมด คน 25 25 28 28 

32 จํานวนนักวิจยัลาศึกษาตอ คน 3 2 2 2 

33 จํานวนบุคลากรประจําท่ีมีสวน
รวมในการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

คน     14 14 

34 จํานวนบุคลากรประจําท่ีเปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธ
ภายนอกมหาวทิยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

คน 9 8 12 12 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
35 จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 
โครงการ/
กิจกรรม 

66 67 91 91 

36 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรบับริการ 

ระดับ 1 4 5 5 

37 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย1-5     4.55 4.55 

  องคประกอบที ่3           

38 จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนทั้งหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 64 80 86 56 

39 จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ลาศึกษาตอ 

คน 3 2 2 2 

40 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
แบบธรรมา ภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 4 5 5 5 

41 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ 0 0 4 4 

42 มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 5 5 

43 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 2 2 3 3 

44 จํานวนบุคลากรประจําท่ีไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรอื
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 2 1 9 8 

45 -  ดานการวิจัย คน 2 1 9 8 

46 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

47 -  ดานอื่นๆ คน 0 0 0 0 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
48 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารจดัการ 
ระดับ 0   5 5 

49 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 8 6 8 8 

50 มีระบบการมอบหมายงานตาม
ใบมอบหมายงาน (JA) 

ระดับ 5 5 5 5 

51 จํานวนบุคลากรประจําท่ีไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

คน 59 53 55 55 

52 -  ในประเทศ คน 59 53 55 55 

53 -  ตางประเทศ คน         

  องคประกอบที ่4           

54 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

55 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 4 4 

56 จํานวนกิจกรรมการใหบริการท่ีมี
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยงาน 

กิจกรรม 51 76 79 79 

57 จํานวนกิจกรรมการใหบริการ
ท้ังหมด 

กิจกรรม 51 76 79 79 

  องคประกอบที ่5           

58 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ 0 0 7 7 

59 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 

ระดับ 4 4 5 4 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานัก กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 
  องคประกอบที ่6           

60 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ระดับ 4 5 3 3 

61 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการ
ตามเวลามาตรฐาน 

คน 0 0 177 177 

62 จํานวนผูรับบริการท้ังหมดที่
ไดรับบริการในกระบวนงานที่นํามา
ประเมิน 

คน 0 0 195 195 

63 ระยะเวลามาตรฐานในแตละ
กระบวนงาน 

นาที/ชม./
วัน 

0.00 0.00 450.00 450.00 

64 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใหบริการไดใน
แตละกระบวนงาน 

นาที/ชม./
วัน 

0.00 0.00 90.76 90.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

ภาคผนวก 
1. แหลงตรวจสอบ 

องคประกอบท่ี 1 หลักฐาน 

1-01-01 รายงานประจําป 2552 ( ปรัชญา ปณิธาน หนา ) 

1-01-02 ปายประกาศ ปรัชญา ปณิธาน 

1-01-03 แผนยุทธศาสตร สวพป. ( 2552 – 2561 ) แผนการดําเนินงานประจําป 2552 ( ภารกิจหลัก ) 

1-01-04 คูมือยุทธศาสตร 4 ป ( 2552 – 2555 ) 

1-01-05 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 

1-01-06 แบบรายงานผล / แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1-01-07 แบบเก็บขอมูลดิบ ตัวบงช้ีที่ 1.2 

1-01-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 3 / 2552 

1-01-09 สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ( รอบ 10 เดือน ) 

1-01-10 สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ( รอบ 12 เดือน ) 

1-01-11 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 2  เดือน ( กพร. มก. ) 

1-01-12 สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( 3- 4 พ.ค. 2552 ) 

1-01-13 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการน ( 24 – 26 ส.ค. 2552 ) 

1-01-14 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2553 ( แผนงานบริหารจัดการ ) 

1-01-15 โครงการพัฒนาวิชาการผลติวารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร 

1-01-16 โครงการวิเคราะหตนทุนผลผลิต 

1-01-17 โครงการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา สวพป. 
1.1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรและการ
จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 3 -4 พ.ค. 2552 
1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการถายทอดดัชนีช้ีวัด จากแผน
ยุทธศาสตร สวพป. ประจําปงบประมาณ 2552 – 2561 และการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป งบประมาณ 2553 (24-26 ส.ค. 52)  

1-01-18 โครงการจัดการองคความรู 

1-01-19 โครงการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ 
1.1 การจัดเกบ็ขอมูลตามองคประกอบการประกันคณุภาพ 
1.2 การทําความเขาใจ ดัชนี / เกณฑประเมนิแบบเกบ็ขอมูลดิบและการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  

1-01-20 โครงการจัดนทิรรศการผลงานวิจยัและวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี 1 หลักฐาน 

1-01-21 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวนัลอยกระทง 

1-01-22 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวนัมาฆบูชา 

1-01-23 โครงการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยวนัสงกรานต 

1-01-24 โครงการเทิดพระเกยีรติพระมหากษัตริย 

1-01-25 โครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน 

1-02-26 การศึกษาผลของการใชใบมนัสําปะหลังแหงในสูตรอาหารไกไขตอสมรรถภาพการ
ผลิต ระบบภูมิคุมกัน และคณุภาพไข 

1-02-27 Effect of PRIMOS 25 Supplementation in Growing-Finishing Pig Diets 

1-02-28 การศึกษาองคประกอบทางเคมีในปลาดุกผสมอุยเทศ 

1-02-29 การเปรียบเทยีบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
อัตราการเพาะฟกของแมพนัธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) 

1-02-30 โครงการถายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟารม โคและสุกรระดับชุมชน (คลินิก) 

1-02-31 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดํา เพื่อการใชสบูดําเปนอาหารสัตว 

1-02-32 โครงการวิจัยการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรีย
ประสิทธิภาพสูงสําหรับพืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 

1-02-33 โครงการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว 

1-02-34 บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 

1-02-35 บริการผลิตอาหารสัตว 

1-02-36 บริการดูงานการผลิตอาหารสัตว/การใชประโยชนของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวเปนปุย
สําหรับพืช 

1-02-37 เทคนิคการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตว (3 วัน) 

1-02-38 การผลิตอาหารสัตวน้ําและการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหาร (5 วนั) 

1-02-39 หลักการผลิตอาหารสัตว (8 วัน) 

1-02-40 เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ/การผลิตอาหารสัตว (2-3 วัน) 

1-02-41 การฝกอบรมการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตวและการเพิ่มรายไดจากการปลูก
มันสําปะหลัง 3 รุน 

1-02-42 การผลิตสื่อความรูทางปศุสัตว (ไมรวมเอกสารประกอบการฝกอบรม) 

1-02-43 โครงการ (ขยายผล) สงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัย และโครงการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง 

1-02-44 โครงการ MOU กรมพัฒนาที่ดิน ธ.ก.ส. (โครงการทางวิชาการดานการวิจัย อบรม 
สงเสริม ถายทอดเทคโนโลยกีารนําของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชประโยชนในการ
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

องคประกอบท่ี 1 หลักฐาน 
จัดการทรัพยากรดินรวมกับกรมพัฒนาที่ดนิ) 

1-02-45 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 

1-02-46 สนับสนุนขอมูลวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาโท/เอก (7 เร่ือง) 

1-02-47 จัดรวบรวมขอมูลดานงานวจิยั สําหรับใชเปนฐานขอมูล 

1-02-48 สนับสนุนบุคลากรในหนวยงานไดมีการพฒันาตนเอง 

1-02-49 โครงการสนับสนุน/ สงเสริมบุคลากรวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาต ิ

1-02-50 พัฒนาขอมูลหนา web site ใหทันสมัย 

1-02-51 จัดทําบุญเลี้ยงพระ (วันปใหม) 

1-03-52 ผลงานวิจัยเทคนิคการขยายพันธุกวาวเครอืขาวฯในการนําเสนอประชมุวิชาการ กพส. 
คร้ังที่ 9 หนา 19 

1-03-53 ใบเกยีรติบัตรรับรองผลงานการวิจยัเร่ืองการใชสารสกัดขมิ้นชันในสุกรระยะ-ขุน 

1-03-54 รายงานผลการวิจัยเร่ืองการใชสารกากขมิน้ชันในสกุรระยะอนุบาล 

1-03-55 เลมรายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2 โครงการผลิตและการใชประโยชนกวาวเครือขาว
ทางดานการเกษตร หนา 1-43 (ผลการวิจัยเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุกวาวเครือขาวเปน
การคา) 

1-03-56 หลักฐานแสดงถึงการดําเนินโครงการสรางและพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร 

1-03-57 เอกสารขออนุมัติปดโครงการทดสอบและประมูลสุกรพันธุดี รุนที่ 30 และ 31 

1-03-58 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยสุกรฯ ป 2552 หัวขอ “รายงาน
ใหบริการดานตัวสัตวและปจจัยการผลิต” 
-โครงการผลิตลูกสุกรขุนเพือ่เกษตรกร 
-โครงการผลิตน้ําเชื้อสุกรพันธุดี 
-โครงการวิเคราะหอาหารสตัว 
-โครงการวิจยัและพัฒนาสมนุไพรสําหรับสัตวเพื่อการคา 

1-03-59 เอกสารขออนุมัติปดโครงการฝกอบรมการผสมเทียมสุกรขั้นพื้นฐานรุนที่ 86 และ 87 

1-03-60 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณของโครงการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสียจากฟารมโคและสุกรระดับชุมชน 

1-03-61 เอกสารแสดงการฝกงานนิสิตภาควิชาสัตวบาลวิชา ANSC 033299 (6-8 ต.ค.52 และ 
9-11 มี.ค.52) 

1-03-62 หนังสือแตงตัง้อาจารยพิเศษในการสอนนสิิตคณะศึกษาศาสตร (ก.พ.52และ ก.ย.52) 
และกําหนดการฝกงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี 1 หลักฐาน 

1-03-63 หลักฐานแสดงการใหใชทรัพยากรของศูนยวิจยัสุกรฯ เพือ่การสนับสนุนงานวจิัยของ
นิสิตปริญญาโท 

1-03-64 โครงการพัฒนาขอมูลหนาเว็บไซดใหทันสมัย 

1-03-65 โครงการสนับสนุนใหบุคลากรวิจยัเสนอขอทุนวิจยัจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

1-03-66 โครงการสนับสนุน/ สงเสริมบุคลากรวิจัยในการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาต ิ

1-03-67 รายช่ือการเขารวมโครงการสัมมนาเพื่อการเขียนผลงานตีพิมพเผยแพรระดับ 
นานาชาต ิ

1-03-68 เลม SAR ปการศึกษา 2551 ของศูนยสุกรฯ หนาแบบเกบ็ขอมูลดิบที่ 3.-9 การพัฒนา
บุคลากร  (เฉพาะปงบ 52 เดือน ต.ค. 51 – พ.ค. 52) 

1-03-69 โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพของศูนยวจิัยสุกรฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับระบบประกนัคุณภาพของสถาบัน 

1-03- 70 ภาพถายการจดันิทรรศการในงานเกษตรกาํแพงแสน  (ธ.ค. 2551) 

1-03-71 รายงานการประชุมของศูนย คร้ังที่ 2 / 2552 หัวขอที่ 1.2 

1-03-72 บทความวิชาการที่ตีพิมพ ในวารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร ( 2 เร่ือง ) 

1-03-73 โครงการสัมมาทิฐิ 

1-03-74 กิจกรรม Big cleaning day 

1-03-75 กิจกรรมปลูกสวนปาและรปูภาพ 

1-03-76 โครงการสงเสริมจิตสํานึกในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย 

1-03-77 โครงการทําบุญเลี้ยงพระวนัครบรอบการกอตั้งศูนยวิจัยสุกรฯ/รูปภาพ 

1-04-78 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2552 โครงการคัดเลือกพอพันธุโคเนือ้พันธุ
กําแพงแสนเพือ่ใชผลิตน้ําเชื้อ 

1-04-79 รายงานฉบับสมบูรณการพัฒนาหนังคณุภาพหนังดิบสําหรับอุตสาหกรรมหนัง 

1-04-80 รายงานฉบับสมบูรณโครงการประเมินเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทย
ในสภาพเลี้ยงแบบดั้งเดิม 

1-04-81 รายงานผลการดําเนินงาน ป 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ 

1-04-82 โครงการวิจัยโคเนื้อธรรมชาติ (Natural Beef) 

1-04-83 รายงานสรุปประกวดโคเนื้อ 

1-04-84 รายงานผลโครงการฝกทักษะโรงเรียนประกวดโค 

1-04-85 โครงการผลิตน้ําเชื้อโคพันธุกําแพงแสน 

1-04-86 โครงการพัฒนาทําลายเขาโค 
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1-04-87 โครงการการใหบริการหนังเค็มคุณภาพ  

1-04-88 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA) หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ 

1-04-89 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA)  หลักสูตรดูแลสุขภาพโค 

1-04-90 หลักสูตรการบวนการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งขั้นสูง 

1-04-91 อบรมเชิงปฏิบัติการดานโคเนื้อ (FTA) หลักสูตรผสมเทียม  

1-04-92 ฝกงานนิสิตสัตวบาล วิชา 033299 (หลักสตูรฝกงานฟารมโคเนื้อ) 

1-04-93 ฝกงานนิสิตคณะศกึษาศาสตร วิชา 181262  (ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม 

1-04-94 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับ ปริญญาโท เอก  
-การศึกษาเปรยีบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุกําแพงแสนที่รับอาหารแบบแตกตางกัน 
-การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียยอยเยื่อใยที่มีศักยภาพสงูที่คัดเลือก
จากกระเพาะรูเมนของกระบอืปลัก  

1-04-95 บันทึกขอความ/แบบตอบรับเขารวมกิจกรรม กิจกรรมปลูกตนไมรอบๆ ศูนยฯ ในวัน
เขาพรรษา 

1-04-96 บันทึกขอความ/รูปถายทํากจิกรรม โครงการสัมมาทิฐิ และแจงแผนงานแถลงนโยบาย
ของศูนยใหบคุลากรทราบในงานเลี้ยงปใหม 

1-04-97 กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารยผูใหญและผูสูงอายุในวันสงกรานต 

1-04-98 บันทึกขอความ/รูปถายทํากจิกรรม สนับสนุนและสงเสรมิรณรงคลดคาไฟฟาโดยการ
เปด-ปดแอรเวลา 10.00 น. ปดเวลาพกัเที่ยง และกอนเลิกงานครึ่งชั่วโมง 

1-04-99 สนับสนุนรณรงคใสผาไทยอาทิตยละ 1 วนั ในวันพุธ 

1-04-100 กิจกรรม Big Cleaning Day, บันทึกขอความ/รูปถายทํากจิกรรม จัดกจิกรรมใหจดั
บอรดวันสําคญันักขัตฤกษที่เกี่ยวกับวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวนัที่
เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณไีทย ในรอบป และติดธงในวันสําคัญ เพื่อให
ทราบและกระตุนสงเสริมจิตสํานึกของบุคลากรศูนยฯ 

1-05-101 การกําจัดและการใชประโยชนจากของเสยีในฟารมโคนม เพื่อการลดมลภาวะ (การ
ผลิตแกสชีวภาพจากของเสยีในฟารมโคนมเพื่อเติมเครื่องทําน้ําเยน็และนํากลับมาเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตโคนม) 

1-05-102 แบบขอปฏิบัติงานวิจยั 

1-05-103 การขายน้ํายา SMT 

1-05-104 โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมดิบเพื่อการเลี้ยงโคนมอยางยั่งยนื 
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1-05-105 โครงการความเปนเลิศทางวิชาการดานการเลี้ยงโคนมในเขตรอนชื้น 

1-05-106 แฟมการฝกงานนิสิต 

1-05-107 โครงการสนับสนุนงานวจิัยของนิสิตปริญญาโท เอก (3 โครงการ) 

1-05-108 บันทึกขอความ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1-05-109 โครงการปลูกตนไม (สงเสรมิและพัฒนากจิกรรมเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอน) 

1-05-110 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

1-06-111 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการคา 

1-06-112 โครงการถายทอดความรูทางดานการเลี้ยงแพะแกะใหแกเกษตรกรผานทางสถาบัน
ศึกษา สํานักงานเกษตรจังหวัดและองคกรทองถ่ิน 

1-06-113 วิทยุ อสมท. จงัหวัดกาญจนบุรี รายการการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการคา 

1-06-114 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 

1-06-115 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท เอก 

1-06-116 พัฒนาขอมูลหนาเว็บไซดใหทันสมัย 

1-06-117 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

1-06-118 โครงการจัดนทิรรศการและการประกวดแพะเกษตร กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2552 

1-06-119 โครงการปลูกตนไมปรับปรุงภูมิทัศนฟารมกวาง 

1-07-120 การแกปญหาการจัดการของเสียในฟารมนกกระทา (มกีารเปลี่ยนโครงการ: การศึกษา
ผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข ชวงอายุตางๆ ภายใต
สภาพโรงเรือนปด) 

1-07-121 การใชกากเอททานอลเปนอาหารเสริมโปรตีนในไกไขและไกเนื้อ  

1-07-122 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอคุณภาพไขในไกไข 

1-07-123 โครงการลดจํานวนการบุบ-แตกของไขไก 

1-07-124 โครงการใชสมุนไพรไทยในไกไข 

1-07-125 โครงการวิจัยพัฒนาสูตรอาหารมันสําปะหลังสําหรับไกไข 

1-07-126 โครงการการใช Bio gas เปนพลังงานทดแทนของผูเล้ียงสัตวในพืน้ที่ภาคกลาง 

1-07-127 โครงการพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว 

1-07-128 โครงการทดสอบอาหารไกไขและอาหารนกกระทา 

1-07-129 โครงการใหบริการผลิตผลจากสัตวปกโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ 

1-07-130 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหเปนอาชีพยั่งยืน 

1-07-131 ฝกงานนิสิตสัตวบาล 

1-07-132 การฝกงานนิสิตคณะศกึษาศาสตร 
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1-07-133 สนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท เอก 

1-07-134 โครงการรวบรวมขอมูลวิจัยทางดานสัตวปกของศูนยและภาควิชาสัตวบาล 

1-08-135 การพัฒนาวิธีการอิซิตูไฮไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อวัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อสุกร 

1-08-136 เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนื้อโคเพื่อเพิม่มูลคา 

1-08-137 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานมแพะเพื่อเพิ่มมูลคา 

1-08-138 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 4 กิจกรรม 

1-08-139 โครงการสัมมาทิฐิ 

1-08-140 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

1-08-141 โครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน 

1-09-142 การศึกษาระดบัความเข็มขนที่เหมาะสมของสีแดงดวยน้ําคลั่งในกุนเชยีง 

1-09-143 ความแตกตางของพันธุและอายุตอคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑลูกชิ้น 

1-09-144 ประสิทธิภาพการผลิตหญาบานารดดวยน้าํทิ้งจากกาชชวีภาพ 

1-09-145 โครงการโคขุนธรรมชาติที่เสริมดวยอาหารขนในระดับที่เหมาะสมตอการลดตนทุน
การผลิต 

1-09-146 โครงการปรับปรุงพันธุสุกรลารจไวทจุดเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรมการผลิต
สุกร 

1-09-147 สมรรถภาพการผลิตของแมสุกรลูกผสมที่เกิดจากแมสุกรพันธุลาจรไวทจุด 

1-09-148 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสุกร 

1-09-149 โครงการโคขุนธรรมชาติ 

1-09-150 หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสุกร 

1-09-151 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อไก 

1-09-152 โครงการจัดนทิรรศการเผยแพรองคความรูของสถานีวิจัยทับกวาง 

1-09-153 ทัศนะคติของผูบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภณัฑเนื้อสัตว 

1-09-154 คูมือเบิกเงินรายได 

1-09-155 โครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ 

1-09-156 โครงการพัฒนา website ใหเปนปจจุบัน 

1-09-157 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานีวิจยัทับกวาง 

1-09-158 โครงการจัดเกบ็เอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสํานกังานระดับ
สถาบัน 

1-09-159 ศึกษาตอระดบัปริญญาตรี สาขาการผลิตภัณฑ มสธ. 
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1-09-160 โครงการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตาม
กระบวนการตามระบบการประกันคณุภาพ 

1-09-161 โครงการจัดทําหนังสือครบรอบ 50 ป สถานีวิจยัทับกวาง 

1-09-162 โครงการจัดสวนรุกชาติ 50 ป สวจ. ทับกวาง 

1-09-163 โครงการรณรงค สงเสริม บํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
 
องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-01-01  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554)  มก. 

2-01-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) สวพป. 

2-01-03 แผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552,2553 สวพป. 

2-01-04 รายงานแผน/ผลงานวิจยั ปงบประมาณ 2552 (องค 1 งานวิจยั) 

2-01-05 รายงานการประชุมของคณะกรรมการวจิยัรอบปการศึกษา 2552 

2-01-06  Web site สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ (งานวิจยั) 

2-01-07  งานวิจยัที่ขึ้นทะเบียนของ สวพป. ประจําปงบประมาณ 2553 

2-01-08  สําเนาการโอนเงินลงทะเบยีนการนําเสนอผลงานประชุมวิชาการ คร้ังที่ 6 (วันที่ 8-9 
ธ.ค. 2552) 

2-01-09 โครงการและประกาศสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯเรื่องการ สนับสนุนทุนวจิัยเพื่อ
พัฒนานักวิจยัของสถาบันสุวรรณ ฯ 

2-01-10 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนบัสนุนจากสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจ ฯ ประจําปการศกึษา 
2552 

2-01-11 สําเนาขออนุมัติจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศทางดานงานวิจยั 

2-01-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. คร้ังที่  4 / 2552 

2-01-13 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจยัฯ กจิกรรมการพัฒนา บุคลากรเพื่อการเขียนรายงาน
ตีพิมพในวารสารระดับ นานาชาต ิ

2-01-14 หนังสืออนุมัตเิดินทางไปอบรม-สัมนาดานงานวิจยั 

2-01-15 โครงการสรางขวัญกําลังใจกบับุคคลากรวิจยัและบุคคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน
ดีเดน 

2-01-16 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตยารักษาแผลชนิดตางๆ จากสมุนไพรสูตรตํา
หรับเทียนกิ่ง 

2-01-17 บันทึกความรวมมือทางวิชาการดานวิจัย อบรม สงเสริม ถายทอดเทคโนโลยี การนําของ
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 
เสียจากฟารมเลี้ยงสัตวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) 

2-01-18 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณและ
การเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน 

2-01-19  บันทึกขอตกลงการสงเสริมการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจแกลูกคา ธ.ก.ส. (ธ.ก.ส., กรมปศุสัตว) 

2-01-20 สัญญาจางติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป 2551/2552  

2-01-21 คําสั่ง สวพป. ที่ 29 /2552 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานวิจยั 

2-01-22 โครงการเครือขายเกษตรกรคนเกงผูชวยวจิัย สวพป. 

2-02-23 โครงการเครือขายโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 

2-01-24 รายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2553 (เครือขายเกษตรกรคนเกง) 

2-02-25 การศึกษาการใชมูลสัตวชนดิตางๆ ในการเพิ่มผลผลิตใบมันสําปะหลังที่ปลูกเพื่อเก็บ
ใบเปนอาหารสัตว 

2-02-26 ผลการเสริมเอนไซมชนิดรวมในอาหารที่มมีันสําปะหลังเปนสวนประกอบตอ
สมรรถภาพการผลิตและการยอยไดของโภชนะในลูกสุกรหยานม 

2-02-27 ผลการเสริมเอนไซมชนิดรวมในอาหารที่มมีันสําปะหลังเปนสวนประกอบตอ
สมรรถภาพการผลิตและการยอยไดของโภชนะในไกเนื้อ 

2-02-28 การศึกษาผลการใชใบมันสําปะหลังแหงในสูตรอาหารตอระบบภูมิคุมกันคุณภาพไข 
และสมรรถภาพการผลิตของไกไข 

2-02-29 องคประกอบเคมีในปลาดุกลูกผสมอุยเทศ 

2-02-30 การพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรียประสิทธิภาพสูง
สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 

2-02-31 ศึกษาการใชมลูสัตวเปนปุยรวมกับการปรบัเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง 

2-02-32 โครงการติดตามและประเมนิผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงั ป 2551/2552 

2-02-33 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดําเปนอาหารสัตว 

2-02-34 การเปรียบเทยีบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
อัตราการเพาะฟกของแมพนัธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) 

2-02-35 A Survey Study on Pig Manure Treatment and Utilization of Pig Farms in Thailand 

2-02-36 Research and Development of Pig Production Cost Model for Thailand 

2-03-37 เทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI 190 ดวยวธีิการตัดชํา 

2-03-38 การใชเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของ
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 
สุกรในระยะรุน-ขุน 

2-03-39 การใชกากขมิน้ชันตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะอนุบาล 

2-04-40 โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชื้อ 

2-04-41 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับอุตสาหกรรมสินคาหนัง 

2-04-42 การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 

2-04-43 การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือเพือ่ใชในการเพิม่
ประสิทธิภาพการหมักยอยในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

2-04-44 การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกําแพง แสน 

2-04-45 การพัฒนาโคพื้นเมืองเพี่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใชน้ําเชื้อแชแข็งโคพันธุ
กําแพงแสน 

2-05-46 การเปรียบเทยีบประเมินผลประสิทธิภาพของรําขาวที่ผานขบวนการตางกันโดยวิธีวดั
ปริมาณแกสและตอผลผลิตน้ํานมของโคนม 

2-05-47 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพน้ํายาตรวจเตานมอักเสบในโคนมสูตรของศูนยวจิัยและ
พัฒนาการผลิตนม (SARDI Mastitis Test) กับน้ํายาสูตร (California Mastitis Test) 
เพื่อพัฒนาสูแนวทางการผลติเชิงธุรกิจ 

2-07-48 การเพิ่มมูลคาไขไกระดับฟารมเกษตรกรในพื้นทีภ่าคกลางตอนบน 

2-07-49 การลดปญหาการบุบแตกของไขไก (งานปงบ 51) 

2-07-50 การใชสารสกัดหยาบจากขมิน้ชันในอาหารไกไข 

2-07-51 การใชสมุนไพรไทยในไกไขเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใหผลผลิต คุณภาพไข  และภูมิ
คุมโรค (การทดลองที่ 1) 

2-07-52 การใช Biogas เปนพลังงานทดแทนของผูเล้ียงสัตวในพืน้ที่ภาคกลาง (ปงบ 51-52) 

2-07-53 การใชสมุนไพรไทยในไกไขเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการใหผลผลิต คุณภาพไข   และภูมิ
คุมโรค (การทดลองที่ 2) 

2-07-54 การพัฒนาสูตรอาหารมันสําปะหลังสําหรับไกไข เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต 
คุณภาพไข และลดตนทุนอาหาร 

2-07-55 การศึกษาผลการใชใบเตยตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาชวงอายุตาง ๆ ภายใต
สภาพ โรงเรือนปด 

2-07-56 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอคุณภาพไขในไกไข 

2-07-57 การลดปญหาการบุบแตกของไขไก (งานปงบ 52) 

2-07-58 การศึกษาการใชกากเอทานอล (DDGS) ในอาหารไกไข 

2-07-59 การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไกไข 

2-08-60 การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร 

2-08-61 การศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อที่ไดมาตรฐาน 

2-09-62 ความแตกตางของพันธุและอายุตอคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑลูกชิ้นหม ู

2-09-63 การศึกษาระดบัความเขมขนที่เหมาะสมของสีแดงดวยน้ําครั่งในกุนเชยีง   

2-09-64 ทัศนะคติของผูบริโภคที่มีตอการบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

2-09-65 ผลตอบสนองของหญาบานาตอน้ําทิ้งจากบอแกสชีวภาพ 

2-02-66 Effect of Pig Manure Extract as Foliar Application on Plant Growth, Chlorophyll 
Contents, Leaf Expansion and Yield of Cassava (Manihot esculenta crantz) cv. 
Hauybong 60 

2-02-67 ผลการใชมันสําปะหลังเปนอาหารแมสุกรเลี้ยงลูกตอกูลตาไธโอนในแมสุกรและลูก
สุกรดูดนมและการเจริญเติบโตของลอมโฟซัยทชนิดทใีนลูกสุกรดูดนม 

2-02-68 การศึกษาผลการใชใบมันสําปะหลังแหงในสูตรอาหารตอคุณคุณภาพไข และ
สมรรถภาพการผลิตไกไข 

2-03-69 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
ไขหวดันกในสัตวปกของผูเล้ียงไกพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

2-03-70 การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไขหวัดนกใน
สัตวปกของผูเล้ียงไกพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

2-03-71 เทคนิคการขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI 190 ดวยวธีิการตัดชํา 

2-04-72 ความหลากหลายของแบคทีเรียยอยเยื่อใยที่แยกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก 

2-04-73 อิทธิพลของรูปรางลักษณะภายนอกและระดับไขมันในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการ
ผลิตและคุณภาพซาก ของโคเนื้อลูกผสม 

2-04-74 การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ 

2-04-75 คุณภาพหนังโคไทยและความเหมาะสมในการนําไปทําผลิตภัณฑเครื่องหนัง 

2-04-76 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับสินคาอุตสาหกรรมหนัง 

2-06-77 ผลของใบมันสําปะหลังแหงตอสมรรถภาพการเจริญเตบิโตและจํานวนไขพยาธิรวม
ในมูลแกะ 

2-07-78 ผลการเสริม NSP-degrading enzymes ในอาหารที่ใชกากมันสําปะหลังตอสมรรถภาพ
การผลิตไกเนือ้ 

2-07-79 การใชประโยชนของกากมนัสําปะหลังในการนํามาเปนอาหารสัตวปก 

2-07-80 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้ออกไกจากโรงฆาไกขนาดเล็ก 

2-07-81 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเนื้อไกในโรงฆาไกขนาดเล็ก จนถึงตลาด 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-07-82 ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและโปแทส เซี่ยมไอโอไดด ในอาหารไกไขตอ
สมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข 

2-07-83 ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไขของนกกระทาญี่ปุนชวง
อายุตาง ๆ ในสภาวะโรงเรือนปด 

2-07-84 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไกเนื้อตอสมรรถภาพการผลิต 

2-07-85 ผลของการอัดเม็ดอาหารตอสมรรถภาพการผลิตในไกไขและคุณภาพไข 

2-07-86 การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไกไขที่เล้ียงภายใตความหนาแนนที่แตกตางกัน 

2-08-87 การประเมินทางประสาทสัมผัส จุลินทรียและคุณสมบัตทิางเคมีของโยเกิรตนมแพะรส
ผลไมที่เสริมดวยแปง 

2-08-88 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้ออกไกจากโรงฆาไกขนาดเล็ก 

2-08-89 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อไกทีจ่ําหนายในตลาดสด 

2-09-90 คุณภาพของหม้ําที่ผลิตจากเนื้อโค 

2-02-91 โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิปลอดภัยและมันสําปะหลังโดยใช
ประโยชนจากมูลสัตวเปนปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิตป 2552เพื่อเกษตรกรใน
พื้นที่ 21 จังหวัด 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 -  ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและ
องคประกอบโภชนะของมันเสน 

 -  ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของ
หัวมันสําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 - ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของ
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 

2-02-92 จัดพิมพหนังสอืเผยแพรเร่ือง การใชประโยชนจากมูลสัตวและน้ําเสียจากฟารมเลี้ยง
สัตวเปนปุยอินทรียแบบตางๆสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 -  ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและ
องคประกอบโภชนะของมันเสน 

 -  ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของ
หัวมันสําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 -  ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของ
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-02-93 โครงการถายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟารมโคและสุกรระดับชุมชน 
 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - ความสัมพันธระหวางสัดสวนของแรธาตุในอาหารและแรธาตุที่เหลือในมูลสุกร 

 - ผลของการใชปุยมูลสัตวชนิดตางๆตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของหัวมันสําปะหลังและ
องคประกอบโภชนะของมันเสน 

 

 - ผลของการใชน้ําสกัดมูลสุกรเปนปุยทางใบมันสําปะหลังตอผลผลิตเปอรเซ็นตแปงของ
หัวมันสําปะหลังและตอคุณคาทางอาหารของมันเสน 

 - ผลของการใหปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆทางใบตอการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณแปงของ
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 

2-02-94 โครงการขยายผลสงเสริมการผลิตและการใชใบมันสําปะหลังเพื่อเปนแหลงเสริม
โปรตีนในอาหารโค สุกร สัตวปก 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การศึกษาองคประกอบเบื้องตนของสารออกฤทธิ์ธรรมชาติที่มีในใบมันสําปะหลัง 

 - ผลของการใชใบมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอระบบภูมิคุมกันของลูกสุกรหยานม 

 - การใชใบมันสําปะหลังเปนแหลงโปรตีนหลักในอาหารโคขุน 

2-02-95 จัดพิมพหนังสอืเร่ือง การใชประโยชนเศษเหลือจากมันสาํปะหลัง 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การศึกษาองคประกอบเศษเหลือจากการผลิตเอทานอล 

2-02-96 การจําหนายผลิตภัณฑกวาวเครือขาวใหแกเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 

 งานวิจยัที่นํามาใช 

 - การใชประโยชนกวาวเครือขาวในสัตวเศรษฐกิจ   

 - การคัดเลือกพนัธุกวาวเครือขาว 

 - ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตตนตอ 

 - การศึกษาการปลูกกวาวเครอืขาวพันธุ  SARDI  ใหไดผลผลิตสูง 

 - สภาพของโรงเรือนอนุบาลตอการขยายพนัธุกวาวเครือขาวจากตนตอทีป่ลูกดวย
เมล็ด 

2-04-97 การใหบริการทําหนังเค็ม(หนังโค, หนังกวาง) โดยจดัสงตอไปใหโรงฟอกหนังของ
กลุมคลัสเตอรเพื่อนําไปทําเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังตอไป 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การใหบริการหนังเค็มคุณภาพ 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-07-98 มีการผลิตไขไกโอเมกา-3, ไขไกโอเมกา-3 และไอโอดีน (ในฟองเดียวกนั) จําหนาย
โดยศูนยสัตวปกฯ สวพป. ตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน   

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 -  ผลการเสริมน้ํามันปลาซารดีนในอาหารไกไขตอองคประกอบของไขมันในไข
แดงและสมรรถภาพการผลิตของไกไข 

 - การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปน
อุตสาหกรรม 2. ปริมาณไอโอดีนในไขเสริมไอโอดีนหลังจากผานการปรุงเปน
อาหารโดยการตม 

 -  การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปน
อุตสาหกรรม 1. ผลตอปริมาณไอโอดีนในฟองไขและสมรรถภาพการผลิตไขของ
แมไก 

 - โครงการการเพิ่มมูลคาไขไกระดับฟารมเกษตรกรฯ (ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนา
ดิบและโปแตสเซี่ยมไอโอไดดในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพ
ไข และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข) 

2-08-99 การจําหนายโยเกิรตนมแพะ 
 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - งานวิจยัเร่ือง การประเมินทางประสาทสัมผัสจุลินทรียและคุณสมบัตทิางเคมีของ
โยเกิรตนมแพะรสผลไมที่เสริมดวยแปง 

2-09-100 ใชในการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อสุกร  
รุนที่ 3 หนาที่ 81 รุนที่ 3 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - ผลการใชสีน้ําครั่งทดแทนสวนผสมโซเดียมไนไตรทในกุนเชียง 

2-09-101 หนังสือคุณคาเนื้อโคไทย พมิพคร้ังที่ 1 จํานวน 2500 เลม  ISBN 978 974 618 055 
หนา 87-94 

 งานวิจัยที่นํามาใช 

 - การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑพื้นบานจากเนื้อโค 

2-01-103 วารสารปศุสัตวเกษตรศาสตร 

2-02-103 เครื่องทําความสะอาดแบบแหง และขูดผิวหัวมันสําปะหลังบางสวน 

2-04-104 คาการผสมพันธุโคเนื้อ 2551 

2-02-105 Cassava chips and ground corn as sources of total non-fiber carbohydrate in total 
mixed ration for dairy cows (2001) / Asian-AustralasianJ. Of Animal Sciences, 
22(3), pp.378-387 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-02-106 Comparison of nutrient compositions and carbohydrate Fractions of Corn,cassava 
chip and cassava pellet Ingredients (2005) / World , s Poultry Science J.65(1),pp.23-
35 

2-02-107 Comparative effect of corn,cassava chip and cassava pellet diets on histological 
properties in broiler intestinal tract (2006) / World , s Poultry Science J.65(1),pp.23-
35 

2-03-108 ระบาดวิทยาของโรคไขหวัดใหญในสัตวปกใน 5 จังหวัดที่เชื่อมตอกันในภาคกลาง 
และภาคตะวนัตกของประเทศไทย. (2548) รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ  /  รายงาน
การประชุมทางวิชาการ มก. คร้ังที่ 47 ป 2552 หนา 110  เร่ืองการพัฒนารูปแบบการ
เล้ียงไกพืน้เมอืงที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไขหวดันกในสัตวปก
ของผูเล้ียงไกพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศ 

2-04-109 Sustainable Smallholder animal systems in the topics./ Key Performance Indicators 
to Diagnose Poor Farm Performance  and  Profitability of Samllhoder Dairy Farmers 
in Asia The Asia -Australasian  Asscociation of Animal Production Societies   
Vol.22, No.12:1709-1717 

2-07-110 Effect of feeding betaine in feed of  broiler rearing under tropical conditions on 
performance and carcass traits. (2005) 43rd Kasetsart University Annual 
Conference-Conference Proceedings, Thailand. p.254. / 
 1. World's Poultry Science Journal 65 (3): 419-442. 
2. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 22 (10): 1461-1476. 

2-02-111 โครงการติดตามและประเมนิผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงัป 2551/2552 

2-02-112 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบูดํา เพื่อการใชกากเมลด็สบูดําเปนอาหาร
สัตว 

2-02-113 การพัฒนาการใชประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตวเปนปุยอินทรียประสิทธิภาพสูง
สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ศูนยความเปนเลิศ) 

2-02-114 การเปรียบเทยีบผลของอาหารสําเร็จรูปกับอาหารสดตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
อัตราการเพาะฟกของแมพนัธุกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus  vanamei) 

2-02-115 โครงการอาหารเสริมของพืชจากมูลสัตว(ศึกษาปริมาณจุลินทรีย 

2-02-116 การศึกษาการเพิ่มเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโดยใชน้ําสกัดมูลสุกร 

2-02-117 Testing of NS Lactabacillus in Pig Diet 

2-02-118 ผลของการใชมูลโคนมตอผลผลิตคุณคาทางอาหาร และตนทุนการผลิตหญาแพงโกลา 

2-02-119 ค.การใชกากถัว่เหลืองกะเทาะเปลือกและถัว่เหลืองไขมันเต็มในอาหารไกไข 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-02-120 การศึกษาการใชกากเอทานอล (DDGS) ในอาหารไกไข 

2-02-121 ค.การศึกษาหาคาพลังงานที่ใชประโยชนไดของน้ํามันแหลงตาง ๆ ในอาหารไกเนื้อ 

2-02-122 การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไกไข 

2-02-123 ค.ผลของการใชมันสําปะหลงัและใบมนัสําปะหลังเปนอาหารตอคุณภาพไขและ
สมรรถภาพการผลิตในไกไข ** 

2-03-124 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของกวาวเครือขาว SARDI 190  ที่ปลูกในพื้นที่ตางๆ
ของประเทศไทย 

2-03-125 ผลของการใชเอ็นไซม Pentozyme ในอาหารตอการยอยไดของโภชนะและ
สมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหยานม* 

2-04-126 โครงการคัดเลือกพอพันธุกําแพงแสนเพื่อใชผลิตน้ําเชื้อ 

2-04-127 การศึกษาความตองการโภชนะของโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 

2-04-128 การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือเพือ่ใชในการเพิม่
ประสิทธิภาพการหมักยอยในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

2-04-129 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโคสําหรับอุตสาหกรรมสินคาหนัง 

2-04-130 การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 

2-06-131 ผลของการเสริมผักตบชวาแหงในอาหารผสมสําเร็จตอสมรรถภาพการผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระตายรุน-ขุน 

2-07-132 ค.การศึกษาผลการใชใบเตยหอมตอสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของนกกระทา
อายุตางๆ  

2-08-133 การศึกษาการปนเปอนของสารเบตาอะโกนิสทของเนือ้โคขุน 

2-08-134 การใชประโยชนจากผลพลอยไดจากกระบวนการฆาโค 

2-09-135 โครงการวิจัย การพัฒนาผลพลอยไดจากขบวนการการฆาโคเพื่อความปลอดภัยและ
การ;โครงการวิจัยที ่2  การใชประโยชนและการยอมรับของผลิตภัณฑแคบววั  

2-09-136 การศึกษาคณุภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสแีดงจากน้ําครัง่ 

2-02-137 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-03-138 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-04-139 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-05-140 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-06-141 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-07-142 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-08-143 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-09-144 หลักฐานรายชือ่ผูเขารวมประชุมวิชาการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.10) 
2-02-145 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน (หลักฐาน

ตามตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-03-146 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-04-147 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-05-148 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-06-149 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-07-150 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-08-151 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-09-152 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรวิจัยทีท่ําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน(หลักฐานตาม

ตัวบงชี้ที่ 2.11) 
2-02-153 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-03-154 หลักฐานรายช่ือของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-04-155 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-05-156 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-06-157 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-08-158 หลักฐานรายชือ่ของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
2-01-159 เกษตรกําแพงแสน “ปศุสัตวพอเพียงเลีย้งชพีได” 

2-02-160 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-03-161 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-04-162 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-05-163 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-06-164 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-07-165 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-08-166 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 
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2-09-167 แฟมโครงการบริการวิชาการฯ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.13) 

2-02-168 โครงการสํารวจการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

2-05-169 โครงการสํารวจความตองการใหบริการดานปศุสัตว 

2-05-170 รายงานสรุปแบบสํารวจความตองการใชบริการดานปศุสัตว 

2-07-171 แบบประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ (ขอเสนอแนะจากขอ 2) 

2-07-172 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2553 

2-09-173 สรุปผลการประเมินของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโค 
รุนที่ 1 

2-02-174 รายงานการประชุมของศูนยอาหารสัตว 4/2552 

2-02-175 แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ 2553 (ศ.อาหารสัตว) 

2-05-176 แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ 2553 (ศ.นม) 

2-05-177 รายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2552 

2-07-178 โครงการปรับปรุงคุณภาพ ไขโอเมกา -3 

2-09-179 รายงานการประชุมศูนยวิจยัและพัฒนาผลติผล คร้ังที่ 3/2551 

2-09-180 แผนงานบริการวิชาการ ประจําป 2552 (ศูนยผลิตผล) 

2-02-181 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานงานของศูนยอาหารสตัวฯประจําปงบประมาณ2553 
(รอบ6เดือน) 

2-02-182 โครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว 

2-02-183 โครงการพัฒนาของเสียจากฟารมเลี้ยงสตัวเปนปุยอินทรียสําหรับพชื 

2-05-184 โครงการอบรมเพิ่มคุณภาพน้ํานม 

2-09-185 โครงการพัฒนาวิชาการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนือ้โคเพื่อเพิ่ม
มูลคา รุนที่ 1,2 และ3 

2-02-186 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานงานของศูนยอาหารสตัวฯประจําปงบประมาณ2553 
(รอบ6เดือน) 

2-05-187 สรุปประเมินโครงการอบรมเพิ่มคุณภาพน้าํนม 

2-09-188 สรุปประเมินผลการฝกอบรม รุนที่ 1,2 และ3 

2-09-189 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงหลักสูตร "เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑเนือ้โคเพื่อเพิ่ม
มูลคา" 

2-01-190 โครงการงานเกษตรกําแพงแสน “ปศุสัตวกาวไกล ชวยไทยเขมแข็ง” 

2-02-191 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

2-03-192 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 
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องคประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

2-04-193 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

2-06-194 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

2-07-195 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

2-08-196 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

2-09-197 แฟมสรุปผลประเมินความพงึพอใจผูรับบริการ(หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ 2.15) 

 
 
องคประกอบท่ี3 หลักฐาน 

3-01-01 ปายประกาศ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

3-01-02 แผนปฏิบัติการประจําป สวพป. 2553 

3-01-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 3/2552 ลว.18 ก.ย.52 

3-01-04 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได ประจําป 2552 

3-01-05 รายงานรายรับ-รายจายประจําเดือนและรายไดไตรมาส 

3-01-06 รายงานตรวจสอบพัสดุประจําป 2552 

3-01-07 รายงานแบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป 2552 

3-01-08 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (10 ส.ค.2552) 

3-01-09 แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป 2553 

3-01-10 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 2 เดือน (กพร.) มิ.ย.-ก.ค.,ส.ค.-ก.ย. 

3-01-11 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) 

3-01-12 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (สปค.01) 

3-01-13 แบบประเมินภาวะผูนํา 

3-01-14 สรุปผลการประเมินภาวะผูนํา 

3-01-15 รายงานสรุปสัมมนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (5-6 ก.ย.51) 

3-01-16 รายช่ือบุคลากรที่เขารวมสัมมนาวันที่ 5-6 ก.ย.51) 

3-01-17 แผนการจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ 2552 

3-01-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 4/2552 

3-01-19 แผนจัดการองคความรูประจําปงบประมาณ 2553 

3-01-20 สรุปสัมมนาการถายทอดองคความรู (4-5 พ.ค.53) 

3-01-21 รายงานการจัดการองคความรูประจําปงบประมาณ 2552 

3-01-22 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหตนทุนการผลิต (27 ม.ค.52) 

3-01-23 รายงานการคํานวณตนทุนการผลิต (ทุกศูนย/สถานี) 
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3-01-24 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ดัชนีที่ 4.3) ของทุกศูนย/สถานี (8-12 มิ.ย.52) 

3-01-25 แผนอัตรากําลัง 4 ป สวพป. 

3-01-26 แผนงานบริหารจัดการ ปงบประมาณ 2553 

3-01-27   ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการพัสดุ) 

3-05-28 ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย  

3-01-29 ใบมอบหมายงาน 

3-01-30 แบบประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ 

3-01-31 การขออนุมัติกําหนดตําแหนงชํานาญการ 

3-01-32 แฟมการพัฒนาบุคลากร 

3-01-33 สําเนาการโอนเงินเขารวมประชุมวิชาการ 

3-01-34 การตรวจสุขภาพประจําป 

3-01-35 โครงการสัมมนาทิฐิ (29 ธ.ค.52) 

3-01-36 โครงการอบรมการปองกันอัคคีภัยและการใชถุงดับเพลิง 

3-04-37 โครงการสัมมนาทิฐิมอบของขวัญ นายประเสริฐฯ 

3-08-38 โครงการกิจกรรม 5 ส. (ศูนยผลิตผลจากสัตว) 

3-01-39 แฟมบุคลากรลาศึกษาตอ 

3-04-40 คําสั่งเลื่อนระดับ 9 (นายปรีชา อินนุรักษ) 

3-01-41 แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ (สํานักงานเลขา) 

3-01-42 แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากร 

3-01-43 ตัวอยางเอกสารสิ่งพิมพตางๆ 

3-01-44 ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย/สถานี 

3-09-45 เว็ปไซดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

3-01-46 เว็ปไซด Thaicow.com 

3-01-47 เอกสารแนะนําหนวยงาน 

3-01-48 บอรดติดประกาศ สวพป. 

3-01-49 การจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน (3-10 ธ.ค.52) 

3-01-50 ตัวอยาง Web board 

3-07-51 กลองรับฟงความคิดเห็น 

3-01-52 ตัวอยางภาพถายการสัมมนาทางวิชาการ 

3-01-53 แบบสอบถามการจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน 

3-01-54 ใบมอบหมายงาน นางสาว วีรวรรณฯ 
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องคประกอบท่ี3 หลักฐาน 

3-07-55 เกียรติบัตรรางวัลงานวิจัย 1 รางวัล 

3-02-56 ในประกาศนียบัตร จํานวน 2 เรื่อง 

3-03-57 ใบประกาศนียบัตร จํานวน 2 เรื่อง 

3-01-58 คําสั่งแตงตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ 14 / 2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 

3-01-59 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการทําประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ( 3-4 พ.ค. 2552) 

3-01-60 เอกสารสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

3-01-61 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

3-01-62 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง .”การถายทอดตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร 
สวพป. ประจําปงบประมาณ 2552 – 2561 และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2553 

3-01-63 บันทึกขอความที่ ศธ. 0513.10119 / 12058 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2552 ขอใหรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3-01-64 แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในงวดกอน ( 10 ส.ค. 2552 ) 

3-01-65 รายงานการะประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 5 / 2552 ( 24 ธ.ค. 2552 ) 

3-01-66 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3-01-67 ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน 

3-01-68 รายงาน ผล / แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

3-01-69 แผนพัฒนาปรับปรุง  (สปค. 01) ของหนวยงาน 

3-01-70 คูมือยุทธศาสตร 4 ป สวพป. ( 2552 – 2555) 

3-01-71 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 สวพป. 

3-01-72 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถายทอดตัวช้ีวัดจากแผนยุทธศาสตร ( 24 – 26  ส.ค. 2552 ) 

3-01-73 แผนยุทธศาสตร สวพป. พ.ศ. 2552 - 2561 

3-01-74 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 ( ศูนย / สถานี / สํานัก ) 

3-01-75 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

3-01-76 รายงานการะประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 4 / 2552 ( 19 พ.ย.  2552 ) 

3-01-77 รายงานการะประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 2 / 2553 ( 22 ก.พ.  2553 ) 

3-01-78 รายงานการะประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 6/ 2553 ( 10 พ.ค.  2553 ) 

3-01-79 โครงการทําบุญครบรอบการกอต้ังหนวยงาน ( 30 ก.ย. 2552) 

3-01-80 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3-01-81 คําสั่งแตงตั้ง ผอ. หน. ศูนย / สถานี / สํานัก 

3-01-82 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี3 หลักฐาน 

3-02-83 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-03-84 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-04-85 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-05-86 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-06-87 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-07-88 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-08-89 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

3-09-90 หลักฐานการพัฒนาบุคลากร (ตามตัวบงช้ีที่ 3.9) 

 
 
องคประกอบท่ี 4 หลักฐาน 

4-01-01 แผนยุทธศาสตรประจําป 

4-01-02 เอกสารคําของบประมาณแผนดินประจําป 

4-01-03 เอกสารคําของบประมาณเงินรายไดประจําป 

4-01-04 เอกสารเงินรายไดที่ไดรับอนุมัติ 

4-01-05 บันทึกขอความแจงยอดงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป 

4-01-06 บันทึกขอความจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกหนวยงานยอย 

4-01-07 รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินครั้งที่ 1 / 2551 

4-01-08 สมุดบัญชีควบคุมเงินงบประมาณแผนดินประจําป 

4-01-09 สมุดบัญชีควบคุมเงินรายไดประจําป 

4-01-10 รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 

4-01-11 ระบบเงินยืมทดรองราชการ 3 มิติ 

4-01-12 ระบบใบเสร็จรับเงิน 3 มิติ 

4-01-13 ฐานขอมูลการเงินผานเว็บไซด 

4-01-14 รายงานสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 

4-01-15 รายงานรายรับ – รายจาย ประจําเดือน 

4-01-16 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4-01-17 การคํานวณตนทุนผลผลิต 

4-01-18 บันทึกแจงยอดคงเหลือประจําเดือน 

4-01-19 รายงานสรุปงบประมาณแผนดินใชจริง 2552 

4-01-20 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร 
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 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552) 

 

องคประกอบท่ี 4 หลักฐาน 

4-01-21 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร ครั้งที่ 1 / 2553 

4-01-22 ระเบียบการขอใชบริการหนวยงานตาง ๆ 

4-01-23 แบบขอใชบริการหนวยงานตาง ๆ 

4-08-24 ฟอรมการขอใชบริการแปรสภาพโค ( ของสหกรณโคเนื้อ ) 

4-08-25 ฟอรมขอใชบริการตัดแตงซากกวาง ( ของสหกรณกวาง ) 

4-01-26 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รวมกัน 

4-01-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการใชทรัพยากรรวมกัน ครั้งที่ 1 / 2553  และครั้งที่ 2 / 2553 

4-01-28 รายการทรัพยากรที่ใชรวมกัน ภายใน / ภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. 

4-01-29 แบบขอใชบริการหนวยงานตาง ๆ 

4-01-30 ใบโอนเงินรายไดคาใชบริการ 

4-01-31 จํานวนโครงการกิจกรรมที่ใหบริการทั้งหมด 

4-01-32 จํานวนโครงการกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

4-01-33 จํานวนโครงการกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและรายงานใหผูบริหาร
ทราบ 

 
 
องคประกอบท่ี 5 หลักฐาน 

5-01-01 คําสั่ง สวพป. ที่ 9 / 2551 , คําสั่งที่ 26 / 2551 และคําสั่งที่ 2 / 2553 

5-01-02 คําสั่ง สวพป. ที่ 6 / 2551 

5-01-03 คูมือการประกันคุณภาพ สวพป. 

5-01-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป. 

5-01-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป. ครั้งที่ 2 / 2552 

5-01-06 รายงานการประเมินตนเอง สวพป. 

5-01-07 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก 

5-01-08 แผนพัฒนาปรับปรุง ( สปค.01 ) 

5-01-09 รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง ( สปค. 02 ) 

5-01-10 รายงาน ผล / แผนการปฏิบัติราชการประจําป 2553 

5-01-11 ระบบฐานขอมูล สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

5-01-12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  สวพป. 

5-01-13 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 ศูนย / สถานี / สํานัก 
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รายงานการประเมินตนเอง สวพป. (ประจําป 2552)   

 

องคประกอบท่ี 5 หลักฐาน 

5-01-14 ผลการตรวจประเมินหนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก 

5-01-15 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01 ) หนวยงาน ศูนย / สถานี / สํานัก 

5-01-16 เลมคูมือตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ สถาบัน 

5-01-17 บันทึกขอความขอสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2551 

5-01-18 บันทึกขอความขอสงแผนพัฒนาปรับปรุง ( สปค. 02 ) 

 
 
องคประกอบท่ี 6 หลักฐาน 

6-01-01 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1 / 2553 ( วันที่ 28  ธ.ค. 2552 ) 

6-01-02 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองคกร ครั้งที่ 1 / 2553  (วันที่ 18 ม.ค. 2553 ) 

6-01-03 คูมือการยืมเงินทดรองราชการ 

6-01-04 โครงการลดขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 

6-01-05 คําสั่ง สวพป. ที่ 6 / 2551 เรื่องแตงตั้งหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการ 

6-01-06 จํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

6-01-07 จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการภายในระยะเวลามาตรฐาน 

6-01-08 ระยะเวลามาตรฐานของกระบวนงาน 

  
  
  
  
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 

 

 

 
(สําเนา) 
คําสั่ง 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
ท่ี  9  / 2551 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

-------------------- 
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ

พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13 / 2549 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

2549 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว นั้น 
จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพกรศึกษาของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  ดังรายนามตอไปนี้ 

 
 1. นายเกรียงศักดิ์ แกวสมประสงค ประธานกรรมการ 
 2. นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
 3. นางเสาวลักษณ ผองลําเจียก กรรมการ 
 4. นางอรทัย ไตรวุฒานนท กรรมการ 
 5. นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย กรรมการ 
 6. นางทองเมี้ยน ศรีนอก กรรมการ 
 7. นางกัลยาณีย พูลลาภวิวัฒน กรรมการ 
 8. นางผุสดี หมื่นราษฎร กรรมการ 
 9. นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ กรรมการ 
 10. นายพุทธีร เหลืองน้ําเพ็ชร กรรมการ 
 11. นางจันทนา ศรีอินทร กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวอาจารี มณีเนตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยใหสิ้นสุดวาระพรอมผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/2549  ลง วันที่ 20 
กรกฎาคม  2549 
 

สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน  2551 
 
 

(รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ) 
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภณัฑสัตว 



 

 

 

 
 (สําเนา) 
คําสั่ง 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตวและผลิตภัณฑสัตว 
ที่  26 / 2551 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตวและผลิตภัณฑสัตว เพิ่ม 

-------------------- 
ตาม คําสั่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว คร้ังที่ 

9/2551  ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 นั้น เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 13 / 2549 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2549 เร่ือง แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว นั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพกรศึกษาของสถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  เพิ่ม ดังรายนามตอไปนี้ 
 1. นางทวีพร เรืองพร้ิม กรรมการ 
 2. นางสาววีรวรรณ   พรบัณฑิตปทมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยใหส้ินสุดวาระพรอมผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 13/2549  ลง 
วันที่ 20 กรกฎาคม  2549 
 

ส่ัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2551 
 
 
 

(รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ) 
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
(สําเนา) 
คําสั่ง 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตวและผลิตภัณฑสัตว 
ที่  2 / 2553 

เร่ือง ใหพนจากตําแหนงและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศสัุตวและผลิตภัณฑสัตว 

-------------------- 
อนุสนธิคําสั่ง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ที่ 

9/2551 ลงวันที่  10 เมษายน 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ โดยไดแตงตั้งนางเสาวลักษณ  ผองลําเจียก และนางสาวอาจารี  มณีเนตร เปนกรรมการใน
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ นั้น 

เนื่องจาก นางเสาวลักษณ  ผองลําเจียก เกษียนราชการ และนางอาจารี  มณีเนตร ไดลาออกจาก
ราชการ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 13 / 2549 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2549 เร่ือง แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว จึงให 
 1. นางเสาวลักษณ  ผองลําเจียก และนางสาวอาจารี  มณีเนตร พนจากตําแหนงกรรมการ 
 2. แตงตั้งนายสุรชัย  เปยมคลา และนายสนธยา  จําปานิล  ดํารงตําแหนงกรรมการ ในคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ แทนนางเสาวลักษณ  ผองลําเจียก และนางสาวอาจารี  มณีเนตร  
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยใหมีหนาที่และวาระ ตามคําสั่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ 9/2551  
ลงวันที่ 10 เมษายน  2551 
 

ส่ัง ณ วันที่ 29  มกราคม  2553 
 
 
 

(รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ) 
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


