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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  เป็นการพัฒนาอีกระดับของการด าเนินงานประกันคุณภาพ  โดยได้น าหลักการของ
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือกลไกของ  P D C A มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ 

รายงานฉบับนี้  เป็นการประเมินตนเอง  ในรอบปีการศึกษา  2553  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2553  ถึง
วันที่  31  พฤษภาคม  2554  ส่วนข้อมูลด้านงบประมาณใช้ข้อมูลระหว่าง  1  ตุลาคม  2552 ถึง  30  กันยายน  
2553  มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น  5  บท  คือ  บทที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  บทที่  2  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  บทที่  3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  บทที่  4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง       
บทที่   5   ร ายง านผลการประ เมิ นคุณภาพภาย ใน   จากคณะกรรมการประ เมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ในนามของสถาบันฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
 
 
 
 
 
                                                                   รองศาสตราจารย์สมชาย  ธนสินชยกุล 

  ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ 
            เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
                    1 กรกฎาคม 2554 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

ปี  2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วางแผนการด าเนินงานและจัดตั้งสถาบันฯ โดยวางแผน
อัตราก าลัง งบประมาณ และจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2535 และจัดท า
รายละเอียดประกอบการขอโอนหน่วยงานจากต้นสังกัดเดิม  คือสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ   
สถานีวิจัยพืชไร่   สถานีวิจัยปากช่อง และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน  

ปี  2534 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์    ป ร ะ ก า ศ จั ด ตั้ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2534  ใช้ชื่อว่า “สถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์” (สอพพ.) มีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า 
“Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development” (IICRD)   
มีโครงสร้างประกอบด้วย 3 ฝุาย 1 ศูนย์วิจัย และ 3 สถานีวิจัย คือ ฝุายบริหารและ
ธุรการ   ฝุายนโยบายแผนและติดตามประเมินผล   ฝุายประยุกต์เทคโนโลยีสู่ชนบท    
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ   สถานีวิจัยพืชไร่ สถานีวิจัยปากช่อง และสถานี
วิจัยเขาหินซ้อน 

ปี  2541  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2541 ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย และได้ทรงลงพระปรมาภิไธย  เพ่ือประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป  ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 15 ก   วันที่ 24 มีนาคม 2541 จึงถือว่าสถาบันฯ ได้รับการ
จัดตั้งอย่างถูกต้องโดย พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในสถาบันฯ  ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเมื่อ ปี พ.ศ. 
2534 

ปี  2544  มหาวิทยาลัย แจ้งให้สถาบันปรับโครงสร้าง เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และได้
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2544 จึงได้ประกาศ
การแบ่งสว่นราชการใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ สถานีวิจัยพืช
ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน และก าหนดให้ชื่อ
สถาบันเป็น “สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์” (สอพ.) 
ส่วนชื่อภาษาอังกฤษยังคงไว้ตามเดิม 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา และปณิธาน 
 มีปณิธานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ คือ มุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าการวิจัยด้านพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการผลิต  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชไร่  ไม้ผลเขตร้อนใน
ระดับชาติ  และข้าวโพดในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 

พัฒนางานวิจัยพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิต  ส่งเสริมบรกิารวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือการค้นคว้าวิจัยด้านพืชศาสตร์  ซึ่งแบ่งออกเป็นพืชไร่  พืชสวน  พืชสมุนไพร  พืชทนแล้ง  และพืช

พลังงานทดแทน  โดยท าการวิจัยพื้นฐาน  วิจัยประยุกต์  และปรับใช้แบบครบวงจร 
2.  เพ่ือให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช  และพันธุ์พืชในประเทศและระดับนานาชาติ 
3.  เพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย  และให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง  ทั้งในการพัฒนา

ชนบทและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
5.  เพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ  บริการแก่เกษตรกร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
 6.  เพ่ือจัดหาแหล่งทุน  และประสานงานด้านการวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ  

1.3 เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 เอกลักษณ์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 อัตลักษณ์ 
  ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี 
 

1.4 แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 

  แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ แผน ผล  
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1.แผนงานวิจัย       
1) โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชศาสตร์ โครงการ 48 52 
     -โครงการวิจัยใหม ่ โครงการ 13 16 
     -โครงการวิจัยที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ โครงการ 22 22 
     -โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ โครงการ 14 14 
2) โครงการวิจัยด้านพืชพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความเช่ือมั่นฯ โครงการ 4 5 
3) โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่ โครงการ 3 3 
4) โครงการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร ่ โครงการ 2 4 
5) โครงการสนับสนุนการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ 1 1 

  แผนปฏิบัติงาน หน่วยนับ แผน ผล  

1) โครงการฝึกงานนิสติ หลักสูตรเบื้องต้น (พืชไร่ , พืชสวน) โครงการ/คน 6/390 16/708 
2) โครงการฝึกงานนิสติ หลักสูตรพิเศษ โครงการ/คน 2/65 7/57 
3.งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี       
1) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ/คน 4/2,500 4/4,921 
     -บริการเยีย่มชม/ศึกษาดูงาน ครั้ง/คน 99/1,400 96/3,093 
     -นิทรรศการ ครั้ง/คน 19/4,920 21/38,000 
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ 3 3 
3) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี โครงการ/คน 7/900 7/546 
4) โครงการสัมมนาทางวิชาการ โครงการ 1 2 
4. แผนงานบริการงานวิจัย       
1) โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารงานวิจัย โครงการ 6 6 
5. แผนงานบริหารจัดการทั่วไป       
1) โครงการผู้น าท้องถิ่นสัมพันธ์ุ โครงการ 3 - 
2) โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ 8 4 
     -บุคลากรวิจัย โครงการ 4 2 
     -บุคลากรสายสนับสนุนทางวชิาการ โครงการ 4 2 
4) โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม โครงการ 17 22 
6. แผนงานประกนัคุณภาพ 

 
    

1) โครงการพัฒนาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะฯ  โครงการ 6 1 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสถาบัน 

วันที่ กิจกรรม 
2 เมษายน 2554 หน่วยงานย่อยส่งข้อมูล Common data set ให้งานนโยบายและแผน 
13-17 มิถุนายน 2554 ส่ง SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับหน่วยงาน 
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21-23 มิถุนายน 2554 รับการตรวจประเมินระดับหน่วยงานย่อย 
27-30  มิถุนายน 2554 หน่วยงานย่อยแก้ไข SAR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2554 ประชุมสรุปแก้ไข SAR ครั้งที่ 3 (พร้อมหลักฐานประกอบ) 
4 กรกฎาคม 2554 ส่ง SAR ให้กรรมการประจ าสถาบันพิจารณา 
14 กรกฎาคม 2554 ประชุมสรุปแก้ไข SAR ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า 
19 กรกฎาคม 2554 ส่ง SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับสถาบัน 
2-4 สิงหาคม 2554 รับการตรวจประเมินระดับสถาบัน 
8-9 สิงหาคม 2554 แก้ไข SAR จากการตรวจประเมินระดับสถาบัน 
22 สิงหาคม 2554 ส่ง SAR ที่แก้ไขแล้วให้ส านักประกันคุณภาพ 
กันยายน 2554 รับรายงานผลการประเมินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
ตุลาคม 2554 ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
30 ตุลาคม 2554 ส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2539 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายใน 6 หน่วยงาน และมีการแบ่งส่วน
ราชการและบริหารงาน ดังปรากฏในแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถาบันฯ ดังนี้ 

1) ส านักงานเลขานุการ 
2) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ 
3) สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 
4) สถานีวิจัยปากช่อง 
5) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
6) สถานวิจัยลพบุรี 
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        แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงาน  
 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

 

หัวหน้างาน 
 

-ประธานคณะกรรมการ 
     -หัวหน้างาน 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย ์
 

คณะคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

กรรมการปรคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

ะจ าสถาบัน 
 

หน.ส านักงานเลขานุการ 
 

ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวโพด 
และข้าวฟ่างแห่งชาติ 

 

หน. สถานีวิจัยพืชไร่ 
สุวรรณวาจกกสิกิจ 

 

หน.สถานีวจิัยปากชอ่ง 
 

หน. สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
 

หน. สถานีวิจัยลพบุรี 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน 

 1.7.1  รายนามผู้บริหารงาน 
  1) นายสมชาย  ธนสินชยกุล    ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีฯ 

2) นายสมชาย  ธนสินชยกุล    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ และ
หัวหน้าสถานีวิจัยพืชไร่ฯ 

  3) น.ส.พินิจ  กรินท์ธัญญกิจ    หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง 
  4) นายธีระ  สมหวัง     หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
  5) นายสุทัศน์  แปลงกาย     หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี 
  6) นางพูนทรัพย์  บุญร าพรรณ    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

 1.7.2  รายนามคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
1) รองอธิการบดีฝุายวิจัย      ที่ปรึกษา 
2) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนาแห่ง มก.   ที่ปรึกษา 
3) ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้า  ประธาน 

                    และพัฒนาพืชศาสตร์ 
4) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า  กรรมการ 

                    และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
6) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร กรรมการ 

                     และอุตสาหกรรมเกษตร 
8) คณบดีคณะเกษตร      กรรมการ 
9) คณบดีคณะเกษตร  ก าแพงแสน     กรรมการ 
10) นางสุดฤดี  ประเทืองวงศ์     กรรมการ 
11) นายกวิศร์  วานิชกุล      กรรมการ 
12) นางลิลลี่  กาวีต๊ะ      กรรมการ 
13) นายลพ  ภวภูตานนท์      กรรมการ 
14) นางอารีย์  ธัญญกิจจานุกิจ     กรรมการ 
15) เลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ    เลขานุการ 

  

1.7.3  รายนามคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ 
  1) ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ    ประธานกรรมการ 
  2) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ และหัวหน้าสถานีวิจัยพืชไร่ฯ กรรมการ 
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  3) หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง     กรรมการ 
  4) หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน     กรรมการ 
  5) หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี     กรรมการ 
  6) นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ     กรรมการ 
  7) นายสุขุม  โชติช่วงมณีรัตน์     กรรมการ 
  8) น.ส.แอนนา  สายมณีรัตน์     กรรมการ 
  9) นายประพนธ์  บุญร าพรรณ     กรรมการ 
  10) น.ส.สดใส  ช่างสลัก      กรรมการ 
  11) นางกัลยาณี  สุวิทวัส      กรรมการ 
  12) หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

1.8     ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่สถาบันภาคภูมิใจ 
 1.8.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
 รางวัลผลงานวิจัยดี เด่นในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟุาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพด ฝักอ่อน
ลูกผสมเดี่ยวในรอบ 3 ปี (พ.ศ.  2550-2552) วันที่ 17-19 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมลพบุริอินน์ รีสอร์ท จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมี ดร. โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

1.8.2 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1)  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และแบ่งปันผลประโยชน์ในสายพันธุ์แท้ข้าวโพดจากงานวิจัย มีสัญญาการ
โอนถ่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ และแบ่งปันผลประโยชน์ในสายพันธุ์แท้ข้าวโพด ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 9 สัญญา สาย
พันธุ์แท้ Ki 27 (1), Ki 45 (1), Ki 47 (7), Ki 48 (7), Ki 49 (2), Ki 50 (2), Ki 51 (6), Ki 52 (2), Kei 0605 (1), Kei 
0703 (1), Kei 0801 (1) รวม 31 สายพันธุ์ แยกเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศ จ านวน 5 บริษัท และบริษัทเมล็ด
พันธุ์ข้ามชาติ/บริษัทเมล็ดพันธุ์ในต่างประเทศ (อินโดเนเซีย (2) และบราซิล (1)) จ านวน 4 บริษัท รวมทั้งสิ้น 9 
บริษัท 
 2) การจ าหน่ายสายพันธุ์พ่อแม่ (Ki 47 และ Ki 48) เพ่ือใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด       เลี้ยง
สัตว์ลูกผสมเดีย่วพันธุ์สุวรรณ 4452 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศ รวม 3,160 กก. น าไปผลิต   เมล็ดพันธุ์สุวรรณ 
4452 ได้ประมาณ 200 ตัน น าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งในและต่างประเทศ (เช่น บังคลาเทศ) ในพ้ืนที่
ประมาณ 80,000 ไร่  
 3) การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 จ านวน 6,070 กก. ส่งเสริมให้
เกษตรกรน าไปปลูกในพ้ืนที่ทั่วประเทศประมาณ 6,000 ไร่  
 4) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 จ านวน 70 ราย คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 
จ านวน 1,693.4 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 2,267,106 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าวัตถุดิบที่เกษตรกรขายได้รวม 16,405,027 
บาท เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรในเขตอ าเภอ     ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เป็นการสร้างโมเดลการผลิต



 

8 

 

ข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนส าหรับเกษตรกร และวัตถุดิบที่ได้จากเกษตรกรน ามาจ าหน่ายเป็นข้าวโพด
หวานฝักสด ข้าวโพดหวานต้ม และน้ านมข้าวโพด เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร และสังคมอย่างเห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรม และสร้ าง
ชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนา
พืชศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 

1.9 ข้อมูลสถิติ 

 1.9.1 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ เปรียบเทียบ 3 ปี 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
35,932,000 35,931,735 265 39,091,816 39,067,190 24,626 27,153,400 27,153,163 236 

งบประมาณเงิน
รายได ้

57,729,476 58,319,053 -589,577 52,326,704 44,851,793 7,474,911 71,636,784 71,832,782 -195,998 

รวม 93,664,476 94,250823 -589,312 91,418,520 83,918,983 7,499,537 98,790,184 98,985,945 -193,762 

 
 

1.9.2 ข้อมูลบุคลากรประกอบด้วย  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างประจ า(หมวดฝีมือ)     

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท ตน.วชก. 
บุคลากร
ประจ า 

บุคลากร
วิจัย 

1 นางพูนทรัพย ์  บุญร าพรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
2 นางประนอม   คงสกุล นักวิชาการเงินและบญัชี 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
3 นางจิรธนา   อินโต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 ข้าราชการ   1   
4 นายบุญช่วย   เอี่ยมประพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ข้าราชการ   1   
5 นายชัยวัฒน์   คลังทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 ข้าราชการ   1   
6 น.ส.ปราณ ี  น้องเดชา นักวิชาการเงินและบญัชี 

 
พนง.มก.   1   

7 นางศศินันท์  ทิพย์โอสภ นักวิชาการพัสด ุ
 

พนง.มก.   1   
8 นายบัณฑติ  ชมไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
พนง.มก.   1   

9 นายฉัตรพงษ ์  บาลลา นักวิจัย 7 ข้าราชการ   1 1 
10 น.ส.แสงแข   น้าวานิช นักวิจัย 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
11 นายประพนธ ์  บุญร าพรรณ นักวิจัย 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
12 นายนพพงศ์   จุลจอหอ นักวิจัย 7 ข้าราชการ   1 1 
13 นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร 10 ข้าราชการ เชี่ยวชาญพิเศษ 1 1 
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14 นายธ ารงศิลป   โพธิสูง นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
15 นายสรรเสรญิ  จ าปาทอง นักวิชาการเกษตร 9 ข้าราชการ เชี่ยวชาญ 1 1 
16 นายสุรพล   เช้าฉ้อง นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
17 น.ส.แอนนา   สายมณีรตัน ์ นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
18 นายสุขุม   โชติช่วงมณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
19 น.ส.สดใส   ช่างสลัก นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
20 นายณรงชัย   บุญศร ี นักวิชาการโสตทัศนปูกรณ ์ 6 ข้าราชการ   1   
21 นายสุขสันต ์  พันธ์ทอน ช่างเครื่องยนต ์ 6 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
22 นายบรรล ุ  ชมไชย วิศวกรการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
23 น.ส.ยุวด ี อ่วมส าเนียง นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 
24 นายชาญณรงค ์ ตั้งคณาทรัพย ์ วิศวกร    พนง.มก.   1   
25 น.ส.วราภรณ ์บุญเกิด นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท ตน.วชก. 
บุคลากร
ประจ า 

บุคลากร
วิจัย 

26 น.ส.ส าราญ   ศรีชมพร นักวิจัย 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
27 นางพิทยาภรณ ์  สุภรพัฒน ์ นักวิจัย 7 ข้าราชการ   1 1 
28 นายสมชาย   ปิยพันธวานนท์ นักวิชาการเกษตร 6 ข้าราชการ   1   
29 นางสุปราณ ี  งามประสิทธ์ิ นักวิทยาศาสตร ์ 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
30 นายศรณั   ปิยังกร ช่างไฟฟูา 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
31 นายโกศล   เกิดโภคทรัพย ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
32 นายวิวัฒน์   ชูชม วิศวกรการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1   
33 น.ส.ชฏามาศ    จิตต์เลขา นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 
34 น.ส.ปวีณา   ทองเหลือง นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 
35 นายวันชัย  เย็นเพ็ชร นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 
36 นางวราภรณ ์ วงศ์พิลา เจ้าหน้าท่ีวิจัย   พนง.ราชการ   1   
37 นางปิยนุช  ศรไชย นักวิชาการเงินและบญัชี   พนง.มก.   1   
38 น.ส.พินิจ   กรินท์ธัญญกิจ นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 0.5 0.5 
39 นายรักเกียรต ิ  ชอบเกื้อ นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
40 นายเรืองศักดิ ์  กมขุนทด นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
41 นางกัลยาณ ี  สุวิทวัส นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
42 นางสาวขวัญหทัย  ทนงจิตร นักวิจัย   พนง.มก.   1 1 
43 นางสุวรรณา   ชอบเกื้อ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 5 ข้าราชการ   1   
44 น.ส.ปรัชญาพร  วรรณรักษาศักดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   พนง.มก.   1   
45 นายธีระ   สมหวัง นักวิจัย 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
46 นางกิ่งกานท์   พานิชนอก นักวิจัย 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
47 นายสุเมศ   ทับเงิน นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 0.5 0.50 
48 นายนพศูล   สมุทรทอง นักวิชาการเกษตร 8 ข้าราชการ ช านาญการ 1 1 
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49 นางบุญญรตัน ์ พึ่งเกษม  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   พนง.ราชการ   1   
50 นายสกล  ฉายศร ี นักวิจัย 7 ข้าราชการ   1 1 
51 นางพชรดา ฉายศร ี นักวิจัย 7 ข้าราชการ   1 1 
52 นายผดุงศักด ์ เพชรสังหาร นักวิชาการเกษตร 6 ข้าราชการ   1 1 
53 นายสุทัศน์ แปลงกาย นักวิชาการเกษตร 5 ข้าราชการ   1 1 
54 นางอ านวยพร ประทุมโพธิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชี 6 ข้าราชการ   1   
55 นายอรรณพ จันทรอุปร ี ช่างเทคนิค 4 ข้าราชการ   1   
56 น.ส.จิฬาพร  สุขม ี พนักงานธุรการ   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
57 น.ส.จีรนันท์  แหยมสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีวิจัย   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
58 นายสมชาย  โพธิสาร พนักงานการเกษตร   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
59 นางจรินทร ์ ทรัพย์เฉลิม เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
60 นายถวิล  นิลพยัคฆ ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
61 นายกิตติศักดิ ์ ศรีชมพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ลูกจ้างชั่วคราว   1   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท ตน.วชก. 
บุคลากร
ประจ า 

บุคลากร
วิจัย 

62 นางเจริญขวัญ  ทองแดง พนักงานธุรการ   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
63 น.ส.เสาวน ี ฝัดศริ ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
64 นายธีรชัย  ใจตรงกล้า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
65 น.ส.อิสราภรณ ์ คชรัชต์ พนักงานธุรการ   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
66 น.ส.ปัญจมา แสงแถวทิม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ลูกจ้างชั่วคราว   1   
67 นายสุวิทย ์ ทนงจิตร ช่างไม้ชั้น 3   ลูกจ้างประจ า   1   
68 นายอาดูร  ลาสุด ี ช่างฝีมือโรงงาน   ลูกจ้างประจ า   1   
69 นายสนิท   นบพะแก้ว หัวหน้าคนงาน   ลูกจ้างประจ า   1   
70 น.ส.ละเมยีด  ช้ีแจง พนักงานอัดส าเนา   ลูกจ้างประจ า   1   
71 นายสมชาย  ช้ัวทอง พนักงานห้องทดลอง ช้ัน 2   ลูกจ้างประจ า   1   
72 นางลัดดาวลัย ์ ปล้องงูเหลือม พนักงานห้องทดลอง ช้ัน 2   ลูกจ้างประจ า   1   
73 นายยงศักดิ ์  ช้ัวทอง ลูกมือช่าง   ลูกจ้างประจ า   1   
74 นายเลียง  ปัญญาวัน ลูกมือช่าง   ลูกจ้างประจ า   1   
75 นายส าราญ   จิตตจ์ านงค ์ ลูกมือช่าง   ลูกจ้างประจ า   1   
76 นางล าใย  ท าขุนทด พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน 1   ลูกจ้างประจ า   1   
77 นางจิรวรรณ  สุวรรณชาต ิ พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน 1   ลูกจ้างประจ า   1   
78 นายสมบรูณ ์ สนธิเณร ช่างฝีมือโรงงาน   ลูกจ้างประจ า   1   
79 นายประยงค ์ โสภาวรรณ ลูกมือช่าง   ลูกจ้างประจ า   1   
80 นางเครือวัลย ์ สามารถ พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน 1   ลูกจ้างประจ า   1   

     
25 79 31.00 

 

 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2553 
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ล าดับ
ที ่

 1. ชื่อนกัวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ  5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 

1 นายสรรเสรญิ จ าปาทอง 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
  ผู้สอนในรายวิชา ภ.พืชไร่นา คณะเกษตร ม.

เกษตรศาสตร ์
ภายในมหาวิทยาลัย 

  ผู้สอนในรายวิชา ภ.พฤกษศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 
 

ผู้สอนในรายวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
นเรศวร พะเยา 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้สอนในรายวิชา คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณฯ์
มหาวิทยาลยั 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
ล าดับที ่  1. ชื่อนักวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุน

การเรียนการสอน 
4. ชื่อหน่วยงานทีเ่ชญิ  5. ระดับหน่วยงานทีเ่ชญิ 

  ผู้สอนในรายวิชา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภายในมหาวิทยาลัย 

  ผู้สอนในรายวิชา Division of Promotion, 
Collaboration and Alumni 
Network Graduate School of 
Bogor Agricultural University 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 
  

นายธ ารงศิลป  โพธิสูง 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้สอนในรายวิชา คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณฯ์
มหาวิทยาลยั 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4 นายสุรพล  เช้าฉ้อง 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

  ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
5 นายสุขุม  โชติช่วงมณีรัตน ์ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

6 น.ส. แอนนา สายมณรีัตน ์ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
7 นายประพนธ ์ บุญร าพรรณ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
8 นางสุปราณ ี งามประสิทธ์ิ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

9 น.ส. สดใส  ช่างสลัก ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

10 น.ส. แสงแข  น้าวานิช ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
11 นางส าราญ  ศรีชมพร ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
12 นายฉัตรพงศ ์ บาลลา ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
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13 นายนพพงศ์  จุลจอหอ ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 

14 น.ส. ชฎามาศ  จิตต์เลขา ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
15 นายวันชัย  เย็นเพชร ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

16 
  
  

นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

17 
  
  

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

 ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

ล าดับ
ที ่

 1. ชื่อนกัวิจัย 2.  ลักษณะการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

4. ชื่อหน่วยงานที่เชิญ  5. ระดับหน่วยงานที่เชิญ 

18 
  
  

นางกัลยาณี สุวิทวัส 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
ก าแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

19 
  
  

นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
ก าแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

ภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ภายในมหาวิทยาลัย 
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ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ภายในมหาวิทยาลัย 
20 
  

นายธีระ  สมหวัง 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ภายในมหาวิทยาลัย 

21 
  

นายนพศูล  สมุทรทอง 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ภายในมหาวิทยาลัย 

22 
  

นางกิ่งกานท์  พานิชนอก 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ภายในมหาวิทยาลัย 

23 
  

นายสุเมศ  ทับเงิน 
 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร มก. บางเขน ภายในมหาวิทยาลัย 

24 นายสกล  ฉายศร ี ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร มก. บางเขน ภายในมหาวิทยาลัย 

25 นางพชรดา  ฉายศร ี ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร มก. บางเขน ภายในมหาวิทยาลัย 

26 นายสุทัศน์  แปลงกาย ผู้ดูแลควบคุมการฝึกงาน คณะเกษตร มก. บางเขน ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2553 

ระดับปริญญา ปีการศึกษา  
2551 2552 2553 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 270 504 279 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท - - - 

-  นิสิตระดบัปริญญาเอก - - - 
รวมท้ังหมด (คน) 270 504 279 

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ประเภททุน 

รวม 
ทุนภายนอก 

ทุนภายใน 
สวพ. หน่วยงาน 
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1 
การปรับปรุงพันธุ์ฝูายเส้นใยสีน้ าตาลให้ต้านทาน
เพลี้ยจักจั่น 

- 320,000 - 320,000 

2 
งานวิจัยและพัฒนาจดัการดินส าหรับการผลิตขา้วโพด
แบบเกษตรอินทรีย์ : การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกัน
ประสิทธิผล 

- 90,000 - 90,000 

3 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน - 90,000 76,960 166,960 
4 การจัดการแมลงศัตรูมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน - 60,000 - 60,000 

5 
การเพิ่มผลผลติและคุณภาพข้าวโพดหวานโดยวิธเีขต
กรรม 

- 90,000 - 90,000 

6 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มผลผลติและทนทาน
ต่อสภาวะเครยีด 

- 325,000 1,124,000 1,449,000 

7 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน
ส าหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 

- 300,000 681,420 981,420 

8 การทดลองข้าวโพดข้าวฟุางในระดับไร่กสิกร - 210,000 699,120 909,120 

9 
โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลติข้าวโพดข้าว
เหนียวและการถ่ายทอดงานวิจยัสูเ่กษตรกร 

- 90,000 - 90,000 

10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟุาง - 110,000 400,000 510,000 

11 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนยีวและข้าวโพด
เทียน 

- 100,000 497,560 597,560 

12 
การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด
เพื่อปูองกันโรคราและแมลงในการเก็บรักษาและใน
แปลงปลูก 

- 90,000 - 90,000 

13 
การปรับปรุงพันธุ์ฝูายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคณุภาพ
เส้นใย 

- - 354,000 354,000 

14 
การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. สายพันธ์ุใหม่ใน
การชักน ายีนต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด 
 

- - 45,500 45,500 

15 
การขยายและประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

658,000 - - 658,000 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ประเภททุน 

รวม 
ทุนภายนอก 

ทุนภายใน 
สวพ. หน่วยงาน 

16 
ชุดโครงการการพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการ
ผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดหวานให้ไดผ้ลผลติ
และคณุภาพอย่างยั่งยืน 

393,5000 - 
 

393,5000 

17 
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการกลายพันธุ์โดยใช้รังสี
แกมมา 

300,000 - - 300,000 
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18 การจัดท าแปลงสาธิตสบู่ด า จังหวดันครราชสีมา 600,000 - - 600,000 

19 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า - 110,000 - 110,000 

20 การรวบรวมเช้ือพันธุ์และคดัเลือกพันธุ์มะขาม - 150,000 - 150,000 

21 
การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธ์ุกล้วย
น้ าว้าเพื่อการค้า 

- 32,000 - 32,000 

22 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจรญิเติบโต 
ผลผลติและคุณภาพของกล้วยน้ าวา้ 

- 130,000 - 130,000 

23 
การศึกษาการปลูกแก้วมังกรพันธ์ุแดงสยามเพื่อ
การค้า 

- - 24,000 24,000 

24 การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในประเทศไทย - - 38,000 38,000 

25 
การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุมะม่วงเพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพันธุ ์

- 
 

25,000 25,000 

26 
การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุอะโวคาโดเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ ์

- - 25,000 25,000 

27 
การรวบรวมเช้ือพันธุ์และการศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์ไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อนบางชนิดในสถานีวิจัย
ปากช่อง 

- - 25,000 25,000 

28 
อิทธิพลของหญ้าแฝก และพืชคลมุดินท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ าในแปลงปลูกไมผ้ลที่สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - 150,000 150,000 

29 
การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังที่มีศักยภาพในการ
ให้ผลผลติและคุณภาพใบสูง 

- 100,000 - 100,000 

30 
การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ผลผลติถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย 

- 90,000 - 90,000 

31 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติมันส าปะหลังโดยวิธีให้
น้ า 

- 100,000 - 100,000 

32 
ดัชนีพ้ืนท่ีใบและสีใบที่มผีลต่อการเจริญเติบโตและ
ความสามารถในการใหผ้ลผลติของมันส าปะหลังสาย
พันธุ์ใหม่ 

- 100,000 - 100,000 

33 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่อตัราการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับการให้น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตมนัส าปะหลัง 

- 100,000 - 100,000 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ประเภททุน 

รวม 
ทุนภายนอก 

ทุนภายใน 
สวพ. หน่วยงาน 
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34 
อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินท่ีมีต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ าในแปลงไมผ้ลของสถานีวิจัย
เขาหินซ้อน 

150,000 
 

- - 
150,000 

 

35 
การประเมินผลผลติและคัด เลือกพนัธุ์อ้อยเฉพาะเขต
สภาพ แวดล้อมภาคกลางตอนบน 

- 100,000 - 100,000 

36 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยลพบุรี - 130,000 - 130,000 
37 แผนงานวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง - 230,000 - 230,000 

38 
การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลังเฉพาะเขต
สภาพแวดล้อม 

- 110,000 - 110,000 

39 
 การประเมินศักยภาพการผลติมันส าปะหลังใน
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง 

- 100,000 - 100,000 

40 
 ผลของระยะปลูกท่ีมตี่อการเจรญิเติบโตและผลผลิต
ของมันส าปะหลังที่ปลูกบนชุดดินลพบุร ี

- 100,000 - 100,000 

41 
การเพิ่มผลผลติมันส าปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของมก.
(ห้วยบง 80)ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตทีเ่หมาะสม 

- 150,000 - 150,000 

42 

โครงการผลติมันส าปะหลังพันธุ์ดขีอง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์พื่อลดปัญหาการขาด
แคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มัน
ส าปะหลังจากการระบาดของเพลีย้แปูง 

- 300,000 - 300,000 

43 

โครงการวิจัยการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ระหว่างอ้อยพันธ์ุการค้าที่เกษตรกรในท้องถิ่นนิยม
ปลูกกับอ้อยสายพันธ์ุดีเด่นของ มก. ทั้งในระบบ
น้ าฝนและระบบชลประทาน 

- - 50,000 50,000 

44 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชอาหาร
สัตว์เลี้ยงหมู่ปุาในยคุเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 27,000 27,000 

45 
โครงการศึกษาพันธุ/์  สายพันธ์ุถั่วเขียวท่ีมีศักยภาพ
ในการให้ผลผลติในจังหวัดลพบุรีและพื้นท่ีใกล้เคยีง 

- - 45,000 45,000 

46 
โครงการศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อการออกดอกของมัน
ส าปะหลังเพื่อเป็นฐานข้อมลูส าหรบัปรับปรุงพันธุ ์

- - 80,000 80,000 

47 
โครงการศึกษาระบบการผลิตน้อยหน่าเพื่อพัฒนาเป็น
อาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี 

- - 21,500 21,500 

48 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรทีม่ีต่อพืช
พันธุ์ดีของมก.   

50,000 50,000 

 
รวม 5,793,000 4,007,000 4,289,060 14,089,060 
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ภาพกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’53 
 

        ท าบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง          พิธีเปิด 

                                     
   ฝึกอบรมเกษตรกร    ประกวดการจัดกระเช้าผักและผลไม้ 

                          การจัดนิทรรศการ                     การสาธิตการท าน้ านมข้าวโพด 
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กิจกรรมงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’53 

                 แปลงสาธิต            
รถน าชมไร่สุวรรณ 

       กิจกรรมเยาวชน          การประกวดโคเนื้อ 
 

   การแสดงภาคกลางคืน                   การออกร้านจ าหน่ายต้นไม้ 
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 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก 
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2551 

1. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร 10 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ได้รับรางวัลเข็มทองค า  

ปขมท. เป็นบุคลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น 

2. นายสุรพล เช้าฉ้อง นักวิชาการเกษตร 8 (ช านาญการ) ได้รับรางวัลบุคลากรดเีด่นสายสนับสนุนและช่วย 

วิชาการกลุ่มปฏิบัติงานบรหิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. นายธ ารงศิลป โพธิสูง นักวิชาการเกษตร 8 (ช านาญการ) ไดร้ับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอรด์ีเด่น 

อันดับ 2 ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี  46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟุาง 

หวานให้ผลผลติต้นสดและความหวานสูงโดยวิธีการจดประวัติ” 

2552 

1.นายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 จากการเสนอผลงานภาค 

โปสเตอร์  ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การปรับปรุงพันธุถ์ั่ว 

เหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6  

2. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร 10 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด 

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง “ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดีย่วท่ีไมต่้องถอดยอดพันธุ์ 

ใหม่ KBSC 605” 

3. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิชาการเกษตร 8 (ช านาญการ) ไดร้ับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

ดีเด่นอันดับ 1 ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การควบคุมวชัพืชใน 

ข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ปี 2550” 

2553 

1. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ได้รับรางวลัผลงานวิจัยดเีด่นในการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจยัแม่บทข้าวโพดและข้าวฟุาง มก. ครั้งท่ี 4 เรื่อง “ความก้าวหน้าในการ 

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและขา้วโพดฝักอ่อนลูกผสมเดีย่วในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552)”  

2. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอรด์ีเด่นอนัดับ 1  

ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง “การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทาง 

การค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก” 

3. นางส าราญ ศรีชมพร นักวิจัยช านาญการพิเศษ ไดร้ับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการ 

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ศกัยภาพการใหผ้ลผลติและคุณภาพของ 

ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อการค้าในประเทศไทย” 
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1.10  ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  ตั้งอยู่ที่เดียวกับ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ  สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ และส านักงานเลขานุการ  

ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ริมถนนมิตรภาพ 
หลักกิโลเมตรที่ 155 อยู่ในแนวเส้นรุ้งที่ 14.5 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก ที่อยู่เพ่ือติดต่อ
ประสานงานคือ  เลขที่ 298 หมู่ 1  ต.กลางดง  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  30320  โทรศัพท์  0 4436 1770-6  
โทรสาร  0 4436 1108  Homepage : www.iicrd.ku.ac.th  E-mail Address :  iicrd@ku.ac.th 

โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,589 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขาหินปูน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 360 เมตร 
มีภูเขาปางอโศกพาดผ่านตามแนวทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ด้านหน้าเขาปางอโศกติดกับถนนมิตรภาพ 
มีพ้ืนที่ 1,100 ไร่ เป็นแปลงทดลองวิจัยที่สามารถให้น้ าชลประทานได้ตลอดปี ซึ่งน้ าที่ใช้ในการชลประทานเป็นน้ า
บาดาล ส่วนด้านหลังเขาใช้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ มีพื้นท่ี 1,489 ไร่ 

ลักษณะดินในพ้ืนที่ของศูนย์ฯและสถานีฯ เป็นดินชุดปากช่อง มีลักษณะเป็นดินเหนียวร่วนสีน้ าตาลแดง 
ระบายน้ าได้ดี มีความเป็นกรดด่าง (pH) ปานกลางถึงต่ า มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถันค่อนข้างต่ า 

ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส มีลมพัดจัดตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85% ปริมาณน้ าฝนประมาณ 
1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี  

สถานีวิจัยปากช่อง 
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 3 ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 160  

กิโลเมตร เลยแยกทางเข้าวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  6.8  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  341  ไร่ 
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

ตั่งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 12 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  โทรศัพท์ 0-
3855-1111  โทรสาร 0-3855-1201  แยกจากถนนสายหลัก 304 หลักกิโลเมตรที่52-53  เข้าเส้นทางหลวงชนบท 
ฉช 3007 (เขาหน้ามอด-ช านิเอ้ือ) ระยะทาง 8 กิโลเมตร พิกัด 47P N 1520921 E 0777712 ได้รับอนุญาตจาก
กรมปุาไม้ เล่มที ่7 ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีสภาพปุาเสื่อมโทรมเพ่ือจัดตั้ง
เป็นสถานีวิจัยพืชทนแล้งในเขตพ้ืนที่ปุา  แควระบมสียัด จ านวนพื้นที่ 576  ไร่  1  งาน  82  ตารางวามีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี 
สถานีวิจัยลพบุรี 
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  ตั้งอยู่เลขที่ 200 บ้านสระเพลง หมู่ 4 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  15250 โทรศัพท์ 089-
801-5737   โทรสาร  036-795080 พ้ืนที่ ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุา วังเพลิง – ม่วงค่อม - ล านารายณ์ ปัจจุบันมี
พ้ืนที่จ านวน 1,007 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์  ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจ
หลักท้ังหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียง
บรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี  2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั 5.00 5.00 3.00 3.67 4.73 4.73 4.03 4.31 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการ
จัดการ  

4.74 4.21 2.00 3.25 -  2.55 3.44 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 3.00 3.00 4.17 3.63 3.58 3.31 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 2.00 3.00 - - 2.00 3.00 ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 0.00 2.00 - - 0.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.87 4.60 2.27 3.27 4.59 4.46 3.18 3.71 พอใช้ ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ด ี   

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  ใน
รอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตาราง
ที ่2.2 

ตารางที 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   หน่วยงาน กรรมการ  หน่วยงาน กรรม 

การ 
หน่วย
งาน 

กรรม 
การ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  - 4.00 4.00 1 1 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 6 6 4 5 - 4.00 4.00 / / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน 

1.สถาบันฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันฯ ปี พ.ศ.2551-2554  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  และในปีงบประมาณ 2553 นี้  สถาบันฯ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2553 ขึ้น  ในระหว่างวันที่  12-15 พฤศจิกายน  2552 ณ เกาะไหง จังหวัดตรัง  ซึ่งผู้ร่วมโครงการ
ประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยงานย่อย  ข้าราชการ  และพนักงาน  ของทุกศูนย์และสถานีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  โดย
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมาจากผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่ได้จากการประเมินภายในประจ าปี 2552  รวมทั้งได้มี
การมอบหมายให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน  ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และน าเสนอให้
บุคลาของสถาบันฯ ได้รับทราบร่วมกัน  (1.1-1-1) (1.1-1-2) 

2. เนื่องจากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 เป็นการจัดท าร่วมกับ
บุคลากรจากทุกหน่วยงานย่อยแล้ว  ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในระดับอ่ืนได้รับทราบอย่างทั่วถึง   1.1-2-1 
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3. จากโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 สถาบันฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2553 ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน (1.1-3-1) ซึ่งประกอบไปด้วย  แผนงานวิจัย  แผนงานฝึก
นิสิต  แผนงานบริการวิชาการ  แผนงานบริการงานวิจัย  และแผนงานผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ 

4. สถาบันฯ ได้จัดท าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์(1.1-1-1)  แผนปฏิบัติการประจ าปี(1.1-3-1)   และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ แผล ผล บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่ 13 16  

 2. จ านวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 22  
 3.จ านวนโครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 14 14  
 4.โครงการวิจัยด้านพืชพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูความ

เชื่อมั่นฯ 
4 5   

5. โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 3 3   
6. โครงการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ 2 4   
7. โครงการสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 1 1   
8. โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรเบื้องต้น (พืชไร่ , พืชสวน) 6 16   
9. โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษ 2 7   
10. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 4 4   
11. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 3 3   
12. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 7 7   
13. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 1 2   
14. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานวิจัย 6 6  

 15. โครงการผู้น าท้องถิ่นสัมพันธุ์ 3 0 
 

 
16. โครงการพัฒนาบุคลากร 8 4 

  
17. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 17 22   
18. โครงการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ 6 1 

  
5. สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยศูนย์และสถานีได้รายงานผลการด าเนินงาน

ให้สถาบันฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส  ซึ่งมีผลการด าเนินงานครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  (1.1-5-1)      
6. สถาบันฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี   รวม 2 ครั้ง/ปี (1.1-5-1)  

โดยหัวหน้าหน่วยงานย่อยได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานให้สถาบันฯ รับทราบในคราวประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานของสถาบันฯ  

7. - ไม่มี - 
8. - ไม่มี - 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 - ข้อ 6 ข้อ - คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์สถาบันอินทรีฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.1-2-1 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ 
1.1-5-1 รายงานรายไตรมาส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   สถาบัน กรรมการ  สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก             3.30 4.03 4.31 4 4 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่อจ านวน
บุคลากร 

ร้อยละ 31.00 29.52 33.00 47.48 33.00 41.51 30 30 4.92 5.00 5.00  /  /  

105.00 69.50 79.50 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่
ย 

2,867.00 4.15 3752. 
39 

4.19 3752. 
39 

4.19 5.00 5.00 4.15 4.19 4.19 x x 

688 895 895 
2.3 ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 1 4 5 4 4 1.00 4.00 5.00 / / 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 0 5 5 6 6 N/A 3.00 3.00 x x 

2.5 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 5 2 3 4 4 4.00 2.00 3.00 x x 

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
นักวิจัย 

บาท/
คน 

7,101, 
283 

244, 
871 

10,962,
616 

359,43
0.03 

 

14,089,
060 

433,509
.54 

200,000 200,000 5.00 5.00 5.00 / / 

29 30.50 32.50 
2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่

สนับสนุนการเรียนการสอน
ต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 23 79.311 26 85.25 26 80.00 60 60 5.00 5.00 5.00 / / 

29 30.50 32.50 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30  

ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีจ านวนบุคลากร
ประจ า ที่นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง 69.50 คน มีจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดข้ึนเพ่ือให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ รวมถึง
การบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่าจ านวน 33 โครงการ/กิจกรรม  

1. ค านวณร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
 

 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 
  100 

        จ านวนบุคลากร (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
=  33 

  100 
  69.50 

   =  47.48 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

 

 

 
 
 

           
                       

     = 5.00 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

                           ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
  5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

       =    47.48   5 
  30 
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ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 31 ร้อยละ
29.52 

33 ร้อยละ
47.48 

4.92 คะแนน 5.00 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ 
105 69.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 31 ร้อยละ
29.52 

33 ร้อยละ
41.51 

4.92 คะแนน 5.00คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ 
105 79.50 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 เอกสารฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
2.1-1-2 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิม

ผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 
2.1-1-3 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดีของ มก. 
2.1-1-4 โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง 
2.1-1-5 โครงการการปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานเกษตร 
2.1-1-6 เอกสารฝึกงานนิสิตประจ าปี 2553  
2.1-1-7 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 
2.1-1-8 แฟูมเอกสารเยี่ยมชม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 5.00 
ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 ศูนย์ฯ และสถานีฯ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมดเท่ากับ 14 
โครงการ/กิจกรรม และมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 5 
โครงการ/กิจกรรม โดยการส ารวจความพึงพอใจมีการพิจารณา 4 ประเด็น คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
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ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
  โดยกิจกรรมท่ีมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 17 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ 
กิจกรรมที่ 1 คือ การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง
ในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.28 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 62 คน 
กิจกรรมที่ 2 คือ การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง
ในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.19 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 44 คน 
กิจกรรมที่ 3 คือ การฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 1/2553 มีค่าเฉลี่ย 4.21 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 141 คน 
กิจกรรมที่ 4 คือ การฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 2/2553 มีค่าเฉลี่ย 4.42 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 67 คน 
กิจกรรมที่ 5 คือ การฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 3/2553 มีค่าเฉลี่ย 3.89 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน 
กิจกรรมที่ 6 คือ การจัดนิทรรศการงานเกษตรสุรนารี’53  มีค่าเฉลี่ย 4.26 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 46 คน 
สถานีวิจัยลพบุรี 
กิจกรรมที ่7 คือ โครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  มีค่าเฉลี่ย 3.84 จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 21 คน 
กิจกรรมที ่8 คือ โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดีของ มก. มีค่าเฉลี่ย 3.62 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 34 คน 
กิจกรรมที ่9 คือ โครงการเรียนรู้การเกษตรขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.62 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คน 
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
กิจกรรมที ่10 คือ การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย มีค่าเฉลี่ย 4.23 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 125 คน 
กิจกรรมที ่11 คือ ฝึกงานนิสิต รุ่นที่1/2553 มีค่าเฉลี่ย 4.21 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 39 คน 
กิจกรรมที ่12 คือ ฝึกงานนิสิต รุ่นที่2/2553  มีค่าเฉลี่ย 4.52 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 7 คน 
สถานีวิจัยปากช่อง 
กิจกรรมที่ 13 นิสิตฝึกงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ และสถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาพืชไร่นา 
คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ มีค่าเฉลี่ย 4.51 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 60 คน        
กิจกรรมที่ 14 งานเกษตรแฟร์ปากช่อง' 53 มีค่าเฉลี่ย 4.43 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน 
กิจกรรมที่ 15 นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 งานเกษตรแฟร์ประจ าปี 255 มี
ค่าเฉลี่ย 44.19 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 17 คน 
กิจกรรมที่ 16 ฝึกงานนิสิตเบื้องต้นมี ค่าเฉลี่ย 4.04 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 89 คน 
กิจกรรมที่ 17 ฝึกงานนิสิตเฉพาะทาง มีค่าเฉลี่ย 4.10 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 64 คน 
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ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =  

          =       4.19 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 2,857 ค่าเฉลี่ย 
4.15 

3,752.39 ค่าเฉลี่ย
4.19 

4.14 
คะแนน 

4.19  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย
5.00 

ไม่บรรลุ 
688 895 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 สรุปการประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผล

ผลิตและคุณภาพสูงในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา(ไร่สุวรรณ) 
2.2-1-2 สรุปการประเมินผลการฝึกงานนิสิต(ไร่สุวรรณ) (ปากช่อง) (เขาหินซ้อน) 
2.2-1-3 สรุปการประเมินผลการจัดนิทรรศการงานเกษตรสุรนารี’53  (ไร่สุวรรณ) 
2.2-1-4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไร่สุวรรณ) (ปากช่อง) (เขาหินซ้อน) 
2.2-1-5 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิม

ผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย(เขาหินซ้อน) 
2.2-1-6 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจนิสิตฝึกงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ปีการศึกษา 2553 วันที่ 11-30  ตุลาคม  2553(เขาหินซ้อน) 
2.2-1-7 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจนิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2553 (ภาคฤดูร้อน) วันที่

(4.28x62)+(4.19x44)+(4.21x141)+(4.42 x 67)+(3.89x 50)+(4.26x 

46)+(3.84x21)+(3.62x34)+(4.21+10)+(4.23x125)+ 

(4.21x39)+(4.52x7)+(4.51x60)+(4.43x19)+(44.19x17)+(4.04x89)+(4.10x64) 

                               62+44+141+67+50+46+21+34+10+125+39+7+60 +19+17+89+64 
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14-26  มีนาคม  2554 (เขาหินซ้อน) 
2.2-1-8 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ลพบุรี) 
2.2-1-9 สรุปโครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดีของ มก.(ลพบุรี) 
2.2-1-10 โครงการการปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานเกษตร(ลพบุรี) 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อนประจ าปี 
2553 โดยส ารวจจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา(2.3-1-1) 

2. หลังจากท่ีด าเนินการส ารวจความต้องการแล้ว ได้ด าเนินการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ(2.3-1-1) 

3. จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย(2.3-1-1) 

4. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการจัดฝึกอบรม (2.3-1-1) 
5. จากการประเมินผลการฝึกอบรม  ได้มีข้อเสนอแนะให้สถานีวิจัยเขาหินซ้อนจัดโครงการฝึกอบรม  

จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่  การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย หลักสูตรการผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนที่สูง และ  หลักสูตรการใช้เชื้อไรโซเบียม
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง  ซึ่งสถานีวิจัยวิจัยเขาหินซ้อนได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนการฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ 2554 (2.3-5-1) 
เกณฑ์การประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 1 ข้อ 4 ข้อ 1 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 1 ข้อ 5 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,2,3,4,5 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1-1 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิม

ผลผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 
2.3-5-1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการทางวิชาการ 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

นักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 

ประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
-   มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. สถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  ในการบริหารงานวิจัย  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน  โดยด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ .ศ.2551 (2.4-1-1) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย (2.4-1-2) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุน
วิจัยให้แก่บุคลากรวิจัยของหน่วยงาน  ซึ่งในปี 2553 นี้  สถาบันฯ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่
บุคลากรของสถาบันฯ รวมจ านวน 13  โครงการ  เป็นเงิน  4,128,400  บาท   

2. สถาบันฯ ได้น าผลการวิจัยด้านข้าวโพดหวานและมันส าปะหลังมาจัดท าเป็นโครงการบริการทางวิชาการ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 -  โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตแลการแปรรูปข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตและคุณภาพ
อย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นเงิน 3,935,000บาท (2.4-2-1) 
 -  โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยใช้พันธุ์ของ มก.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นเงิน 100,000 บาท(2.4-2-2) 
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3. สถาบันฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยท า งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และการฝึกอบรมด้านภาษา 
 -  นางสุปราณี งามประสิทธิ์ ส่งผลงานวิจัย เรื่อง Utilization of Arbuscular Mygorrhizal fungi and 
Nitroger Fixing Bacteria for Improving Growth of Sorghum  ภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ 1st  Asian 
Comference on Plant-Microbe and Nitrogen Fixation ณ Aoshima เมือง Miyazaki ประเทศญี่ปุุน ระหว่างวันที่ 
20-24 กันยายน  2553 (2.4-3-1) 
 -  นางกิ่งกานท์  พานิชนอก ส่งผลงานวิจัย เรื่อง Effects of Vetiver Grass and Green Manure Manure 
Management on Properties of Map Bon, coarse-loamy Variant ภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ 1st  Asian 
Comference on Plant-Microbe and Nitrogen Fixation ณ Aoshima เมือง Miyazaki ประเทศญี่ปุุน ระหว่างวันที่ 
20-24 กันยายน  2553 (2.4-3-2) 
 -  นายธ ารงศิลป โพธิสูง น.ส.ชฎามาส จิตต์เลขา และนางส าราญ ศรีชมพร  ดูงานวิจัยและเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ ณ Plant Protection lnstitute, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2554(2.4-3-2) 
 -  น.ส.ชฎามาส จิตต์เลขา , นางยุวดี อินจันทร์  และ นายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์ เข้าฝึกอบรมภาษาจีน  จัด
โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2.4-3-3) 

4. สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์  
    - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ยังไม่มีโอกาสได้รับทุนวิจัย
สนับสนุนจากภายนอกแล้วแต่ทุนวิจัยที่ได้รับไม่เพียงพอ  รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ  เป็นเงิน  1,157,540  บาท (ตาม
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2551) (2.4-1-1)     
 -  การบริหารจัดการห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้าทางวิชาการ (ห้องสมุดประจ าศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุาง
แห่งชาติ)   
 -  การก าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 และ 7/2553) (2.5-5-1) 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานคือ  
 -  จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 -  จัดให้มีฝุายบริการงานวิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการแปลงทดลองและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

6.  - ไม่มี - 
7.  - ไม่มี - 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ  มีการด าเนินการ  
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 ....ข้อ 5 ข้อ ...คะแนน 3 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 
2.4-1-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย   
2.4-2-1 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตแลการแปรรูปข้าวโพดหวานให้ได้

ผลผลิตและคุณภาพอย่างยังยืน 
 สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย 

2.4-2-2 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยใช้พันธุ์ของ มก. 
2.4-3-1 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1st  Asian Comference on 

Plant-Microbe and Nitrogen Fixation ณ Aoshima 
2.4-3-2 บันทึกข้อความขออนุมัติดูงานวิจัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Plant 

Protection lnstitute, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.4-3-3 ประกาศนียบัตร  หลักสูตรภาษาจีน 
2.4-4-1 สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย 
2.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 และ 7/2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 ข้อ  2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ  7 ข้อ 
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรคืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 และ 7/2553) 

2. - ไม่มี - 
3. - ไม่มี – 
4. สถาบันฯ ได้แนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวโพด

ที่ได้มาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยประจ าหน่วยงานฯ    และหน่วยงานได้รับซื้อข้าวโพดหวานฝักสดจากเกษตรกร  
เพ่ือน ามาแปรรูปจ าหน่าย   ซึ่งท าให้เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานมีแหล่งจ าหน่ายและมีการประกันราคาที่แน่นอน  
ส่งผลให้เกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 70 ราย  มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (2.5-4-1) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (2.5-5-1) 
 -  ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line  
 -  ข้อก าหนดในการการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด  
 6. - ไม่มี - 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 5 ข้อ 2 ข้อ       4.00 คะแนน 2.00  คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.5 5 ข้อ 3 ข้อ       4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  มีข้อ 1,4,5 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 และ 7/2553 
2.5-4-1 สรุปรายจ่ายค่าข้าวโพดหวานฟักสด 
2.5-5-1 ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line และการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  200,000  บาท/คน 

ผลการด าเนินงาน 

  ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริงจ านวน 30.5 คน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม
เป็นจ านวนเงิน 10,962,616 ดังนั้น จึงมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ าเท่ากับ 359,430.03 
บาท/คน  

ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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เงินทุนสนับสนนุงานวิจัย

สถาบันฯ 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯและ

สถานีวิจัยพืชไร่ฯ 
  สถานีวิจัย 
   ปากช่อง 

    สถานีวิจัย 
   เขาหินซ้อน 

  สถานีวิจัย 
    ลพบุรี 

      รวม 

ทุนภายนอก 677,000 150,000 150,000 - 977,000 
ทุน สวพ. 2,350,000 422,000 490,000 1,220,000 4,482,000 

ทุนหน่วยงาน 5,093,116 137,000 - 273,500 5,503,616 
รวมทั้งสิ้น 8,120,116 709,000 640,000 1,493,500 10,962,616 

 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ าที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 80,000 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2552 2553 
2.6 7,1001,283 244,871 

บาท/คน 
10,962,616 359,430

บาท/คน 
5 คะแนน 5 คะแนน 200,000 

บาท/คน 
บรรลุ 

29 30.50 

 

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 7,1001,283 244,871 
บาท/คน 

14,089,060 433,509.54 
บาท/คน 

5 คะแนน 5 คะแนน 200,000 
บาท/คน 

บรรลุ 
29 32.50 

 

หมายเหตุ :  เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินบุคลากรวิจัย และจ านวนเงิน 
เงินทุนสนับสนนุ
งานวิจัยสถาบันฯ 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจัยพืชไร่ฯ 

  สถานีวิจัย 
   ปากช่อง 

    สถานีวิจัย 
   เขาหินซ้อน 

  สถานีวิจัย 
    ลพบุรี 

      รวม 

ทุนภายนอก 5,493,000 150,000 150,000 0 5,793,000 
ทุน สวพ. 1,875,000 422,000 490,000 1,220,000 4,007,000 

ทุนหน่วยงาน 3,878,560 137,000 0 273,500 4,289,060 
รวมทั้งสิ้น 11,246,560 709,000 640,000 1,493,500 14,089,060 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 บันทึกข้อความขอแจ้งข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจ าปี 2553 และ 

เพ่ิมเติม ปี 2552 ที่ได้รับทุน ที่ ศธ 0513.12505/ ว 114 วันที่ 21 มกราคม 2553 
2.6-1-2 เอกสารสรุปรายละเอียดโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
2.6-1-3 บันทึกข้อความเรื่องข้อเสนอโครงการวิจัย ปตท.-มก. ปี 2553-2554 ที่ ศธ. 

0513.10804/2093 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 
2.6-1-4 การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีนโยบายในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นศูนย์/สถานี ที่ให้การฝึกงานแก่นิสิต คณะ
เกษตร บางเขน และคณะเกษตรก าแพงแสน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ตลอดจนเป็นอาจารย์สอนสอน ภ.พืชไร่นา 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีจ านวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 30.5 คน มี
ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน 26 คน ดังนั้น ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ต่อนักวิจัยทั้งหมด จึงคิดเป็นร้อยละ 85.25  
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ         
30 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 23 ร้อยละ 
79.31 

26 ร้อยละ 
88.14 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน ร้อยละ 60 บรรลุ 
29 29.50 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 23 ร้อยละ 
79.31 

26 ร้อยละ 
80.00 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน ร้อยละ 60 บรรลุ 
29 32.50 

หมายเหตุ :  เปลี่ยนแปลงจ านวนบุคลากรวิจัย 

รายการหลักฐาน 

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 บันทึกข้อความเรื่องขอเชิญสอนวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง II ที่ ศธ 0513.10139/609 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
2.7-1-2 หนังสือราชการเรื่องขออนุเคราะห์เป็นอาจารย์พิเศษ ที่ ศธ 0517/1004 วันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2554 
2.7-1-3 หนังสือราชการเรื่องขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ ศธ 0527.15/ ว 2642 ลงวันที่ 2 

มิถุนายน 2553 
 

2.7-1-4 หนังสือราชการเรื่องขอเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ ศธ 0524.05/2244 วันที่ 7 
กรกฎาคม 2553 

2.7-1-5 บันทึกข้อความเรื่องขออนุญาตให้ข้าราชการมาท าการสอน ที่ ศธ 0513.10701/0207 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2554 

2.7-1-6 หนังสือเชิญจาก Ministry of National Education Graduate School Bogor 
Agricultural University 

2.7-1-7 หนังสือราชการเรื่องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ ศธ 0512.16/4985 วันที่ 18 กรกฎาคม 
2553 

2.7-1-8 สรุปโครงการฝึกงานนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2553 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.44 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้  รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   สถาบัน กรรมการ  สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ             1.60 2.55 3.44 2 4 

3.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 

0 3 5 3 3 N/A 2.00 

3.00 

/ / 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 
0 4 4 3 3 0.00 4.00 

4.00 
/ / 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 4 1 4 3 3 3.00 1.00 3.00 x / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 0 1 4 3 3 N/A 1.00 3.00 x / 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชพีทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 

88.79 

53.50 

75.89 

53.50 

67.30 80 80 5.00 4.74 

4.21 

x x 
107 70.50 

79.50 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
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 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

1. - ไม่มี - 
2. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนกลยุทธ์  และถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับให้รับทราบ  (3.1-2-1) (3.1-2-2) 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานประจ าปี  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล

การด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน   (3.1-3-1) 
  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา   
โดยผู้บริหารยึดแนวทางการกระจายอ านาจบริหารด้วยการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ที่1150/2554  (3.1-4-1) และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรของหน่วยงานจ านวน 3 ครั้ง  คือครั้งที่ 1 ในวันที่  
2  กรกฎาคม  2553 (3.1-4-2)  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25  สิงหาคม  2553  (3.1-4-3) และครั้งที่ 3 ในวันที่  25  
เมษายน  2554  (3.4-1-4) 

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  โดยการจัดประชุมดังนี้ 

    - การประชุมบุคลากรเรื่อง  นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาหน่วยงาน  ในวันที่  2  กรกฎาคม  
2553 

    - การประชุมบุคลากรเรื่อง  นโยบายการเบิกค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันที่  25  
สิงหาคม  2553     

    - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าจัดท าแผนกลยุทธ์ ในระหว่างวันที่  2-4  ตุลาคม  2553   
    - การประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน  ในวันที่  25  เมษายน  2554 
6.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล  ก ากับควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาสเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รับฟังปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีความรับผิดชอบและ
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน/ไตรมาส/ปีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการรับรู้เสนอปัญหาและร่วมกันตัดสินใจผ่านการประชุมหรือการพบปะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   กระจาย
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อ านาจในการบริหารงานให้แก่รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝุายต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วยงานย่อยเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวผสมผสานกับระบบการติดตามผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ  สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกตามสถานะ และยึดหลักฉันทามติโดยหาข้อสรุปจาก
การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ     

7. - ไม่มี - 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 ....ข้อ 3 ข้อ ...คะแนน 2 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 ....ข้อ 5 ข้อ ...คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

หมายเหตุ :  มีข้อ 2,3,4,5,6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-2-1 แผนกลยุทธ์สถาบันอินทรีฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
3.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 วันที่  11  สิงหาคม  

2553 
3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553  วันที่  6  กันยายน  

2553 
3.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรีสถิตย์ฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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3.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากร ครั่งที่ 1 วันที่  2  กรกฎาคม  2553 
3.1-4-3 รายงานการประชุมบุคลากร ครั่งที่ 2 วันที่  25  สิงหาคม  2553 
3.1-4-4 รายงานการประชุมบุคลากร ครั่งที่ 3 วันที่  25  เมษายน  2554 
3.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากร ครั่งที่ 1 วันที่  2  กรกฎาคม  2553 
3.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากร ครั่งที่ 2 วันที่  25  สิงหาคม  2553 
3.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถาบันฯ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ

วิจัย โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่
หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ (3.2-1-1) 

2. ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (3.2-2-1) 
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3. สถาบันฯ ได้จัดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์และมีผลงานดีเด่น
ทางการวิชาการและผลงานทางด้านการวิจัย  โดยการเชิญ  ดร .โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ  นักวิชาการเกษตร 
(เชี่ยวชาญพิเศษ)  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ”   ให้แก่
บุคลากรวิจัยของสถาบันฯ ในวันที่  25  เมษายน  2554  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมหอพักนานาชาติ  
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ  

4.  ตามท่ีสถาบันฯ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์และมีผลงาน
ดีเด่นทางการวิชาการและผลงานทางด้านการวิจัย เรื่อง“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ” และได้
จัดท าเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย(3.2-4-1) 

5. - ไม่มี - 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 ....ข้อ 4  ข้อ ...คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

พ.ศ.2551-2554 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
3.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

พ.ศ.2551-2554 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
3.2-3-1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ” 
3.2-4-1 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ” 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีหัวหน้าหน่วยงานย่อยและผู้แทนหน่วยงานย่อย 

ร่วมเป็นกรรมการ  ตามค าสั่งแต่งตั้งท่ี  13/2554  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 
(3.3-1-1) 

2. สถาบันฯ ได้วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 8 ด้าน  ได้แก่  ด้านการวิจัย  ด้าน
การฝึกนิสิต  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหาร  ด้านการเงิน  ด้านการผลิต  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  และด้านระบบสารสนเทศ 

3. สถาบันฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยจัดล าดับความเสี่ยง  ได้แก่  ด้านการวิจัย  ด้าน
การฝึกนิสิต  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหาร  ด้านการเงิน  ด้านการผลิต  ด้านการบริหารงาน
บุคคล  และด้านระบบสารสนเทศ 

4. สถาบันฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
- โครงการวิจัยด้านพืชศาสตร์  เพ่ือก าหนดทิศทางการวิจัยและให้ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 
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- โครงการฝึกงานนิสิต  เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่นิสิตสามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง  
โดยด าเนินโครงการร่วมกับคณะเกษตร 

- โครงการบริการวิชาการ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ เศรษฐกิจ สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
- โครงการบริหารองค์กร  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โครงการบริหารการเงิน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปกฎระเบียบของทางราชการ 
- โครงการบริหารการผลิต  เพ่ือพัฒนาการผลิต Knowledge Package 
- โครงการบริหารงานบุคคล  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าตาม career path 
- โครงการบริหารระบบสารสนเทศ  เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. –ไม่มี- 
6. –ไม่มี- 
7. –ไม่มี- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3  4 ข้อ 1 ข้อ 3 คะแนน  1 คะแนน 3 ข้อ ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,2,3,4 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
3.3-1-2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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3.3-1-3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจ าปี 2553 
3.3-1-4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2553 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

 1. สถาบันฯ มีปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554)  โดยได้ก าหนดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  เพื่อสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการประชุม  อบรม  
สัมมนา  ดูงาน  และเสนอผลงานทางวิชาการ 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  เช่น  การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าว
ฟุาง  และการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
 3. สถาบันฯ ให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันที่   
23  มีนาคม  2554(3.4-3-1)  และการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ด าเนินการการปรับสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายเดือนซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  115  ราย  (3.4-3-2)  เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับสวัสดิการตามระบบประกันสังคม  
ได้รับสิทธิการลาหรือสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้  และมีโอกาสสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  
 4. –ไม่มี- 
 5. –ไม่มี- 
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 6. สถาบันฯ ได้น าผลการด าเนินงานมาประเมินผลความส าเร็จตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  โดย
การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ   
  7. –ไม่มี- 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.4 ....ข้อ 1 ข้อ ...คะแนน 1 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.4 ....ข้อ 4 ข้อ ...คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,2,3,6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) 
3.4-2-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
3.4-3-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปตรวจสุขภาพประจ าปี 2553 
3.4-3-2 ค าสั่ง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (โดยการปรับสภาพจากลูกจ้างชั่วคราว) 
3.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 



 

50 

 

 ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มี
บุคลากรประจ าทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสิ้น 70.50 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศจ านวน 53.50 คน  
 
 

1. ค านวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพฯ = 
 

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  100 

 จ านวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 
 

= 53.50 
  100 

  70.50 

    =   75.89 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

 

 

 
= 75.89 

  5 
     80 

              = 4.74 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.5 ร้อยละ 
88.79 

ร้อยละ 
75.89 

5 คะแนน 4.74 คะแนน ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

                       ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
  5 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2552 2553 2552 2553 เป้าหมาย 
3.5 ร้อยละ 

88.79 
ร้อยละ 
67.30 

5 คะแนน 4.21 คะแนน ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรเท่ากับ 79.50 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 รายงานการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจ าเดือน 
3.5-2 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.58 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ             0.00 3.58 3.31 1 1 

4.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 6 4 5 3 3 4.00 3.00 
 

3.00 
 

/ / 

4.2 ร้อยละของกจิกรรม
การให้บริการที่มกีาร
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ร้อยละ 0 0 18.00 66.67 18.00 58.06 80 80 0.00 4.17 3.63 x x 

29.00 27.00 31.00 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน  และ

บุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของศูนย์วิจัยฯ และ สถานีวิจัยฯ ประจ าปี 2553  โดยแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) ของสถาบันฯ  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและผลการด าเนินงานของสถาบันฯ   

2. สถาบันฯ จัดท าค าของบประมาณและมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินที่เป็นไปอย่างโปร่งใส  
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจ าปีให้เป็นไปตามภารกิจของ
หน่วยงาน(4.1-2-1) , (4.1-2-2) 

3. สถาบันฯ ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานจาก 2 แหล่งคือ  เงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี(4.1-3-1),(4.1-3-2) 

4. สถาบันฯ ได้จัดท ารายงานสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน  รายไตรมาส  และรายปี  เพ่ือเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบ(4.1-4-1) , (4.1-4-2) 

5. - ไม่มี -  
6. สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน  เพ่ือท าหน้าที่ส ารวจ  ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ตามค าสั่งที่ 1640/2552   (4.1-6-1)  
7. - ไม่มี -   

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.1  6 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,2,3,4,6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของศูนย์วิจัยฯ และ สถานีวิจัยฯ 
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) 
4.1-1-3 แผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2553 
4.1-2-1 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2553 
4.1-2-2 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-3-2 รายงานสรุปรายรับ-ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
4.1-4-1 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส 
4.1-4-2 หนังสือการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเงินรายได้ 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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 ในรอบปีงบประมาณ 2553 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 27 กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 18 
กิจกรรม  

 
1. ค านวณร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย = 

 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
  100 

                    จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 

=   18   
  100 

    27 

    =   66.67 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

 

 

 
= 66.67 

  5 
   80 

       
                   = 4.17 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 
66.67 

0.00 คะแนน 4.17 คะแนน ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 

  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
  5    ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

                                 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 ร้อยละ0.00 ร้อยละ 
58.06 

0.00 คะแนน 3.63 คะแนน ร้อยละ 80 ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ :  เปลี่ยนจ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด เท่ากับ 31 โครงการ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1 เอกสารฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4.2-2 เอกสารฝึกงานนิสิตประจ าปี 2553 
4.2-3 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 
4.2-4 โครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
4.2-5 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ดีของ มก. 
4.2.-6 โครงการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิต

และคุณภาพสูงในเขตอ าเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4.2.7 โครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานเกษตร  
4.2.8 โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง 
4.2.9 โครงการสาธิตและการจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ 53 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  สถาบัน กรรมการ  สถาบนั กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             0.00 2.00 3.00 1 1 

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน 

ข้อ 5 3 5 3 3 3.00 2.00 3.00 / / 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
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 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  ที่มีองค์ประกอบจากหัวหน้าและตัวแทนของหน่วยงานย่อย  มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน (Peer review) และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

2. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน  ได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ประจ าปี 2554 โดยก าหนดปฏิทินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดท ารายงานและหลักฐานตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  
สรุปผลการประเมินตนเอง (เบื้องต้น) 

3. - ไม่มี - 
4. สถาบันฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  โดยมีการด าเนินงาน  

ติดตาม  ควบคุม  ตรวจสอบ  ตลอดจนประเมินผล  รวมทั้งได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพโดยผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ  และน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ (5.1-4-1) 

5. - ไม่มี - 
6. - ไม่มี - 
7. สถาบันฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์วิจัยฯ และ สถานีวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วม

ในการประกันคุณภาพและร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ  (5.1-7-1) 
8. สถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ QA กับชีวิตประจ าวัน  กับ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9. - ไม่มี - 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1  5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 2 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,2,4,7,8 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
5.1-1-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 

2552 
5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 1/2554 วันที่  7  เมษายน  

2554 
5.1-4-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
5.1-7-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ   
5.1-8-1 หนังสือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ QA กับ

ชีวิตประจ าวัน ส าหรับเครือข่ายประกันคุณภาพ  จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 0.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   สถาบัน กรรมการ  สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             0.00 0.00 0.00 0 0 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 0 2 3 3 5.00 0.00 2.00 x x 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
หรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
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 2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ
เพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
1.  สถาบันฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการในการให้บริการด้านธุรการของส านักงานเลขานุการ  เพื่อให้กา

ด าเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (6.1-1-1) 
2.  – ไม่มี -  
3.  ส านักงานเลขานุการทบทวนขั้นตอนวิธีการให้บริการต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ

และจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (6.1-1-1) 
4.  –ไม่มี- 
5.  –ไม่มี- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 6 ข้อ ....ข้อ  5  คะแนน ....คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 6 ข้อ 2 ข้อ 5  คะแนน 2.00 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 
หมายเหตุ :  มีข้อ 1,3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการ 
6.1-3-1 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  ส านักงานเลขานุการ 

 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก 

  -ไม่มี- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
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 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.24 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ   
- - 4.00  4.00 - - 4.00  4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00  5.00 3.00 3.67 4.73  4.73 4.03 4.31 ดี ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจัดการ  
4.74 4.21 2.00 3.25 - - 2.55 3.44 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 3.00  3.00 4.17 3.63 3.58 3.31 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 2.00 3.00 - - 2.00 3.00 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน - - 0.00 2.00 - - 0.00 2.00 

ต้อง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวม 4.87 4.60 2.36 3.27 4.59 4.46 3.18 3.71 ดี ดี 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดีมาก 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดี   

 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับดี 
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า อยู่ในระดับดี 
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับพอใช้ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน สรุปได้ดังนี ้
จุดแข็ง 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ไมมี่การติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรายงานคณะกรรม
ประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพื่อ
รายงานคณะกรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิชาการและสามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมาย 
3. มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
4. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่ และไม้ผลเขตร้อน 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ไมมี่การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
  2. ไมมี่ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
  2. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานของสถาบัน 
ด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของ มก. 
  2. ไมมี่การด าเนินงานการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
  3. ไมมี่แผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือก าหนดนโยบายบริหารสถาบัน ด้านต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของ มก. 
  2. ควรมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
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  3. ควรมีแผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง   
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

1. มีศักยภาพในการหารายได้สูง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไมมี่แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เพ่ือให้สะท้อนผลการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ไม่พบการก าหนด ทบทวนกระบวนการหลักเพ่ือจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการก าหนด ทบทวนกระบวนการหลักเพ่ือจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สถาบันฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.ส านักงานเลขานุการ  

 

1.ไม่พบการติดตามและการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผน
กลยุทธ ์เพื่อรายงานคณะกรรมประจ า
สถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

1.ควรก าหนดให้มีการติดตามและการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปี
และแผนกลยุทธ์ เพือ่รายงานคณะกรรม
ประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ - - - 
3.สถานีวิจัยปากชอ่ง - - - 
4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - - 
5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - - 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1.ส านักงานเลขานุการ - 

 
1.ไม่พบการวางแผนการให้บริการตาม
ผลส ารวจความต้องการจากผู้รับบริการ 
2.ไม่พบการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนพันธกิจดา้นวจิัยเพื่อน าผล
ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจยั  
3.ไม่พบระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย 
 

1.ควรมีการวางแผนการให้บริการตามผล
ส ารวจความตอ้งการจากผู้รับบริการ 
2.ควรก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้าน
วิจัยเพือ่น าผลประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจยั  
3.ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย 
4.ควรมีการประเมินความพึงพอใจให้
ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการ 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ 1.มีโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดขา้ว
ฟุางที่ด าเนินการและมีผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.มีศักยภาพในการหารายได้สูง 
3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
ด้านการวจิัยขา้วโพดและขา้วฟุางเป็น
ที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 

1.มีการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศน้อย 
2.การประเมินความพึงพอใจไม่ครบทุก
กิจกรรม 
3.ไม่พบแผนการให้บริการตามผลการ
ส ารวจความตอ้งการของผู้รับบริการ 
 

1.ควรส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยส่งผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
2.ควรน ามีการประเมินความพึงพอใจ
ควรมคีรบทุกกิจกรรม  
 

3.สถานีวิจัยปากชอ่ง - 1.การประเมินความถึงพอใจไม่ครบทุก
กิจกรรม 
2.ไม่พบการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อน ามาจัดท าแผนการ
ให้บริการ 

 

1.ควรน ามีการประเมินความพึงพอใจ
ควรมีครบทุกกิจกรรม โดยอาจจะเก็บ
ข้อมูลเป็นรายเดือน และประเมินรายไตร
มาส เพื่อน าเสนอในการหาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 
2.ควรมีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อน ามาจัดท าแผนการ
ให้บริการ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - 1.ควรน าเสนอผลการด าเนินงานด้าน

บริการวิชาการให้ครบถว้นและมีการ
ประเมินผล 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี 1.สถานีฯ มีศักยภาพในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

 

1.ยังไม่พบแผนบริการตามการส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2.การสนับสนุนงานวิจัยของสถานีไม่
เป็นไปตามกรอบงานวิจยัของสถาบัน 
 

1.ควรจัดท าแผนการให้บริการวิชาการให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2.ควรด าเนินการสนับสนุนงานวิจัยของ
สถานีให้เป็นไปตามกรอบงานวิจยัของ
สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1.ส านักงานเลขานุการ - 1.ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

สถาบัน เพื่อก าหนดนโยบายและติดตาม
การบริหารงานของสถาบัน ดา้นต่าง ๆ 
ตามระเบียบของ มก. 
2.ไม่พบการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ3.ไม่
พบแผนบริหารงานบุคคล การติดตาม 
การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรทีม่ี
การวิเคราะห ์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตาม
สมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง  

1.ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันเพื่อก าหนดนโยบายบริหาร
สถาบัน ด้านตา่ง ๆ ตามระเบียบของ 
มก. 
2.ควรมีการด าเนินงานการจัดการความรู้
ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ3.ควรมีแผน
บริหารงานบุคคล การติดตาม การ
ประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงประจักษ์ ตาม
สมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ - - - 
3.สถานีวิจัยปากชอ่ง   

 

1.ควรพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพของ
บุคลากร ให้ตรงตามสมรรถนะของ
ต าแหน่งงาน 

4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - - 
5.สถานีวิจัยลพบุร ี   1.ควรจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม

ต าแหน่งงานครบทุกคน 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1.ส านักงานเลขานุการ - 1.ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 
2.การวิเคราะห์ต้นทุนไม่ครบทุกกิจกรรม 

1.ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 
2.ควรด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนให้ครบ
ทุกกิจกรรมที่ให้บรกิาร 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ - - 1.การวิเคราะห์ต้นทุนไม่ครบทุกกิจกรรม 
3.สถานีวิจัยปากชอ่ง  1.การวิเคราะห์ต้นทุนไม่ครบทุกกิจกรรม 

 
1.ควรด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนให้ครบ
ทุกกิจกรรมที่ให้บรกิาร 

4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - - 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - 1.การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยไม่ครบ
ทุกกิจกรรม 

1.ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยให้
ครบทุกกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.ส านักงานเลขานุการ  1.ไม่มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล

สนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ 

1.ควรน าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ 
2.ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่ประเมิน
หน่วยงานย่อยภายในสถาบัน ให้สะท้อน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานอยา่งแท้จริง 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ - - - 
3.สถานีวิจัยปากชอ่ง - - - 
4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - - 
5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - - 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
1.ส านักงานเลขานุการ   

  
1.ไม่พบการก าหนด ทบทวน
กระบวนการหลักเพือ่จัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 

1.ควรมีการก าหนด ทบทวน
กระบวนการหลักเพือ่จัดท ามาตรฐาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.ศูนย์วิจัยขา้วโพดฯ - - - 
3.สถานีวิจัยปากชอ่ง - - - 
4.สถานีวิจัยเขาหินซ้อน - - - 
5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - - 

บทที่ 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2553  นั้น สถาบันสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือ
การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 16 
โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน  8 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) ตั้งกรรมการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื่องจาก อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

สถาบัน 

2) จัดท ามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 1 กระบวนการ เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

สถาบัน 

3) จดัท าแผนการลดระยะเวลาการให้บริการจากกระบวนการที่เลือก เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารสถาบัน 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 
สถาบันสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  

รายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
 
1. จุดที่ควร

พัฒนา 
2. 

ข้อเสนอ
แนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบัน 
1. ขาดความ
ชัดเจนใน
กระบวนการ
จัดท าแผน
ด าเนินงานและ
เปูาประสงค์
ของสถาบันฯ 

  1.จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันฯ 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์และ
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

แผนกลยุทธ ์และ
แผนการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

20,000 ธ.ค.53-ก.พ.
54 

ผอ.สถาบัน 

2.ผลงานตีพิมพ์ 
และ citation 
ใน
วารสารวิชาการ
ในระดับ
นานาชาติมี
น้อย 

  2.มีกระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม
การน าเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
เช่น โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการระยะสั้น 
เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านภาษา 

-ฝึกอบรมการ
เขียนผลงาน
ตีพิมพ์
ภาษาอังกฤษ               
-แต่งต้ังที่
ปรึกษา
งานวิจัย                        
-ก าหนดภาระ
งานขั้นต่ า                             
-สนับสนุน
การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
ประเทศ 
10,000 บาท  
นานาชาติ 
20,000 

จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ หรือ 
citation ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาต ิ

100,000 ต.ค.53-ก.ย.
54 

รองฯวิเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนงาน 
1.ไม่พบตัวบ่งชี้
ของวิสัยทัศน์ 
และ
เปูาประสงค์ 

  1.จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันฯ 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์และ
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

แผนกลยุทธ ์และ
แผนการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

- ธ.ค.53-ก.พ.
54 

ผอ.สถาบัน 

2.ยังขาดการ
วิเคราะห์ความ

  2.ควรวิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือความ

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผนกล

แผนกลยุทธ ์และ
แผนการ

- ธ.ค.53-ก.พ.
54 

ผอ.สถาบัน 
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สอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ ์
แผนการ
ด าเนินงานและ
เปูาประสงค์  
กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

เชื่อมโยงระหว่างกล
ยุทธ์ แผนการ
ด าเนนิงานและ
เปูาประสงค์ กับ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
เขียนเป็นผังความ
เชื่อมโยงให้ชัดเจน 

ยุทธ์และ
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอ

แนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่  2  ภารกจิหลัก 
1.ขาดการ
วางแผนแม่บท
การวิจยัเชิง
บูรณาการ
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  1.มีการวางแผน
แม่บทการวิจัย 
และมีการพัฒนา
กระบวนการ กลไก 
การติดตาม
ประเมินผล
งานวิจัยที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผน
แม่บท
งานวิจัย 

แผนแม่บท
งานวิจัย 

50000 ธ.ค.53-ก.พ.
54 

รองฯวิจัย 

2.ไม่พบการ
บริหารงานวิจยั
และการ
ด าเนินงานด้าน
การวิจยัอย่าง
เป็นระบบ 
ตลอดจนการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัย
ที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม 

  2.ด าเนินงานด้าน
การวิจยัเชิงบูรณา
การ เพื่อสร้างและ
ขยายเครือข่ายการ
วิจัย อันน าไปสู่
นวัตกรรมใหม่ 

 
 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผน

แม่บท
งานวิจัย 

จ านวนบุคลากร
วิจัยที่เขา้ร่วม
ประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอ
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ธ.ค.53-ก.พ.
54 

รองฯวิจัย 

3.บุคลากรวิจัย
ที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอ
วิชาการทั้งใน
และ
ต่างประเทศมี
น้อยและกลุ่ม
เดิม 

  3. สนับสนุนการ
ท างานวิจยัเป็นทีม 
และท างานร่วมกัน
ระหว่างนักวิจยั
อาวุโสกับนักวิจยั
รุ่นใหม่ ให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้
งานวิจัยจาก
นักวิจยัอาวุโสสู่
องค์กร 
(Knowledge 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผน
แม่บท
งานวิจัย 

จ านวนบุคลากร
วิจัยที่เขา้ร่วม
ประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอ
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ก.พ.-พ.ค.54 รองฯวิจัย 
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management) 
เพื่อการขอทุน
สนับสนุนจาก
ภายนอก 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริหารและจัดการ 
1.ขาด
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

  1.ประเมินผลการ
ด าเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อ
น าไปสู่การลด
ต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 
 
 

ตั้งกรรมการ
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ต.ค.53-ก.ย.
54 

รองฯฝุาย
บริการวิชาการ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอ

แนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ขาดการ
จัดการความรู้
เพื่อพัฒนา
หน่วยงานไปสู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

  2.มีการศึกษา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ความรู้ เพื่อ
ก าหนดเป็น
แผนการจัดการ
ความรู้ของ 
สถาบันฯ และ
ด าเนินการตาม
แผนที่ได้วางไว้ 

โครงการ KM มีผลการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

รองฯฝุายวิเทศ 

3.ขาดการเปิด
โอกาสให้
บุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
หน่วยงาน 

  3.แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอกจาก
มหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมเป็นกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดแนวคิด
ใหม่ๆ (หรือโจทย์
วิจัย) จากการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนหรือ
ภาคเอกชน 

แต่งต้ัง
กรรมการ
ประจ า
สถาบัน ที่มา
จากบุคคล
ภาย นอก 

มีกรรมการประจ า
สถาบันที่มาจาก
บุคคลภายนอก 

- ม.ค.-ก.พ. 
54 

ผอ.สถาบัน 

4.ขาดการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี้

  4. ควรมกีารจัด
ประชุมชีแ้จงถึง
เปูาหมายของพันธ

จัดประชุมบุ
คลการ

การประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดตวับ่งชี้ 

- 
 

เม.ย.54 ผอ.สถาบัน 
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และเปูาหมาย
ขององค์กรสู่
ระดับบุคคล 

กิจต่างๆ ทีจ่ะตอ้ง
ด าเนนิงานในแต่ละปี 
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานที่
ผู้อ านวยการสถาบัน
ฯ ได้ลงนามกับท่าน
อธิการบดี  

สถาบันเพื่อ
ถ่ายทอดตวั
บ่งชี ้

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 
1.ยังไม่มี
แผนการใช้
ทรัพยากร
ภายในและ
ภายนอก
ร่วมกัน 

  1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

1.แต่งต้ัง
คณะกรรมกา
รจัดท า
แผนการใช้
ทรัพยากร
ร่วมกัน 

มีแผนการใช้ทรัพา
กรภายในและ
ภายนอกร่วมกัน 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

ผอ.สถาบัน 

2.ไม่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยของ
กิจกรรมการ
ให้บริการ 

  2.จัดท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรม
การให้บริการให้
ครบทุกภารกิจ 

วิเคราะห์
ต้นทุนต่อ
หน่วยของ
กิจกรรมการ
ให้บริการให้
ครบทุก
ภารกิจ 

มีวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยของ
กิจกรรมการ
ให้บริการให้ครบ
ทุกภารกจิ 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

รองฯฝุาย
บริการวิชาการ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอ

แนะ 

3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.การรายงาน
การประเมิน
ตนเองยังมีไม่
ครบทุก
หน่วยงานย่อย 

  1.มีการจัดท า
รายงานการ
ประเมินตนเองให้
ครบทุกหน่วยงาน
ย่อย 

จัดท ารายงาน
ประเมิน
ตนเองให้ครบ
ทุกหน่วยงาน 

มีรายงานประเมิน
ตนเองครบทุก
หน่วยงาน 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบที่  6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
1.ไม่พบการ
จัดท ามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

  1.จัดท ามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 
กระบวนการ 

จัดท า
มาตรฐาน
ระยะเวลา
การให้บริการ 
1 
กระบวนการ 

มีการจัดท า
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 
กระบวนการ 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

ผอ.สถาบัน 

2.ไม่มีแผนการ
ลดระยะเวลา
การให้บริการ 

  2.จัดท าแผนการ
ลดระยะเวลาการ
ให้บริการจาก
กระบวนการที่
เลือก 

จัดท า
แผนการลด
ระยะเวลา
การให้บริการ
จาก
กระบวนการ

มีจัดท าแผนการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการจาก
กระบวนการที่
เลือก 

 ต.ค.53-ก.ย.
54 

ผอ.สถาบัน 
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ที่เลือก 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2552 

สถาบันสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  
รายงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

 
1. จุดที่ควร

พัฒนา 
2. 

ข้อเสนอ 
แนะ 

3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมา

ณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบัน 
1. ขาดความ
ชัดเจนใน
กระบวนการจัดท า
แผนด าเนินงาน
และเปูาประสงค์
ของสถาบันฯ 
 

 1.จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันฯ 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนกลยุทธแ์ละ
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

แผนกลยุทธ ์
และแผนการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  ผอ.สถาบัน 

2.ผลงานตีพิมพ์ 
และ citation ใน
วารสารวิชาการใน
ระดับนานาชาติมี
น้อย 

 2.มีกระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม
การน าเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานระดับ
นานาชาติ เช่น 
โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการระยะ
สั้น เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านภาษา 

-ฝึกอบรมการ
เขียนผลงาน
ตีพิมพ์
ภาษาอังกฤษ               
-แต่งต้ังที่ปรึกษา
งานวิจัย                        
-ก าหนดภาระ
งานขั้นต่ า                             
-สนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั
ในประเทศ 
10,000 บาท  
นานาชาติ 
20,000 
 

จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ หรือ 
citation ใน
วารสารวิชาการ
นานาชาต ิ

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  ผอ.สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนงาน 
1.ไม่พบตัวบ่งชี้
ของวิสัยทัศน์ และ
เปูาประสงค์ 

 1.จัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันฯ 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องกับ

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนกลยุทธแ์ละ
แผนการ
ด าเนินงาน

แผนกลยุทธ ์
และแผนการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  ผอ.สถาบัน 



 

74 

 

วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ประจ าป ี วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประ 
มาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ยังขาดการ
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่าง
กลยุทธ ์แผนการ
ด าเนินงานและ
เปูาประสงค์  กับ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

 2.ควรวิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือความ
เชื่อมโยงระหว่างกล
ยุทธ์ แผนการ
ด าเนนิงานและ
เปูาประสงค์ กับ
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ
เขียนเป็นผังความ
เชื่อมโยงให้ชัดเจน 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนกลยุทธแ์ละ
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

แผนกลยุทธ ์
และแผนการ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เปูาประสงค์ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  ผอ.สถาบัน 

องค์ประกอบที่  2  ภารกจิหลัก 
1.ขาดการวางแผน
แม่บทการวิจัยเชิง
บูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 1.มีการวางแผน
แม่บทการวิจัย 
และมีการพัฒนา
กระบวนการ กลไก 
การติดตาม
ประเมินผลงานวิจัย
ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนแม่บท
งานวิจัย 

แผนแม่บท
งานวิจัย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

80%  รองฯฝุาย
งานวิจัย 

2.ไม่พบการ
บริหารงานวิจยั
และการ
ด าเนินงานด้าน
การวิจยัอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจน
การติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัยที่
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

 2.ด าเนินงานด้าน
การวิจยัเชิงบูรณา
การ เพื่อสร้างและ
ขยายเครือข่ายการ
วิจัย อันน าไปสู่
นวัตกรรมใหม่ 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนแม่บท
งานวิจัย 

จ านวนบุคลากร
วิจัยที่เขา้ร่วม
ประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอ
วิชาการทั้งใน
และ
ต่างประเทศ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  รองฯฝุาย
งานวิจัย 

3.บุคลากรวิจัยที่
เข้าร่วมประชุม

 3. สนับสนุนการ
ท างานวิจยัเป็นทีม 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนแม่บท

จ านวนบุคลากร
วิจัยที่เขา้ร่วม

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

80%  รองฯฝุาย
งานวิจัย 
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วิชาการหรือ
น าเสนอวิชาการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศมีน้อย
และกลุ่มเดิม 

และท างานร่วมกัน
ระหว่างนักวิจยั
อาวุโสกับนักวิจยั
รุ่นใหม่ ให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้
งานวิจัยจาก
นักวิจยัอาวุโสสู่
องค์กร 
(Knowledge 
management) 
เพื่อการขอทุน
สนับสนุนจาก
ภายนอก 
 

งานวิจัย ประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอ
วิชาการทั้งใน
และ
ต่างประเทศ 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประ 
มาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่  3  การบริหารและจัดการ 
1.ขาดประเมินผล
การด าเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 1.ประเมินผลการ
ด าเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อ
น าไปสู่การลด
ต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

ตั้งกรรมการเพื่อ
ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มีผลการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

  รองฯฝุาย
บริการ
วิชาการ 

2.ขาดการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
หน่วยงานไปสู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

 2.มีการศึกษา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ความรู้ เพื่อก าหนด
เป็นแผนการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันฯ และ
ด าเนินการตาม
แผนที่ได้วางไว้ 
 

โครงการ KM มีผลการจัดการ
ความรู้เพื่อ
พัฒนา
หน่วยงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

80%  รองฯฝุาย
วิเทศสัมพันธ ์
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3.ขาดการเปิด
โอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงาน 

 3.แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอกจาก
มหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมเป็นกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 
เพื่อก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ (หรือ
โจทยว์ิจัย) จากการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนหรือ
ภาคเอกชน 
 
 
 
 

แต่งต้ังกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
ที่มาจาก
บุคคลภายนอก 

มีกรรมการ
ประจ าสถาบัน
ที่มาจาก
บุคคลภายนอก 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

60%  ผอ.สถาบัน 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. 
ข้อเสนอแ

นะ 

3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประ 
มาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

4.ขาดการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี้
และเปูาหมายของ
องค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

 4. ควรมกีารจัด
ประชุมชีแ้จงถึง
เปูาหมายของพันธ
กิจต่างๆ ทีจ่ะตอ้ง
ด าเนนิงานในแต่ละปี 
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานที่
ผู้อ านวยการสถาบัน
ฯ ได้ลงนามกับท่าน
อธิการบดี  
 

จัดประชุมบุคล
การสถาบันเพือ่
ถ่ายทอดตวับ่งชี้ 

การประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดตวับ่งชี้ 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  ผอ.สถาบัน 

องค์ประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 
1.ยังไม่มีแผนการ
ใช้ทรัพยากร
ภายในและ
ภายนอกร่วมกัน 

 1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จัดท าแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

มีแผนการ
ใช้ทรัพากร
ภายในและ
ภายนอก
ร่วมกัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

60%  ผอ.สถาบัน 

2.ไม่มีการ  2.จัดท าการ วิเคราะห์ต้นทุน มีวิเคราะห์ ด าเนินงาน 100%  รองฯฝุาย
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วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรม
การให้บริการ 

วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรม
การให้บริการให้
ครบทุกภารกิจ 

ต่อหน่วยของ
กิจกรรมการ
ให้บริการให้ครบ
ทุกภารกจิ 

ต้นทุนต่อหน่วย
ของกิจกรรม
การให้บริการ
ให้ครบทุก
ภารกิจ 

เสร็จสิ้น บริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.การรายงานการ
ประเมินตนเองยัง
มีไม่ครบทุก
หน่วยงานย่อย 

 1.มีการจัดท า
รายงานการ
ประเมินตนเองให้
ครบทุกหน่วยงาน
ย่อย 

จัดท ารายงาน
ประเมินตนเองให้
ครบทุกหน่วยงาน 

มีรายงาน
ประเมินตนเอง
ครบทุก
หน่วยงาน 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100%  หน.สนง.เลข
ฯ 

องค์ประกอบที่  6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
1.ไม่พบการจัดท า
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

 1.จัดท ามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 
กระบวนการ 

จัดท ามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 
กระบวนการ 

มีการจัดท า
มาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 
กระบวนการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

  ผอ.สถาบัน 

2.ไม่มีแผนการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

 2.จัดท าแผนการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการจาก
กระบวนการที่
เลือก 

จัดท าแผนการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการจาก
กระบวนการที่
เลือก 

มีจัดท าแผนการ
ลดระยะเวลา
การให้บริการ
จาก
กระบวนการที่
เลือก 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

  ผอ.สถาบัน 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศกึษา 2553 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและ

พัฒ น า พื ช ศา ส ต ร์  ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 55 3  ต า มก ร ะบ ว น กา ร ใ น ร ะบบ ป ร ะกั น คุณ ภ า พข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 
มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ/สถานี 4 คน 
นักวิจัย 5 คน บุคลากรสถาบันฯ 17 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 คน 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.18 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 อยู่ในเกณฑ์ดี  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน 

เฉลี่ยรวม 

ความหมายผลประเมิน 

สถาบันฯ กรรมการ สถาบันฯ  กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 

                       ด าเนินการ   
4.00    4.00 ด ี ด ี

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.03 4.31 ด ี ด ี

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  2.55 3.44 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 3.58 3.31 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  2.00 3.00 ต้องปรับปรุง พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 0.00 2.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้องปรับปรุง 

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (17 ตัวบ่งชี้) 3.18 3.71   

ความหมายผลประเมิน พอใช้ ดี   
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบันฯ กรรมการ สถาบันฯ กรรมการ สถาบันฯ กรรมการ สถาบันฯ กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 - - 4.00  4.00 - - 4.00  4.00 

องค์ประกอบที่ 2 5.00  5.00 3.00 3.67 4.73  4.73 4.03 4.31 

องค์ประกอบที่ 3 4.74 4.21 2.00 3.25 - - 2.55 3.44 

องค์ประกอบที่ 4 - - 3.00  3.00 4.17 3.63 3.58 3.31 

องค์ประกอบที่ 5 - - 2.00 3.00 - - 2.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 6 - - 0.00 2.00 - - 0.00 2.00 

เฉลี่ยรวม 4.87 4.60 2.36 3.27 4.59 4.46 3.18 3.71 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดี 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
ส่วนผลการประเมินของ คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
            - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรายงาน

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ พิจารณาให้ข้อเสนอ  
ข้อเสนอแนะ 



 

๘๐ 

 

1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
รายงานคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ พิจารณาให้ข้อเสนอ  
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 อยู่ในเกณฑ์ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญการวิจัยด้านพืช 
2. มีผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯ/มหาวิทยาลัยฯ  
3. เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบันฯ 
2. การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการมีเพียง 1 โครงการ/กิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแบบประเมินและวิธีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถใช้ตัวอย่างของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน และสถานีวิจัยปากช่อง เป็น
กรณีศึกษา 

2. ทุกหน่วยงานควรส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและประเมินผลความพึงพอใจทุกกิจกรรม
บริการวิชาการ 

3. ควรมีกระบวนการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ (มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยอยู่แล้ว) 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.55 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 



 

๘๑ 

 

   - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ท าให้ไม่มีการประเมินตนเอง ประเมินผู้บริหาร และ

ให้ข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการ  
2. มีการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ และก าหนดประเด็นความรู้เพียง 1 ประเด็น และมีการจัดท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
3. ระบบบริหารความเสี่ยง ยังไม่มีการติดตาม และน าผลการประเมิน มาจัดท าและปรับแผนความเสี่ยง 

อีกท้ังไม่พบมีการด าเนินงานในรูปของกรรมการ และการจัดการความเสี่ยงไม่ตรงกับปัจจัยที่เสี่ยง 
4. ระบบพัฒนาบุคคลมีแผนการพัฒนาที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการให้ความรู้และดูแลควบคุมให้บุคคลถือปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างครบถ้วน โดย

ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ประชุม เสนอวิสัยทัศน์ และแผนงานที่สถาบันฯ จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ อย่างน้อย 2 ครั้งตอ่ปี  

2. ควรมีคณะกรรมการจัดการความรู้ และก าหนดประเด็นความรู้ในหลายด้านที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันฯ 

3. ควรมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและก าหนดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

4. ควรก าหนดให้มีกรรมการพัฒนาบุคลากร และมีการจัดท าแผนพัฒนาด าเนินงาน ติดตาม ควบคุมให้
ชัดเจน รวมทั้งให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

5. ควรบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการติดตาม ประเมินผล 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพในการหารายได้ที่สูง ทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะ 



 

๘๒ 

 

1. ควรน าผลการใช้เงินในแต่ละเดือน/ไตรมาส มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและปรับแผนการด าเนินงาน  
2. ควรมีการติดตามการใช้เงิน ให้เป็นไปตามแผนและเปูาหมาย โดยอาจมีการรายงานทางการเงินในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ/คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อการประเมินผลการด าเนินงานไปในคราว
เดียวกัน 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ  
2. การรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน ไม่เชื่อมโยงกับหลักฐานอ้างอิง 
3. การบริหารจัดการระดับสถาบันฯ ส่งผลให้การประมวลผลของหน่วยงานย่อยไม่แสดงผลงานภาพรวม

ของสถาบันฯ  
4. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ เช่น จ านวน

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ การน าไปประโยชน์ของผลงานวิจัย 
2. ควรรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน ให้เชื่อมโยงกับหลักฐานอ้างอิง 
3. สถาบันฯ ควรมีนโยบายให้หน่วยงานย่อยประเมินคุณภาพทุกองค์ประกอบ ที่สอดคล้องตรงตาม

ภารกิจและใช้เป็นข้อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานย่อย 
4. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน (C) และน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) เพ่ือให้ครบตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) ในทุกตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 6 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  



 

๘๓ 

 

จุดแข็ง 
           - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการในภารกิจหลัก ตลอดจนก ากับติดตามและประเมินผลการ

ปรับปรุง  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสอบถามความต้องการหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ จากผู้ขอรับบริการทั้ง

ภายนอกและภายในหน่วยงาน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการประชุม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ทั้งในด้าน
ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญการวิจัยด้านพืช 
2. มีผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย

วิจัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กัน และไม่มี

การก าหนดตัวชี้วัดของกลยุทธ์ เพื่อใช้ประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
2. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ท าให้ไม่มีการประเมินตนเอง ประเมินผู้บริหาร 

และให้ข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการ 
3. ไม่พบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมให้มีความสัมพันธ์

กันและก าหนดตัวชี้วัดของกลยุทธ์ เพ่ือใช้ประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ประชุม เสนอวิสัยทัศน์ และแผนงานที่สถาบันฯ จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ เช่น 
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ การน าไปประโยชน์ของผลงานวิจัย 

4. การเพ่ิมการสื่อสารภายในองค์กรในประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 

 



 

๘๔ 

 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  เมื่อวันที่ 28-
30 กรกฎาคม 2553 พบว่า สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 16 โครงการ และได้การด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 5 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ คือ 
 1) ตั้งกรรมการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถาบัน  
 2) จัดท ามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 1 กระบวนการ เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถาบัน 
 3) จัดท าแผนการลดระยะเวลาการให้บริการจากกระบวนการที่เลือก เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารสถาบัน 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
ส าหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์

และแผนงาน 
            

1 1.1 ê กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมา
ณ 

    6 6 

2 1.1 ข้อ    
3-5 

— จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้       18 18 

3       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต 

        0 0 

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการวจิัย 

        1 1 

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

        6 6 

6       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        1 1 

7       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก         7 7 
8       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ         3 3 
9   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีทีบ่รรลุเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้       15 15 

10       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต 

        0 0 

11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการวจิัย 

        1 1 

12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

        6 6 

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        1 1 

14       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก         7 7 
15       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ         0 0 
16 1.1 ข้อ 8 — จ านวนข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ทั้งหมด 

ข้อ           

17   — จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่
น าไปทบทวน/ปรบัปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
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18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
 
 
 

ข้อ ปีการศึกษา         

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 
  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก             

19 2.1 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชพีทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   31 33 33 

20 2.2 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการทีม่ีการส ารวจความพึง
พอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   15 17 17 

21   — ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในแต่ละโครงการ คูณ กับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

    2857 3752.39 3752.39 

22   — ผลรวมของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คน     688 895 895 

23 2.3 ê ระบบความส าเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

ข้อ ปีการศึกษา   1 4 5 

24   — จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัย
ทั้งหมด 

คน     31 30.5 32.5 

25   — จ านวนนกัวจิัยที่ลาศึกษาต่อ คน     2 1 0 
26 2.4 ê ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั

และงานสร้างสรรค์ 
ข้อ ปีการศึกษา   0 5 5 

27 2.4 ข้อ 3 — จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คน ปีการศึกษา   4 4 4 

28   — จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

      0 2 2 

29 2.5 ê ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา   3 3 3 

30 2.5 — จ านวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

ชื่อเร่ือง ปี
การศึกษา/
ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

  23 40 40 

31 2.5 ข้อ 1 — จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการ
ประชุมวชิาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ชื่อเร่ือง   40 20 20 
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32 2.5 ข้อ 4 — จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

ชื่อเร่ือง     18 6 6 

33 2.5 ข้อ 6 — จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบยีนสิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเร่ือง     0 1 1 

34   — จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างขอยื่นจด
ทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

      0 5 5 

35   — จ านวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว ์
 
 
 

      20 5 5 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

36 2.4 ข้อ 4 
และ 2.6 

— จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

บาท ปีงบประมา
ณ 

  7,101,283 10,962,616 14,089,060 

37      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

      4,987,950 9,985,616 9,985,616 

38          * จากหนว่ยงาน       1,603,700 5,503,616 5,503,616 
39          * จากสถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      3,384,250 4,482,000 4,482,000 

40        - จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

      2,113,333 977,000 977,000 

41   — จ านวนนกัวจิัยที่ได้รับทุนวิจยัทั้ง
ภายในและ/หรือภายนอก (ไม่นับซ้ า) 

คน ปีการศึกษา   26 21.5 21.50 

42 สมศ. 5 — จ านวนรวมของบทความวิจยัที่
ตีพิมพ์ 

ชิ้นงาน ปี
การศึกษา/
ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

0 37 19 19 

43        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ

      9 9 9 

44        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิ

      26 4 4 

45        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวชิาการระดบัชาติใน
ฐานข้อมูล     TCI 

      2 5 5 
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46        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 

      0 1 1 

47        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ สกอ. รบัรอง (ไม่รวม 
ISI) 

      0 0 0 

48        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

      0 0 0 

49 สมศ. 5 — จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร ่

ชิ้นงาน ปี
การศึกษา/
ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

0 14 45 45 

50         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

    5 34 34  

51         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับชาต ิ
 
 

      9 10 10  

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

52         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

      0 0 0 

53         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับภูมภิาค
อาเซียน 

      0 0 0 

54         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาต ิ(ทั้ง
ในและนอกประเทศ) 

      0 1 1 

55 สมศ. 6 — จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปี
การศึกษา/

  10 13 13 
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56         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

  10 13 13 

57         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

      0 0 0 

58         - จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

      0 0 0 

59         - จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย ์

      0 0 0 

60 สมศ. 6 — จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปี
การศึกษา/
ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

0 7 6 6 

61         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

    4 3 3 

62         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

    0 0 0 

63         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

    0 0 0 

64         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย ์

    3 3 3 

65 สมศ. 7 — จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปี
การศึกษา/
ปีงบประมา
ณ/ปีปฏิทิน 

  0 0 0 
66         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ

วิจัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

    0 0 0 

67         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความ
วิจัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

      0 0 0 

68         - ต าราหรือหนังสือที่มกีารตรวจ
อ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

      0 0 0 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

69         - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือ
ที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

      0 0 0 

70   — จ านวนบทความวิจยัที่ได้รบัอ้างอิง
ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

เร่ือง     0 0 0 

71   — จ านวนนกัวจิัยที่เข้ารว่มประชุม
วิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปีการศึกษา   18 37 28.5 

72         - ในประเทศ       18 35 25.5 



 

๙๐ 

 

73         - ต่างประเทศ       0 3 3 
74   — จ านวนนกัวจิัยที่ท าหน้าที่สนับสนุน

การเรียนการสอน 
      23 26 26 

75   — จ านวนบุคลากรประจ าที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์
ภายนอกมหาวทิยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดบัชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

      5 1 1 

76 สมศ. 18 ê ผลการชี้น า ปอูงกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ  

ข้อ ปีการศึกษา   0 0 0 

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ             
77   — จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา   107 70.5 79.5 
78   — จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ       2 1 0 
79 3.1 ê ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานและผู้บริหารทกุระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา   5 3 5 

80         -  จ านวนครั้งของการจัดประชุม
บุคลากรทั้งหน่วยงาน 

ครั้ง     0 0 0 

81 3.2 ê การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ ปีการศึกษา   0 4 4 
82 3.3 ê ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา   0 1 4 
83 3.3 ข้อ 2       -  จ านวนความเส่ียงด้าน

ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

เร่ือง     0 0 0 

84         -  จ านวนความเส่ียงด้าน
ยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      0 0 0 

85         -  จ านวนความเส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

      0 0 0 

86         -  จ านวนความเส่ียงด้านการ
ปฏิบตัิงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้
 
 

      0 0 0 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

87         -  จ านวนความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      0 0 0 

88         -  จ านวนความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 
ตามบริบทของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว ้

      0 0 0 

89 3.4 ê ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา   0 1 4 



 

๙๑ 

 

90 3.5 — จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

คน ปีการศึกษา   95 53.5 53.5 

91         -  ในประเทศ       94 52.5 52.5 
92         -  ต่างประเทศ       1 1 1 
93   — งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร

ทั้งในและต่างประเทศ 
บาท     177880 750,828 750,828 

94 สมศ. 13 ê คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันแต่งตั้ง 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา    0 0 

  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ             
95 4.1 ê ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ ปีงบประมา

ณ 
    4 5 

96  — รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน บาท ปีงบประมา
ณ 

  76,936,692 98,790,184 

97  -  เงินงบประมาณ     5,299,908 27,153,400 
98  -  เงินรายได้     71,636,784 71,636,784 

99   — รายรับจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

          

100   — งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 

        55,146,132 55,063,287 

101   — ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน  

        76,936,692 98,985,945 

102  — เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     28,339,526 - 193,762 
103  — สินทรัพย์ถาวร        
104 4.2 — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ

ให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมา
ณ 

  18 18 

105  — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการทั้งหมด 

   27 31 

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

            

106 5.1 ê  มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา     3  5 

107 5.1 ข้อ 3 — จ านวนตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา         

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันอินทรีฯ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 



 

๙๒ 

 

108 5.1 ข้อ 5 — จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า 

โครงการ ปีการศึกษา         

109   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้           

110   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่มีผลการด าเนินงาน
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า 

ตัวบ่งชี้           

111 5.1 ข้อ 9 — จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยั
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา         

112 สมศ. 15 — คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา     3.18 3.71 

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

            

113 6.1 ê  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา     0 2 
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 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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