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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  เป็นการพัฒนาอีกระดับของการด าเนินงานประกันคุณภาพ  โดยได้น า
หลักการของการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือกลไกของ  P D C A มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 

รายงานฉบับนี้  เป็นการประเมินตนเอง  ในรอบปีการศึกษา  2554  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2554  ถึง
วันที่  31  พฤษภาคม  2555  ส่วนข้อมูลด้านงบประมาณใช้ข้อมูลระหว่าง  1  ตุลาคม  2553 ถึง  30  กันยายน  
2554  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 เมินคุ ณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2554 

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

            ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ 
               เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
                        1 กรกฎาคม 2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
      สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย 
และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 22 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2554 พบว่า สถาบันฯ มผีลการประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับพอใช้  ส่วนผล
ประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 5 ข้อ 5 คะแนน 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5 คะแนน 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด (มก.) 
ร้อยละ 69.74 5 คะแนน 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5) ร้อยละ 24.30 5 คะแนน 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 
5 ข้อ 5 คะแนน 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

5 ข้อ 5 คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) ค่าเฉลี่ย 4.22 4.22 คะแนน 
2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) ร้อยละ 15.79 3.95 คะแนน 
2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 4 ข้อ 4 คะแนน 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 4 ข้อ 4 คะแนน 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 
ร้อยละ 69.86 4.37 คะแนน 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 5 ข้อ 3 คะแนน 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 ข้อ 3 คะแนน 
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(สกอ.4.2) 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

(สกอ.4.3) 
111,737บาท/คน 3 คะแนน 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 3 ข้อ 3 คะแนน 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 4 ข้อ 3 คะแนน 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

หน่วงงาน (สมศ.17) (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย) 
2 ข้อ 2 คะแนน 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) 

3 ข้อ 2 คะแนน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 2 ข้อ 2 คะแนน 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 3 ข้อ 2 คะแนน 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 2     
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
1 ข้อ 1 คะแนน 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน (ก.พ.ร.) 

0 ข้อ 0 คะแนน 

 

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก สถาบันได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. –ไม่มี- –ไม่มี- 
จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

–ไม่มี- 1.สถาบันควรก าหนดแผนงานประกันคุณภาพ 

–ไม่มี- 2.ควรประสานงานร่วมกับส านักประกันคุณภาพ มก. 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามวงจร

ประกันคุณภาพ PDCA 

–ไม่มี- 3.สถาบันควรพิจารณาความสอดคล้องระหว่างพันธกิจ

หลักของหน่วงงานย่อย กับตัวบ่งชี้ประเมินตามพันธกิจ 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
ปี  2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วางแผนการด าเนินงานและจัดตั้งสถาบันฯ โดยวางแผน

อัตราก าลัง งบประมาณ และจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2535 และจัดท า
รายละเอียดประกอบการขอโอนหน่วยงานจากต้นสังกัดเดิม  คือสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ   
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 ฝ่าย 1 ศูนย์วิจัย และ 3 สถานีวิจัย คือ ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ   ฝ่ายนโยบายแผนและติดตามประเมินผล   ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยีสู่ชนบท    
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ   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
การแบ่งส่วนราชการใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยพืช
ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน และก าหนดให้ชื่อ
สถาบันเป็น “สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์” (สอพ.) 
ส่วนชื่อภาษาอังกฤษยังคงไว้ตามเดิม 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญำ และปณิธำน 
 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 เอกลักษณ์ของสถำบัน 

  เอกลักษณ์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
  

 อัตลักษณ์ 
  ส านึกดี   (Integrity)      

  มุ่งม่ัน      (Determination)      
  สร้างสรรค์  (Knowledge Creation)           
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  สามัคคี  (Unity) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน 

แผนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย/
ผลผลิต 

แผน/ผล 
เป้าหมายผลผลิต 

สถาบันอนิทรีฯ 
ไร่สุวรรณ ส.ปากช่อง ส.เขาหินซอ้น ส.ลพบุร ี

1.แผนงำนวิจัย               

1) โครงการวิจัยดา้นพืช 
  

15
โครงการ 

แผน 10 4 1 - 15 
ผล 13 4 1 - 18 

2) โครงการวิจัยด้านพชืพลังงานที่เกี่ยวขอ้งกับ
การฟืน้ฟูความเชื่อมั่นและความมั่นคงของรฐั 

3 โครงการ 
แผน - - 4 3 7 
ผล - - 4 6 10 

3) โครงการสนับสนุนนักวิจยัรุ่นใหม่ 
  

10 
โครงการ 

แผน - - - - 0 
ผล - - - - 0 

4) จ านวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร ่
  

15 เรื่อง 
แผน 10 2 2 2 16 
ผล 12 7 3 2 24 

5) จ านวนพันธุ์พืชทีข่ึ้นทะเบียนและรับรอง
พันธุ์พืช 

2 พันธุ ์
แผน - 2 - - 2 
ผล - 5 - - 5 

2.แผนงานฝึกงานนิสิต               

1) โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรการผลิตพืช
ไร่ 

2 โครงการ 
/ 200 คน 

แผน 1 / 200 - 1 / 20 1 / 20 3 / 240 
ผล 1 / 223 - 1 / 20 1 / 21 3 / 264 

2) โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรพืชสวน 
  

1 โครงการ 
/ 100 คน 

แผน - 2 / 150 - - 2 / 150 
ผล - 2 / 153 - - 2 / 153 

3) โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรพิเศษ 
  

1 โครงการ 
/ 20 คน 

แผน 1 / 20 - - 1 / 20 2 / 40 
ผล 1 / 50 - - 1 / 22 2 / 72 

4) โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรสหกจิ
ศึกษา 

1 โครงการ 
/ 10 คน 

แผน 1 / 10 - - - 1 / 10 
ผล 1 / 10 - - - 1 / 10 

3.งานบริการวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยี               

1) โครงการเกษตรแฟร์ปากช่อง 
  

1 โครงการ 
แผน 1 - - - 1 
ผล - - - - - 

2) บริการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 
80 ครั้ง / 
1,000 คน 

แผน 80/1,000 10 / 150 5 /30 1 / 100 96 / 1,280 
ผล 85/4,400 8 / 321 6 / 35 2 / 119 101/ 4,875 

3) นิทรรศการ 10 ครั้ง/ แผน 5 / 1,000 5 / 150 2 / 100 1 / 100 12 / 1,350 
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  1,000คน ผล 7 / 1,200 5 / 200 4 / 250 1 / 100 17 / 1,750 

4) โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี 
  

5 โครงการ 
/400  คน 

แผน 2 / 200 3 / 100 1 / 100 1 / 40 7 / 440 
ผล 4 / 420 3 / 145 1 / 120 1 / 35 9 / 720 

5) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
  

2 โครงการ 
แผน 1 - 1 - 2 
ผล 1 - 3 - 4 

6) โครงการสัมนาทางวิชาการ 
  

1 โครงการ 
แผน 1 - - - 1 
ผล 1 - - - 1 

4. แผนงานบริการงานวจิัย               

1) พัฒนาระบบการให้บริการงานวิจยั 
  

1กิจกรรม 
แผน 1 - - 2 3 
ผล 1 - - 2 3 

5. แผนงานบริหารจัดการทั่วไป               

1) โครงการผู้น าท้องถิ่นสัมพันธ ์
  

1โครงการ 
แผน - - - - - 
ผล - - - - - 

2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  

2โครงการ 
แผน 1 1 1 1 4 
ผล 1 1 1 1 4 

3) กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

5กิจกรรม 
แผน 5 5 3 1 14 
ผล 5 5 3 2 15 

6. แผนงานประกันคุณภาพ               

1) กิจกรรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ 
  

1กิจกรรม 
แผน 1 - - - 1 
ผล 1 - - - 1 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบัน 

กิจกรรมด ำเนินกำร 
 

พ.
ย.

- พ
.ค
. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
ต.
ค.

 

1. วางแผน และปรับปรุงแผนด าเนินการ (P)                   
2. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบ่งชี ้(D)                   
3.ติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน                   
4.ศูนย์/สถานี จัดท า SAR เตรียมการประเมิน (สิ้น
เดือน พ.ค. 53) 

                  

4.1) แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับศูนย์/สถานี                   

4.2) น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมนิ
ระดับสถาบันฯ 

                  

5.ประเมินระดับศูนย์/สถานี                    
5.1)คณะกรรมการฯ จัดส่งรายงานผลการ
ประเมิน ให้แต่ละหน่วยงาน 

                  

6.ปรับปรุง SAR ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

                  

6.1)ส่ง SAR ฉบับแกไ้ขแล้วให้สถาบันฯ                   
7.สถาบันฯน าผล (4) มาจัดท า SAR เตรียมการ
ประเมิน 
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กิจกรรมด ำเนินกำร 
 

พ.
ย.

- พ
.ค
. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
ต.
ค.

 

7.1)จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)                   

7.2)จัดส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับสถาบันฯ แต่ละท่าน  และส านักประกัน
คุณภาพ 3 ชุด (ก่อนประเมิน อย่างน้อย 2 
สัปดาห์) 

                  

8.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ
สถาบันฯ ก่อนการประเมิน 1 สัปดาห์ 

                  

9.ประเมินระดับสถาบันฯ (C)                     
10.ประชุมวางแผนปรับปรุงตามผลการประเมินฯ 
(A) 

                  

10.1)ส่งแผนปรับปรงุ สปค.01 ให้ส านักประกันฯ 
(ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับรายงาน) 

                  

11. หน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) และน าผล
การประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป (P) 

                  

  
 

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบัน 

 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) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
3) สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 
4) สถานีวิจัยปากช่อง 
5) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
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6) สถานวิจัยลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          10 

 

        แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  

ผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

 

หัวหน้างาน 
 

-ประธานคณะกรรมการ 
     -หัวหน้างาน 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย ์
 

คณะคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 

กรรมการปรคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

ะจ าสถาบัน 
 

หน.ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

ผอ. ศูนย์วิจัยข้ำวโพด 
และข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ 

 

หน. สถำนีวิจัยพืชไร่ 
สุวรรณวำจกกสิกิจ 

 

หน.สถำนีวจิัยปำกชอ่ง 
 

หน. สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 
 

หน. สถำนีวิจัยลพบุรี 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของสถำบัน 

1.7.1  รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรงำนของสถำบันฯ 
  1) ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ    ประธานกรรมการ 
  2) รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิจัย    กรรมการ 
  3) รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริการวิชาการ   กรรมการ 
  4) รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ กรรมการ 
  5) รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริการงานวิจัย   กรรมการ 
  6) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ และหัวหน้าสถานีวิจัยพืชไร่ฯ กรรมการ 
  7) หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง     กรรมการ 
  8) หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน     กรรมการ 
  9) หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี     กรรมการ 
  10) หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.7.2  รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันฯ 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย      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 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่สถำบันภำคภูมใิจ 

 ศูนย์วิจัยข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ และสถำนีวิจัยพืชไร่สุวรรณวำจกกสิกิจ 
 1. ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 53, Ki 54, Ki 55, Ki 56, Ki 57, Ki 58, Ki 59  
และ Ki 60 

2. นายสรรเสริญ จ าปาทอง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพ
ส าหรับเป็นแหล่งของเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม : Ki 53 ถึง Ki 60”  

3. นางสาวสดใส ช่างสลัก ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้ง
ที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” 
 สถำนีวิจัยปำกช่อง 
 1.  การข้ึนทะเบียนพันธุ์ ได้แก่ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่พันธุ์ปากช่อง 1,  น้อยหน่าพันธุ์หนังเขียวเกษตร 1,  
น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ปากช่อง เคยู1,  น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ปากช่อง เคยู2,  น้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 1 โดย  
นายเรืองศักดิ์  กมขุนทด 
 2.  น าเสนอผลงาน ใน The Fifth International Conference on Vetiver and Climate Change. 
ที่ประเทศอินเดีย  เรื่อง The Impact of Vertiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash) Integrated with Covered 
Plants on Soil and Water Conservation in Mango Orchard At Pakchong Research Station, Thailand. 
ผู้น าเสนอผลงาน นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ  

3.  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical and subtropical fruits.        
เรื่อง Growth and Yield of Eight Banana Cultivars in Kluai Namwa (ABB group). ผู้น าเสนอ  ผลงาน  นาง
กัลยาณี สุวิทวัส 
 4.  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical and subtropical fruits.      
เรื่อง The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction from Immature Male Flower of  Seven 
Banana Cultivars.  ผู้น าเสนอ  ผลงาน  นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ 
 5.  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical and subtropical fruits.      
เรื่อง Karyotypic Variation of Certain Banana Related with B Genome in Thailand.  น าเสนอ  ผลงาน  
นางสาวพิมพ์นิภา  เพ็งช่าง 
 สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 

1. นายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มี
ศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร 

2. นางกิง่กานท์  พานิชนอก นักวิจัยช านาญการ ได้ไปเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน The 
combinations of Zinc,Magnesium and Sulphur foliar fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava 
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(Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant  ในการประชุมวิชาการ 9th 

Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses 
for Multiple Markets”  ณ เมือง Nanning  จังหวัด Guangxi ประเทศ จีน 
 สถำนีวิจัยลพบุรี   
 1. โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกจิตส านึก และฝึกฝนเยาวชนให้มีทักษะการปลูกข้าว 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสระเพลง และ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 
    2. โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้องเป็นโครงการที่สถานีวิจัยลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านสระเพลง ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 2 ปีที่ 2  (2553 -2554)  สถานีวิจัยลพบุรี มีความภาคภูมิใจในผลงานของโครงการปลูกข้าวเพ่ือน้องมาก 
เนื่องจากได้รับความร่วมมือ จากโรงเรียนบ้านสระเพลงและประชาชนในท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก เป็นโครงการที่ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติการปลูกข้าว (ด านา) การเก่ียวข้าว ที่ถูกวิธีให้เด็ก นักเรียนที่
ร่วมกิจกรรมร่วมลงมือปฎิบัติ ท าให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ มอบผลผลิต
ข้าวสารให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเพลง ปี 2554  เป็นทุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเพลง  

1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 39,091,816 39,067,190 24,626 27,153,400 27,153,163 236 34,212,200 34,212,169.06 30.94 
งบประมาณเงิน
รายได้ 

52,326,704 44,851,793 7,474,911 71,636,784 71,832,782 -195,998 74,615,765 67,818,548.58 6,797,217 

รวม 91,418,520 83,918,983 7,499,537 98,790,184 98,985,945 -193,762 108,827,965 102,030,717.64 6,797,247.94 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. แผ่นดิน 34,212,200 1. งบบุคลากร 38,170,948.60 
2. รายได ้ 74,615,765 2. งบด าเนินงาน 55,150,157.64 
  3. งบลงทุน 8,709,611.40 
  4. งบอุดหนุน - 
  5. งบอ่ืนๆ - 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท)  รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 102,030,717.64 

1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรวิจัย 

 
ส ำนักงำนเลขำนกุำร     

1 นางพูนทรัพย ์  บุญร าพรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ 


- 
2 นางประนอม   คงสกุล นักวิชาการเงินและบญัชี ข้าราชการ 


- 

3 นางจิรธนา   อินโต นักวิชาการพัสด ุ ข้าราชการ 


- 
4 นายบุญช่วย   เอี่ยมประพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ 


- 

5 นายชัยวัฒน์   คลังทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ  - 
6 น.ส.ปราณ ี  น้องเดชา นักวิชาการเงินและบญัชี พนง.มก. 


- 

7 น.ส.จิตราพัชร  ตันติชุต ิ บุคลากร พนง.มก. 


- 
8 นายบัณฑติ  ชมไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนง.มก. 


- 

9 น.ส.ปัญจมา  แสงแถวทิม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.เงินรายได้ 


- 

 
รวม   9 

 
 

ไร่สุวรรณ 
   1 นายสรรเสรญิ  จ าปาทอง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 

 

2 นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรวิจัย 
3 น.ส.สดใส ช่างสลัก นักวิจัย ข้าราชการ 

 

4 นายประพนธ์ บุญร าพรรณ นักวิจัย ข้าราชการ 
 

5 นายสุขสันต ์ พันธ์ทอน ช่างเครื่องยนต ์ ข้าราชการ  -
6 น.ส.แสงแข น้าวานิช นักวิจัย ข้าราชการ 

 

7 นายณรงชัย บุญศร ี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ข้าราชการ 


-
8 นายนพพงศ์  จุลจอหอ นักวิจัย ข้าราชการ 

 

9 นายธ ารงศิลป  โพธิสูง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

10 น.ส.แอนนา สายมณรีัตน ์ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

11 นายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

12 นายโกศล เกิดโภคทรัพย ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ข้าราชการ  

13 นายสมชาย ปิยพันธวานนท์ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

14 นายศรณั ปิยังกร ช่างไฟฟ้า ข้าราชการ  -
15 นางสุปราณ ีงามประสิทธ์ิ นักวิทยาศาสตร ์ ข้าราชการ 

 

16 นางพิทยาภรณ ์สุภรพัฒน์ นักวิจัย ข้าราชการ 
 

17 นางส าราญ  ศรีชมพร นักวิจัย ข้าราชการ 
 

18 นางยุวดี อินจันทร์ นักวิจัย พนง.มก 
 

19 นายชาญณรงค ์ตั้งคณาทรัพย ์ วิศวกร พนง.มก 


-
20 น.ส.ปวีณา ทองเหลือง นักวิจัย พนง.มก 

 

21 น.ส.ชฎามาศ จิตตเ์ลขา นักวิจัย พนง.มก 
 

22 น.ส.วราภรณ ์บุญเกิด นักวิจัย พนง.มก 
 

23 นายวันชัย เย็นเพชร นักวิจัย พนง.มก 
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24 น.ส.บงกชมาศ โสภา เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนง.มก 
 

25 นางวราภรณ ์วงค์พิลา เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานราชการ  

26 นางปิยนุช ศรไชย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ 
-

27 น.ส.จิฬาพร สุขม ี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานเงินรายได้  -
28 นางจีรนันท์ แหยมสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

29 นายสมชาย โพธสิาร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร พนักงานเงินรายได้  

30 นายถวิล นิลพยัคฆ ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

31 นางจรินทร ์ทรัพย์เฉลิม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานเงินรายได้ 
-

32 นายกิตติศักดิ ์ ศรีชมพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานเงินรายได้ 
-

33 นางเจริญขวัญ  ทองแดง นักวิชาการเงินและบญัชี พนักงานเงินรายได้ 
-

34 น.ส.เสาวน ีฝัดศิร ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

35 นายสมชาย ช้ัวทอง ช่างไม้ ลูกจ้างประจ า 


- 
36 นายอาดูร ลาสดุ ี ช่างฝีมือโรงงาน ลูกจ้างประจ า 


- 

37 นางลัดดาวลัย ์ปล้องงูเหลือม พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจ า 


-
38 นางล าไย ท าขุนทด พนักงานพมพ์ดีด ลูกจ้างประจ า 


-

39 นายเลียง ปัญญาวัน ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรวิจัย 

40 นายสมโภชน ์สืบนิคม ช่างระบบน้ า ลูกจ้างประจ า 


-
41 นายส าราญ เนียนสันเทียะ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

42 นายวีรศักดิ ์ ปล้องงูเหลือม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-
43 นายชัยพร เชียงเงิน พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

44 นายประเสริฐ เลาสูงเนิน พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-
45 น.ส.ละเมยีด  ช้ีแจง พนักงานพิมพ์ดีด  ลูกจ้างประจ า 


-

46 นางจิรวรรณ  สุวรรณชาต ิ พนักงานพิมพ์ดีด  ลูกจ้างประจ า 


-
47 นายประพล เชิญชมชื่น พนักงานเครื่องจักรกล ลูกจ้างประจ า 


-

48 นายสมบรูณ ์สนธิเณร ช่างฝีมือโรงงาน ลูกจ้างประจ า 


-
49 นายยงค์ศักดิ ์ช้ัวทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-

50 นายส าราญ จิตต์จ านงค ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-
51 นายจ าลอง ทรัพย์เฉลิม พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

 
รวม   51 25 

 
สถำนีวิจัยปำกช่อง     

1 น.ส.พินิจ   กรินท์ธัญญกิจ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

2 นายเรืองศักดิ ์  กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

3 นางกัลยาณ ี  สุวิทวัส นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นางสาวขวัญหทัย  ทนงจิตร นักวิจัย พนง.มก.   

5 นางสาวพิมพ์นิภา  เพ็งช่าง นักวิจัย พนง.มก.   

6 น.ส.ปรัชญาพร  วรรณรักษาศักดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.มก.  - 
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7 น.ส.อิสราภรณ์  ครชรตัน ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.ราชการ  - 

 
รวม   7 5 

 
สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน     

1 นายธีระ   สมหวัง นักวิจัย ข้าราชการ   

2 นางกิ่งกานท์   พานิชนอก นักวิจัย ข้าราชการ   

3 นายสุเมศ   ทับเงิน นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นายนพศูล   สมุทรทอง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

5 นางบุญญรตัน ์ พึ่งเกษม  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.ราชการ  -  
6 นางเครือวัลย ์ สามารถ พนักงานพิมพ์ดีด ช้ัน 1 ลูกจ้างประจ า  - 

 
รวม   6 4 

 
สถำนีวิจัยลพบุรี     

1 นายสกล  ฉายศร ี นักวิจัย ข้าราชการ   

2 นางพชรดา ฉายศร ี นักวิจัย ข้าราชการ   

3 นายผดุงศักด ์ เพชรสังหาร นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นายสุทัศน์ แปลงกาย นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

5 นางอ านวยพร ประทุมโพธิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชี ข้าราชการ  - 
6 นายอรรณพ จันทรอุปร ี ช่างเทคนิค ข้าราชการ  - 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรวิจัย 
7 นายธีรชัย  ใจตรงกล้า นักวิชาการพัสดุ พนง.มก.  - 
8 นางนิตยา ดนตรี เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนง.เงินรายได้  - 
9 นางสาวล าพึง  สุเดชะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างชั่วคราว  - 

 
รวม   9 4 

    
82 38 

 

สรุปจ านวนบุคลากรของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ปีการศึกษา 2554 

หน่วยงำน บุคลำกรประจ ำ บุคลำกรวิจัย 

ส านักงานเลขานุการ 9 - 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯ และสถานีวิจัยพืชไร่ 51 25 

สถานีวิจัยปากช่อง 7 5 

สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 6 4 

สถานีวิจัยลพบุรี 9 4 

รวม 82 38 
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 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2554  (ปัจจุบัน) 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏิบัต ิ อ่ืนๆ 
(ระบุ) ภำคกำรศึกษำ คณะ (ระบุ) วิชำ (ระบุ) จ ำนวนชั่วโมง

สอนทั้งหมด 
จ ำนวน
นิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ (ระบุ) จ ำนวนชัว่โมง
สอนท้ังหมด 

จ ำนวนนิสิต 

ไรสุ่วรรณ 
1. นายสรรเสริญ จ าปาทอง ปลาย วิทยาศาสตร ์ การอนุรักษ์และ

การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวโพด 

7        

ต้น เกษตร ฝึกงาน 3 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 17.5 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 2 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 2 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน(พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 2  
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     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.
บูรพา วข.จันทบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

2. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ ต้น เกษตร ฝึกงาน 3 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 17.5 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 2 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 2 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 2  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 2  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

3. น.ส. สดใส ช่างสลัก ต้น เกษตร ฝึกงาน 1 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 35 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 0.67 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
ฝึกงาน 0.67 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  
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เทคโนโลย ี
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน(พิเศษ) 24.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 28 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 38.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 42 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 35 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 2  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 28 6  

4. นายประพนธ์ บุญร าพรรณ      ต้น เกษตร ฝึกงาน 2.67 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 11.25 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  
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     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 7 2  
     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.

ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 6  

5. น.ส. แสงแข น้าวานิช ต้น เกษตร ฝึกงาน 1 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 20 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 0.67 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 0.67 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 21 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 14 2  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 6  
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6. นายนพพงศ์ จุลจอหอ      ต้น เกษตร ฝึกงาน 20 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 2  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 2  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

7. นายธ ารงศิลป โพธิสูง ต้น เกษตร ฝึกงาน 3 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 20 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 2 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 18.75 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 2 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 11 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  
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     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

1.75 17  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

20.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

17.5 2  

     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.
บูรพา วข.จันทบุรี) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

7 4  

8. น.ส. แอนนา สายมณีรตัน ์      ต้น เกษตร ฝึกงาน 11.67 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 35 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 14 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

10.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

21 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

10.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน 10.5 3  
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(พิเศษ) 
     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน 

(พิเศษ) 
3.5 17  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

14 4  

     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.
บูรพา วข.จันทบุรี) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

7 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน 
(พิเศษ) 

14 6  

9. นายสุขุม โชติช่วงมณรีัตน ์      ต้น เกษตร ฝึกงาน 17.5 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 8.75 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 3.5 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 21 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) ฝึกงาน (พิเศษ) 35 2  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 28 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 28 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  
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     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.
บูรพา วข.จันทบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 6  

10. นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ      ต้น เกษตร ฝึกงาน 3.5 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 1.75 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 1.75 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 21 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 38.5 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 6  

11. นางพิทยาภรณ์ สภุรพัฒน ์      ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  

12. นางส าราญ ศรีชมพร      ต้น เกษตร ฝึกงาน 35 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 45.5 3  
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     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 52.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 21 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 21 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 6  

13. นางยุวดี อินจันทร์      ต้น เกษตร ฝึกงาน 3.5 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 1.75 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 1.75 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 6  

14. น.ส. ชฎามาศ จิตต์เลขา ต้น เกษตร ฝึกงาน 3 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 35 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 17.5 75  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  
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     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 28 3  

15. น.ส.บงกชมาศ โสภา      ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ปลาย โครงการลูกพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 42 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 35 2  
     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.

บูรพา วข.จันทบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 6  

16. น.ส. ปวีณา ทองเหลือง      ต้น เกษตร ฝึกงาน 25.5 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 26.25 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 10.5 35  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  
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     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 17  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  

     ปลาย วิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ (ม.
บูรพา วข.จันทบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 3.5 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 6  

17. วราภรณ์ บญุเกิด 

 

ต้น เกษตร ฝึกงาน 1 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 10 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 0.67 75       
ปลาย วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ฝึกงาน 0.67 35       

18. นายวันชัย เย็นเพชร ต้น เกษตร ฝึกงาน 3 110 ต้น เกษตร ฝึกงาน 7 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 2 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 3.5 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 2 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 3.5 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 35 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา ฝึกงาน (พิเศษ) 35 3  
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นครินทร์) 

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 21 3  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 42 4  

     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.
ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 6  

19. นางวราภรณ์ วงค์พิลา      ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

20. น.ส.จีรนันท์ แหยมสูงเนิน      ต้น เกษตร ฝึกงาน 10 110  
21. นายสมชาย โพธิสาร 

 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน 2.67 110  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

22. นายถวิล นิลพยัคฆ ์      ต้น เกษตร ฝึกงาน 20 110  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  
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นครินทร์) 

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  

23. น.ส.เสาวนี ฝดัศิร ิ      ต้น เกษตร ฝึกงาน 2.67 110  
     ปลาย เกษตร ฝึกงาน 11.25 75  
     ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  
     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ

ร้อยเอ็ด) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร)เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 5  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 7 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 7 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 4  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้)  ฝึกงาน (พิเศษ) 7 2  
     ปลาย สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีฯ (ม.

ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 10.5 6  

24. นายชาญณรงค์ ตั้งคณา
ทรัพย ์

     ต้น เกษตร ฝึกงาน 8 110  
ปลาย เกษตร ฝึกงาน 2 75 ปลาย เกษตร ฝึกงาน 7 75  
ปลาย วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ฝึกงาน 2 35 ปลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฝึกงาน 7 35  

     ต้น เกษตรศาสตร ์(วิทยาลัยเกษตรฯ
ร้อยเอ็ด) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 14 3  
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     ต้น เกษตรศาสตร ์(ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 17.5 3  

     ปลาย เกษตรศาสตร์ฯและสิ่งแวดลอ้ม (ม.
นเรศวร) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 31.5 3  

     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา
นครินทร์) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 3  

     ปลาย ผลิตผลทางการเกษตร (ม.แม่โจ้) และ
เกษตรศาสตร์ (ม.ขอนแก่น) 

ฝึกงาน (พิเศษ) 24.5 3  

     ปลาย โครงการลกูพระดาบส ฝึกงาน (พิเศษ) 7 17  
     ปลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (ม.สงขลา

นครินทร์) 
ฝึกงาน (พิเศษ) 7 4  

25. นายสุขสันต์ พันธ์ทอน      ต้น เกษตร ฝึกงาน 35 110  
สถานวิจัยปากช่อง 

1.นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ - - - - - ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน,เกษตร
ก าแพงแสน,โครงการลูกพระ

ดาบส 

ฝึกงานเบื้องต้น,
ฝึกงานเฉพาะ

ทาง 

340 169  

2.นายเรืองศักดิ์   กมขุนทด - - - - - ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน,เกษตร
ก าแพงแสน,โครงการลูกพระ

ดาบส 

ฝึกงานเบื้องต้น,
ฝึกงานเฉพาะ

ทาง 

340 169  

3.นางกัลยาณี สุวิทวัส - - - - - ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน,เกษตร
ก าแพงแสน,โครงการลูกพระ

ดาบส 

ฝึกงานเบื้องต้น,
ฝึกงานเฉพาะ

ทาง 

340 169  

4.นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร - - - - - ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน,เกษตร
ก าแพงแสน,โครงการลูกพระ

ดาบส 

ฝึกงานเบื้องต้น,
ฝึกงานเฉพาะ

ทาง 

340 169  

5.นางสาวพิมพ์นิภา  เพ็งช่าง - - - - - ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน,เกษตร
ก าแพงแสน,โครงการลูกพระ

ฝึกงานเบื้องต้น,
ฝึกงานเฉพาะ

ทาง 

340 169  
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ดาบส 
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

1. นายธีระ  สมหวัง      ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงาน 27 20  
2. นายนพศูล  สมุทรทอง      ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงาน 27 20  
3. นายสุเมศ  ทับเงิน      ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงาน 36 20  
4. นางกิ่งกานท์  พานิชนอก      2ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงาน 27 20  
            

สถานีวิจัยลพบุร ี
1. นายสุทัศน์  แปลงกาย      ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงานเบื้องต้น 32 20  
2. นางพชรดา  ฉายศร ี      ต้น,ปลาย เกษตรบางเขน ฝึกงานเบื้องต้น 16 20  
3. นายผดุงศักดิ์  เพชรสังหาร      ต้น,ปลาย เเกษตรบางเขน ฝึกงานเบื้องต้น 16 20  
4. นายอรรณพ  จันทรอุปร ี      ต้น,ปลาย เเกษตรบางเขน ฝึกงานเบื้องต้น 16 20  
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 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2552-2554  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี
ย้อนหลัง) สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปริญญำ ปีกำรศึกษำ  
2552 2553 2554 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 504 279 499 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท - - - 

-  นิสิตระดบัปริญญาเอก - - - 
รวมท้ังหมด (คน) 504 279 499 

1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปัจจุบัน)  
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ไร่สุวรรรณ 
1. การศึกษาคุณภาพและวิธีการเก็บ
รักษาต้นพันธุ์ท่ีมีต่อความงอก การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลัง 

2553-2554 สุปราณี งามประสิทธ์ิ, สุนัน
ทา จันทกูล, กิ่งกานท์ 
พานิชนอก และสรุพล เช้า
ฉ้อง 

สวพ. 60,000  60,000 

2. การจัดการแมลงศัตรูมันส าปะหลัง
อย่างยั่งยืน 

2553-2555 แสงแข น้าวานิช, สมชาย 
ธนสินชยกุล, สกล ฉายศร,ี 

ธีระ สมหวัง และกิ่งกานท์ 
พานิชนอก 

สวพ. 50,000  50,000 

3. งานวิจัยและพัฒนาการจดัการดิน
ส าหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตร
อินทรีย์: การผลิตปุย๋พืชสดที่ประกัน
ประสิทธิผล 

2553-2555 สุขุม โชติช่วงมณรีัตน,์ แอน
นา สายมณีรตัน์ และปวณีา 
ทองเหลือง 

สวพ. 90,000  90,000 

4. การจัดการแมลงข้าวโพดหวานอย่าง
ยั่งยืน 

2553-2555 แสงแข น้าวานิช, วิบูลย์ จง
รัตนเมธีกลุ และพิทยาภรณ์ 
สุภรพัฒน ์

สวพ. 90,000  90,000 

5. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง 2553-2555 ธ ารงศิลป โพธิสูง สวพ. 110,000  110,00
0 

6. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่ม
ผลผลติและทนทานต่อสภาวะเครยีด 

2553-2555 สรรเสริญ จ าปาทอง, 

ประพนธ์ บุญร าพรรณ, 

ชบา จ าปาทอง, ฉัตรพงศ์ 

สวพ. 325,000  325,00
0 
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บาลลา, วันชัย เย็นเพชร, 

อนุชา เมฆอรุณ และศา
นนท์ สุขสถาน 

7การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและ
ข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับตลาดฝักสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป                             

2553-2555 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, 

ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 
และนพพงศ์ จุลจอหอ 

สวพ. 300,000  300,00
0 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
8. การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลกุเมลด็
พันธุ์ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรคราและแมลง
ในการเก็บรักษาและในแปลงปลูก 

2553-2555 สุปราณี งามประสิทธ์ิ, สม
บุญ เตชะภญิญาวัฒน,์ สุ
รพล เช้าฉ้อง, ยุวดี อ่วม
ส าเนียง, ปวีณา ทองเหลือง, 

กิ่งกานท์ พานิชนอก และสุ
พจน์ กาเซ็ม 

สวพ. 90,000  90,000 

9. การศึกษาคุณภาพของข้าวโพดคั่วเพื่อ
พัฒนาเป็นผลติภณัฑ์อาหารในเชิงพาณิชย ์

2554-2555 ส าราญ ศรีชมพร, ธ ารง
ศิลป โพธิสูง, สมชาย ปิย
พันธวานนท์, ณรงชัย บุญ
ศรี และกติติศักดิ์ ศรีชมพร 

สวพ. 75,000  75,000 

10. การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับ
ไร่กสิกร 

2553-2555 สดใส ช่างสลัก, ชฎามาศ 
จิตต์เลขา, โกศล เกดิโภค
ทรัพย์ และสมชาย โพธิสาร 

สวพ. 210,000  210,00
0 

11. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติและ
คุณภาพสูงในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 

2554 สดใส ช่างสลัก, วราภรณ์ 
บุญเกิด, พจนีย์ สุภามงคล, 

แสงแข น้าวานิช, ชฎามาศ 
จิตต์เลขา, กิ่งกานท์ พานิช
นอก และประภาส 
ช่างเหล็ก 

สวพ. 100,000  100,00
0 

12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากข้าวโพดคั่ว 

2554 ส าราญ ศรีชมพร, ธ ารง
ศิลป โพธิสูง, สมชาย ปิย
พันธวานนท์, ณรงชัย บุญ
ศร,ี กิตติศักดิ์ ศรีชมพร, กิ่ง
กานท์ พานิชนอก และถวิล 
นิลพยัคฆ ์

สวพ. 80,000  80,000 

13. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
น้ ามันสูงส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, 
ชไมพร เอกทัศนาวรรณ, สุ
ปราณี งามประสิทธ์ิ, สดใส 
ช่างสลัก, นพพงศ์ จุลจอหอ 

วช.  626,000  
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และวราภรณ์ บุญเกิด 
สถานีวิจัยปากช่อง 

1.อิทธิพลของหญ้าแฝก และพืชคลุมดินท่ี
มีผลต่อการอนุรักษด์ินและน้ าในแปลง
ปลูกไมผ้ลที่สถานีวิจัยปากช่อง 

2552-2554 น.ส.พินิจ  กรินท์ธัญญกจิ 
และคณะ 

      
กปร. 

- 150,000 150,00
0 

2.การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกลุน้อยหน่า 2554 นายเรืองศักดิ ์ กมขุนทด
และคณะ 

สวพ. 110,000 - 110,00
0 

3.การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคดัเลือกพันธุ์
มะขาม 

2554 นายเรืองศักดิ ์กมขุนทด 
และคณะ 

สวพ. 130,000 - 130,00
0 

4.เทคโนโลยีการผลติน้อยหน่า และ
น้อยหน่าลูกผสม 

2554 นายเรืองศักดิ ์กมขุนทด
และคณะ 
 

สวพ. 100,000 - 100,00
0 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
5.แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร ์

2554 นายเรืองศักดิ ์กมขุนทดและ
คณะ 

สวพ. 120,000 - 120,000 

6.การประเมินพันธุ์และพัฒนาการ
ขยายพันธุ์กล้วยน้ าว้าเพื่อการค้า 

2554 นางกัลยาณ ีสุวิทวัสและ
คณะ 

สวพ. 15,000 - 15,000 

7.การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การ
เจริญเติบโต ผลผลิตและคณุภาพของ
กล้วยน้ าว้า 

2554 นางกัลยาณ ีสุวิทวัสและ
คณะ 

สวพ. 135,000 - 135,000 

8.เทคโนโลยีการผลติและการแปรรูป
กล้วยเพื่อการค้า 

2554 นางกัลยาณ ีสุวิทวัสและ
คณะ 

สวพ. 100,000 - 100,000 

9.การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพนัธุ์อะ
โวคาโดเพื่อบริโภคผลสด 

2554 น.ส.ขวัญหทัย      ทนงจิตร
และคณะ 

สวพ. 110,000 - 110,000 

10.การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์กลว้ยใน
ประเทศไทย 

2554 นางกัลยาณ ี สุวิทวัสและ
คณะ 

หน่วย 
งานที่
สังกัด 

25,000 - 25,000 

11.การศึกษาลักษณะประจ าพันธุม์ะม่วง
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ ์

2554 น.ส.ขวัญหทัย  ทนงจิตร
และคณะ 

หน่วย 
งานที่
สังกัด 

25,000 - 25,000 

12.การศึกษาลักษณะประจ าพันธุอ์ะโว
คาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรงุพันธุ์ 

2554 น.ส.ขวัญหทัย ทนงจิตร 
และคณะ 

หน่วย 
งานที่
สังกัด 

25,000 - 25,000 

13.การรวบรวมเชื้อพันธุ์และการศกึษา
ลักษณะประจ าพันธุ์ไมผ้ลเขตร้อนและกึ่ง
ร้อนบางชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง 

2554 นายเรืองศักดิ ์  กมขุนทด 
และคณะ 

หน่วย 
งานที่
สังกัด 

25,000 - 25,000 
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สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
1.ดัชนีพ้ืนท่ีใบและสีใบที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการ
ให้ผลผลติของมันส าปะหลังสายพนัธุ์
ใหม ่

2553-2554 นายนพศูล  สมุทรทอง สวพ. 60,000  60,000 

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัย
เขาหินซ้อน 

2553-2554
   

นายธีระ  สมหวัง สวพ. 120,000  120,000 

3.การคัดเลือกมันส าปะหลังที่มีศักยภาพ
ในการให้ผลผลติ และคุณภาพใบสูง 

2553-2554 นายธีระ  สมหวัง สวพ. 80,000  80,000 

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั
ส าปะหลังโดยวิธีให้น้ า 

2553-2554 นางกิ่งกานท์  พานิชนอก สวพ. 70,000  70,000 

5.อิทธิพลผญ้าแฝกร่วมกับการปลกูพืช
คลุมดินท่ีมีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ าใน
แปลงไมผ้ลของสถานีวิจยัเขาหินซอ้น 

2553-2554 นางกิ่งกานท์  พานิชนอก กปร.  150,00
0 

150,000 

สถานีวิจัยลพบุร ี
1.การประเมินผลผลิตและคัด เลือกพันธุ์
อ้อยเฉพาะเขตสภาพ แวดล้อมภาคกลาง
ตอนบน  

2553-2555 นางพชรดา  ฉายศร ี สวพ. 90,000  90,000 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
2.การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลงั
เฉพาะเขตสภาพแวดล้อม 

2553-2555 นายสกล  ฉายศร ี สวพ. 80,000  80,000 

3.การประเมินศักยภาพการผลติมนั
ส าปะหลังในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง 

2553-2555 นางพชรดา  ฉายศร ี สวพ. 70,000  70,000 

4. ผลของระยะปลูกท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมัน
ส าปะหลังที่ปลูกบนชุดดินลพบุร ี

2553-2555 นายสุทัศน์  แปลงกาย สวพ. 60,000  60,000 

5.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั
ส าปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของมก. 

2553-2555 นายสกล  ฉายศร ี สวพ. 100,000  100,000 

6.แผนงานวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 2553-2555 นายสกล  ฉายศร ี สวพ. 410,000  410,000 
รวม    3,320,000 926,000 4,246,000 

 
1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ส านักงานบริการวิชาการ) สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ไร่สุวรรณ 

1. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 1/2554   คณะเกษตร บางเขน นางสาวสดใส ช่างสลัก 77,000 

2. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 2/2554   คณะเกษตร ก าแพงแสน นางสาวสดใส ช่างสลัก 53,200 

3. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 3/2554    นางสาวสดใส ช่างสลัก  

4. ฝึกอบรมหลักสูตร "การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวานและการผลติ
น้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบ
ยั่งยืน" รุ่นที่ 1 

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณรงชัย บุญศรี  

5. ฝึกอบรมหลักสูตร "การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวานและการผลติ
น้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบ
ยั่งยืน" รุ่นที่ 2 

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณรงชัย บุญศรี  

6. ฝึกอบรมหลักสูตร "การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดหวานและการผลติ
น้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบ
ยั่งยืน" รุ่นที่ 3 

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณรงชัย บุญศรี  

7. โครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติและการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากข้าวโพดคั่ว 

  สวพ. มก. นางส าราญ ศรีชมพร 80,000 

8. นิทรรศการงาน Thailand 
Research Expo 

  สวพ. มก. นายวันชัย เย็นเพชร  

9. งานเยี่ยมชม    นายธ ารงศิลป โพธิสูง  

1. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 1/2554   คณะเกษตร บางเขน นางสาวสดใส ช่างสลัก 77,000 

สถำนีวิจัยปำกช่อง 

1.โครงการฝึกอบรม -  สวพ. นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด,
นางกัลยาณี  สุวิทวัส 

300,000 

2.โครงการเยี่ยมชมกิจการ -  สถานีวิจัยปากช่อง นางสาวขวัญหทัย ทนง
จิตร 

- 

3.โครงการจดันิทรรศการ -  สถานีวิจัยปากช่อง นางสาวขวัญหทัย ทนง
จิตร 

- 

4.โครงการบริการวิชาการ -  สถานีวิจัยปากช่อง นายเรืองศักดิ์   กมขุน - 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชน
ที่สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ทด 

5.โครงการฝึกงานนิสิต -  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ นางกัลยาณี  สุวิทวัส 128,000 
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

-  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายธีระ  สมหวัง 120,000 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเว
ลำ 

งบประมำณ ชม.กำร
ท ำงำนจริง 

1.โครงการทดสอบพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง
แห่งชาติ ร่วมกับ 9 
บริษัทเมลด็พันธ์ุ 

หน่วยงานท่ีมีงานวิจัยด้าน
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท้ังจากภาครัฐ
และเอกชนจ านวน 9 หน่วยงาน 
โดยส่งพันธุ์เข้ามาร่วมทดสอบ

1 ปี   



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          39 

 

 
1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

   

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

22  23 25 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่ำงประเทศ 

- - 5 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

-   

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

62 66 67 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- 2 5 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 

ร่วมกัน ใน 11 locations 
2.โครงการวิจัย
การศึกษาการให้น้ าแบบ
เทปน้ าหยดร่วมกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ในมันส าปะหลัง
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

การศึกษาวิจัย 1 ปี 89,635 5ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

3.โครงการวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
มันส าปะหลังโดยการ
จัดการดินในเชิงพื้นที่
(ชุดดินมาบบอน) 

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

การศึกษาวิจัย 1 ปี 83,706 5ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

4.โครงการขยายผล การ
ฝึกอบรมการใช้ใบมัน
ส าปะหลังเป็นอาหาร
สัตว ์

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

การฝึกอบรม 1 ปี 138,000 5ช่ัวโมง/
สัปดาห ์
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รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับนำนำชำติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 

1.9.7 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2552 1.นายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 จากการเสนอผลงาน

ภาคโปสเตอร์  ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การปรับปรุง
พันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม
ในลูกผสมชั่วที่ 6  
2. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร 10 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ได้รับรางวัลชมเชย ในการ
ประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 เรื่อง “ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้อง
ถอดยอดพันธุ์ใหม่ KBSC 605” 
3. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิชาการเกษตร 8 (ช านาญการ) ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ดีเด่นอันดับ 1 ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การ
ควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2550” 

2553 1. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4 เรื่อง 
“ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 
2550-2552)”  
2. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
อันดับ 1 ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การทดสอบพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก” 
3. นางส าราญ ศรีชมพร นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ศักยภาพการให้ผลผลิตและ
คุณภาพของข้าวโพดข้าวเหนียวเพ่ือการค้าในประเทศไทย” 

2554 1. ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 53, Ki 54, Ki 55, Ki 56, Ki 57, Ki 58, Ki 59  
และ Ki 60 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2. นายสรรเสริญ จ าปาทอง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง 
“สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพส าหรับเป็นแหล่งของเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
ลูกผสม : Ki 53 ถึง Ki 60”  
3. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินผลการ
ฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่
เกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” และนายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการ
พิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจาการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพใน
การตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร” 
 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย  

 สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์  ตั้งอยู่ที่เดียวกับ ศูนย์วิจัย
ข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ  สถำนีวิจัยพืชไร่สุวรรณวำจกกสิกิจ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  

ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 1 บ้านปางอโศก ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ริมถนน
มิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่ 155 อยู่ในแนวเส้นรุ้งที่ 14.5 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก ที่อยู่เพ่ือ
ติดต่อประสานงานคือ  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 ส่วนด้านหลังเขาใช้เป็นพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ 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 
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1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี  

 

 
 
 
สถำนีวิจัยปำกช่อง 

ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 3 ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 160  
กิโลเมตร เลยแยกทางเข้าวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  6.8  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  341  ไร่ 

สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 
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
กรมป่าไม้ เล่มที่ 7 ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีสภาพป่าเสื่อมโทรมเพ่ือ
จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยพืชทนแล้งในเขตพ้ืนที่ป่า  แควระบมสียัด จ านวนพื้นที่ 576  ไร่  1  งาน  82  ตารางวามี

ก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
 
สถำนีวิจัยลพบุรี 
  ตั้งอยู่เลขที่ 200 บ้านสระเพลง หมู่ 4 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  15250 โทรศัพท์ 089-
801-5737   โทรสาร  036-795080 พ้ืนที่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า วังเพลิง – ม่วงค่อม - ล านารายณ์ ปัจจุบันมี
พ้ืนที่จ านวน 1,007 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา  
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

2.1 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย 
โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 
และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ   มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.45  ผลประเมินได้คุณภำพระดับพอใช้ 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.72 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตำรำงท่ี 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบัน กรรม
กำร 

สถำบัน กรรม
กำร 

สถำบัน กรรม
กำร 

สถำบัน กรรม
กำร 

9 เดือน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 2.00 2.00 1.00 1.00 1.50 1.50 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 3.10 3.10 4.00 4.00 3.80 4.54 4.27 4.28 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

4.42 4.42 3.00 3.00 - - 3.28 3.28 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 0.00 5.00 - - 0.00 5.00 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.76 3.76 2.92 3.33 3.52 4.19 3.44 3.72   

ผลกำรประเมิน ดี ดี พอใช้ พอ 
ใช ้

ด ี ดี พอใช้ ดี   

 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 1.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.50  ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน  รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 

ตำรำงท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร

ประเมิน  
หมำย
เหตุ  

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบัน
ฯ 

กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี ้ 1.50 1.50   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 3 3 2.00 2.00 มีข้อ 

2,3,4 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

จุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 3 3 1 1 1.00 1.00 มีข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. – ไม่มี – 

 2. สถาบันฯ ได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  โดยการประชุมครั้งนี้
ประกอบไปด้วยบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงาน  ได้แก่  ส านักงาน
เลขานุการ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ  สถานีวิจัยปากช่อง  
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน  และสถานีวิจัยลพบุรี   ในระหว่างวันที่  วันที่ 3-5 ตุลาคม  2553 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  ท าให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน  โดยบุคลากรทุกคนได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์จากการประชุมดังกล่าว (1.1-2-1) 
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 3. สถาบันฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานย่อยจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยแผน
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ (1.1-3-1) 
 4. สถาบันฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานย่อยจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ (1.1-4-1) 
 5. – ไม่มี – 
 6. – ไม่มี – 
 7. – ไม่มี – 
 8. – ไม่มี – 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 3 ข้อ 4.00  2.00 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 6 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 3 ข้อ 4.00  2.00 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 - ไม่มี - 
1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  พ.ศ. 2551-2554 

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 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
1.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
1.1-5-1 - ไม่มี - 
1.1-6-1 - ไม่มี - 
1.1-7-1 - ไม่มี - 
1.1-8-1 - ไม่มี - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) 
เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. -ไม่มี- 
2. -ไม่มี- 
3. -ไม่มี- 
4. -ไม่มี- 
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5. สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการวิจัยพืชศาสตร์  ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ.2554 นี้   
บุคลากรของสถาบันฯ จ านวน 2 ราย  มีผลงานได้รับรางวัลคือ   

1) นายสรรเสริญ จ าปาทอง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สาย
พันธุ์แท้ท่ีมีศักยภาพส าหรับเป็นแหล่งของเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม : Ki 53 ถึง Ki 
60” (1.2-5-1) 

2) นางสาวสดใส ช่างสลัก ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทาง 
วิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” 
(1.2-5.2) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

1.2 1 ข้อ 1 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

1.2 1 ข้อ 1 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-1-1 - ไม่มี - 
1.2-2-1 - ไม่มี - 
1.2-3-1 - ไม่มี - 

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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-4-1 - ไม่มี - 
1.2-5-1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าว

ฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพส าหรับเป็น
แหล่งของเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม : Ki 53 ถึง Ki 60”  

1.2-5.2 รางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.28  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตำรำงท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบัน
ฯ 

กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก   4.27 4.28   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,3,5 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 4 3 3 3.00 3.00 มีข้อ 
1,4,5 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
นักวิจยัประจ า 

บาท 200,
000 

200,
000 

4,246,000 111,73
6.84 

4,246,000 111,73
6.84 

3.10 3.10   

38 38 

2.4 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.5 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจยัที่ท า
หน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละ 60 60 26.50 69.74 26.50 69.74 5.00 5.00   

38 38 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 5 4 4,545.63 4.22 4,545.63 4.22 4.22 4.22   
1,076 1,076 

2.8 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ร้อยละ 10 10 9.25 24.34 9.25 24.3 5.00 5.00   

38 38 
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ตีพิมพ์เผยแพร ่
  จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด คน     38 38       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน     14 3.50 14 3.50       

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบัน
ฯ 

กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

ผลงาน     5 5 5 5       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน     0.00 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงาน     3 0.75 3 0.75       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบัน
ฯ 

กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 18 18 6 15.79 4 10.53 3.95 2.63   
38 38 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง     1 1       

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เร่ือง     0 0       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิง

เร่ือง     5 3       
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พาณิชย ์

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ของานสร้างสรรค์ 

เร่ือง     0 0       

2.10 ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ   80 9 81.82 5 55.56 5.00 5.00   

  11 9 

  - ใช้การพัฒนาการเรียน
การสอน 

เร่ือง     5 5   
  

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง     3 0       
  - ใช้การพัฒนาการเรียน

การสอนและการวจิัย 
เร่ือง     1 0   

  
  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง     11 9   
  

  

2.11 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 4 4 4.00 4.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที ่1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ   5 0 4 1.00 5.00 มีข้อ 
1,2,3,4 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที ่2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ   5 0 4 1.00 5.00 มีข้อ 
1,2,3,5 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่นักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  ในการบริหารงานวิจัย  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน  โดยด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ .ศ.2551(2.1-1-1) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้แก่
บุคลากรวิจัยของหน่วยงาน (2.1-1-2)   

2. สถาบันฯ ได้น าผลการวิจัยมาจัดท าเป็นโครงการบริการทางวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (2.1-2-1) 
 -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงในเขตอ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว   
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3. สถาบันฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  (2.1-3-1) 
 -  นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ  น าเสนอผลงาน ใน The Fifth International Conference on 
Vetiver and Climate Change. ที่ประเทศอินเดีย  เรื่อง The Impact of Vertiver Grass (Vetiveria 
zizanioides Nash) Integrated with Covered Plants on Soil and Water Conservation in Mango 
Orchard At Pakchong Research Station, Thailand.   

- นางกัลยาณี สุวิทวัส  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical 
and subtropical fruits.   เรื่อง Growth and Yield of Eight Banana Cultivars in Kluai Namwa (ABB 
group).  
 - นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical 
and subtropical fruits. เรือ่ง The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction from Immature 
Male Flower of  Seven Banana Cultivars.     
 - นางสาวพิมพ์นิภา  เพ็งช่าง  น าเสนอผลงาน ใน The international symposium on tropical 
and subtropical fruits.   เรื่อง Karyotypic Variation of Certain Banana Related with B Genome in 
Thailand.   

4. - ไม่มี - 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานคือ  
 -  จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 -  จัดให้มีฝ่ายบริการงานวิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการแปลงทดลองและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

6.  - ไม่มี - 
7.  - ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

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 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          56 

 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1-1 ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 
2.1-1-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย   
2.1-2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงใน

เขตอ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
2.1-2-2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว   
2.1-3-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
2.1-4-1 - ไม่มี - 
2.1-5-1 ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  และห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 
2.1-6-1 - ไม่มี - 
2.1-7-1 - ไม่มี - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรคืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (2.2-1-1) 

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

ข้าวโพดที่ได้มาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยประจ าหน่วยงานฯ    และหน่วยงานได้รับซื้อข้าวโพดหวานฝักสดจาก
เกษตรกร  เพ่ือน ามาแปรรูปจ าหน่าย   ซึ่งท าให้เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานมีแหล่งจ าหน่ายและมีการประกันราคา
ที่แน่นอน  ส่งผลให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 70 ราย  มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (2.2-4-1) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (2.2-5-1) 
 -  ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line  
 -  ข้อก าหนดในการการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด  
 6. - ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2554  วันที่  15  

ธันวาคม  2554  วาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา  4.1 การสนับสนุนบุคลากรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2.2-1-1 -ไม่มี- 
2.2-2-1 -ไม่มี- 
2.2-3-1 -ไม่มี- 
2.2-4-1 สรุปรายจ่ายค่าข้าวโพดหวานฟักสด  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2554 (มิถุนายน 2554-

พฤษภาคม 2555) 
2.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line และการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด 
2.2-6-1 -ไม่มี- 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
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เป้ำหมำย  200,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 3,320,000 
บาท และภายนอก จ านวน 926,000 บาท รวมทั้งหมด 4,246,000 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 38 คน 
ลาศึกษาต่อไม่มี  รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 38 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
       

   = 
38

000,246,4   = 111,736.84 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000


111,736.84   =   3.10 คะแนน 

เงินทุนสนับสนนุ
งำนวิจัยสถำบันฯ 

ศูนย์วิจัยข้ำวโพดฯและ
สถำนีวิจัยพืชไร่ฯ 

  สถำนีวิจัย 
   ปำกช่อง 

    สถำนีวิจัย 
   เขำหินซ้อน 

   สถำนีวิจัย 
      ลพบุรี 

      รวม 

ทุนภายนอก 626,000 150,000 150,000 0 926,000 
ทุน สวพ. 1,580,000 600,00 330,000 810,000 3,320,000 
รวมทั้งสิ้น 2,206,000 750,000 480,000 810,000 4,246,000 

 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ าที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์  

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.3 14,098,060 433,510 

บาท/คน 
4,246,000 111,736.84 

บาท/คน 
5.00 

คะแนน 
3.10 

คะแนน 
200,000
บาท/คน 

ไม่บรรล ุ 200,000 
บาท/คน 32.50 38 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์  

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.3 14,098,060 433,510 

บาท/คน 
4,246,000 111,736.84 

บาท/คน 
5.00 

คะแนน 
3.10 

คะแนน 
200,000
บาท/คน 

ไม่บรรล ุ 200,000 
บาท/คน 32.50 38 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-1 บันทึกข้อความเรื่องแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจ าปี 2554 
2.3-2 การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง 

ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 สถานี คือ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
สถานีวิจัยลพบุรี และ ศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มี
ภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
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สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี แต่ละสถานี/ศูนย์ ได้มีการน าผลงานวิจัยไป
บูรณาการกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียนการสอน  โดยบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ ด าเนินการวิจัย 
ทางด้านการปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร เมื่อเกษตรกรน าไปปลูกในแปลงของเกษตรกร สามารถ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากข้ึน และในขณะเดียวกันผลของการด าเนินการวิจัย สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตและในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการ
ตอบข้อซักถาม ของเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป  ท าให้ทราบปัญหาของเกษตรกรหรือผู้ใช้บริการ เป็นผลให้เกิด
หัวข้อวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหา   มีการประเมินผลส าเร็จของงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน  สถาบันอินทรีฯมีกระบวนการในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน  5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธ 
กิจของหน่วยงาน (2.4-1-1) มีการวางแผน ก าหนดตัวบ่งชี้และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความช านาญในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2.4-1-2) มีการส่งเสริม
และจูงใจให้บุคลากรทุกระดับมีจิตพร้อมให้บริการ  (2.4-1-3) และมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ (2.4-1-4) 

2. สถาบันอินทรีฯ โดย ศูนย์/สถานี ได้น าหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร น ามา 
ปรับให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะและประสบการณ์จากการฝึกงาน
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งพืชไร่
และพืชสวนจากประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานาน (2.4-2-1) 

3. มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ  
(2.4-3-1) เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาปัญหาทางการเกษตรกับนักวิจัย ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการ
พบปะโดยตรง การเข้ารับการฝึกอบรม(2.4-3-2)   การจัดนิทรรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ (2.4-3-3) การ
ผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือให้เกษตรกรปลูก (2.4-3-4) บุคลากรวิจัยมีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมน าไปพัฒนางานวิจัยต่อไปเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 2.4-3-5)  

4.   มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ด าเนินการ เป้าหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ
ให้บริการที่สามารถที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด (2.4-4-1) 

5.   มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย น าผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม(2.4-5-1, 
2.4-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานสถานีวิจัยปากช่อง 
2.4-1-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันอินทรีฯ ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
2.4-1-3 รายงานการประชุม  
2.4-1-4 แบบประเมินผลการฝึกงาน, แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
2.4-2-1 เอกสารประกอบการฝึกงาน 
2.4-3-1 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

ชัดเจน http:research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspxMmenu=24 
2.4-3-2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันอินทรีฯ 
2.4-3-3 หนังสือเชิญจัดนิทรรศการ 
2.4-3-4 ส าเนาใบเสร็จรับเงินการจ าหน่ายพันธุ์พืช 
2.4-3-5 ใบประกาศนียบัตรการข้ึนทะเบียนพันธุ์พืช 
2.4-4-1 แบบประเมินผลการฝึกงาน, แบบประเมินผลการฝึกอบรม, แบบติดตามหลังฝึกอบรม 6  

เดือน 
2.4-5-1 รายงานการด าเนินงานโครงการฝึกงานนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  

สถานีวิจัยปากช่อง 
2.4-5-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์บ่อบาดาล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีภารกิจหลัก

ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี ได้มีการน าผลงานวิจัยของแต่ละสถานี/ศูนย์ ไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 ในปี พ.ศ. 2554 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดท าโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและถั่วเหลือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังและถ่ัวเหลืองในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากหน่วยงาน และเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งนักวิชาการจากกลุ่ม
จุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมัน
ส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” โครงการ
นี้มีกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้  

1.   สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการให้บริการทางวิชาการจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานี ในปี พ.ศ. 2553  น าผลที่ได้จากการส ารวจมาจัดท าแผนการ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 โดยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นักวิชาการ
จากกลุ่มจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น ากลุ่มเกษตรกร
(2.5-1-1) ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และถ่ัวเหลืองในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นจึง
ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 17 กรกฎาค 2554 เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น แล้วจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร หลักสูตร “การผลิต
มันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” ใน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารปฏิบัติการและฝึกนิสิต สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (2.5-1-2) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามโครงการแล้ว ได้มีการประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
และติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรกรทั้ง 177 ราย ซึ่งทางสถานีจะน า
ข้อมูลดังกล่าวไปเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการผลิต และถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปในปี พ.ศ.2555 (2.5-1-3) 

2.  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มีความร่วมมือในการด าเนินโครงการดังกล่าวกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ นักวิชาการจากกลุ่มจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้น ากลุ่มเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจความต้องการ จัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลือง หลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้
ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” (2.5-2-1) 

3.  จากการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และ
การใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” พบว่า เกษตรกรสามารถน าความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตมันส าปะหลังและถั่วเหลือง ตั้งแต่การบริหารจัดการสภาพพ้ืนที่การปลูกและสภาพแวดล้อม ตั้งแต่การ
ปรับปรุงสภาพดิน การจัดการแหล่งน้ า และระบบการปลูกพืชให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิต เลือกใช้เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ดี การใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีเกษตรที่
เหมาะสมตามการปลูกตามการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สภาพแวดล้อม การที่มีการปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.50 และมีการน าเชื้อไรโซเบียมไปใช้ในถั่วเหลืองมาก
ขึ้น เพิ่มจากร้อยละ 42.50 เป็นร้อยละ 90.50 ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย (2.5-3-1) 

4.  ผลการฝึกอบรมของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถ่ัวเหลืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ท าให้
เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทางในการพัฒนาผลผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือ
จากภาครัฐ โดยเฉพาะจากสถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตมัน
ส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” พบว่า 
เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้าน 1) การจัดสภาพพ้ืนที่การปลูกและสภาพแวดล้อม เช่น การปรับ

สภาพดิน แหล่งน้ า และระบบการปลูกพืช 2) เทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ดี 
การใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีเกษตรที่เหมาะสม 3) การปลูกตามการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เช่น การปลูกแบบ
ไม่ใช้สารเคมี การดูแลรักษาอุปกรณ์การเกษตร การบันทึกข้อมูล การอ่านฉลากก่อนใช้สารเคมี และการเก็บรักษา
สารเคมีอย่างปลอดภัย 4) การผลิตที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่และราคาผลผลิต (2.5-4-1)  เกษตรกรมีความต้องการ
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เพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาการผลิต รายได้ และการใช้ประโยชน์จากการท าการเกษตรในพื้นที่ของตน โดยเสนอ
ความต้องการในการฝึกอบรมในครั้งต่อไปในเรื่อง การปลูกมันส าปะหลังตัดใบ (เพ่ือเป็นอาหารสัตว์) การปลูกมัน
ส าปะหลังกินสด (อาหารมนุษย์) และการปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์ใหม่ ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลังและถั่วเหลืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (2.5-4-2) 

5.   สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ได้น าผลจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มาประชุมจัดท าแผนแผนพัฒนาการผลิต 
และถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปในปี พ.ศ.2555 (2.5-5-1) และจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือเผยแพร่ 
(2.5-5-2) พร้อมทั้งจ าน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการตอ่ไป 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

2.5-1-2 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน

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 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          66 

 

สูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

2.5-1-3 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

2.5-2-1 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
สูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

2.5-3-1 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

2.5-4-1 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
สูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

2.5-4-2 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

2.5-5-1 รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

2.5-5-2 รายงานฉบับสมบูรณ์ การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้
ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มีนักวิจัยท ี ่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 
26.50 คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 31.50 คน ลาศึกษาต่อ ... คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 31.50  
คน 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 
50.31

50.26   =  84.13 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
84.13

   =   5 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 26 ร้อยละ 
80.00 

26.50 ร้อยละ
84.13 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
60.00 

บรรลุ ร้อยละ 
60.00 32.5 32.50 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 26 ร้อยละ 
80.00 

26.50 ร้อยละ
84.13 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
60.00 

บรรลุ ร้อยละ 
60.00 32.5 32.50 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1 เอกสารประกอบการฝึกงาน 
2.6-2 โครงการฝึกงาน 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 5.00 

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  12 โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคณูค่าเฉลี่ยกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 1/2554 (ไร่สวุรรณ) 4.20 101 424.2 
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2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
หวานและการผลิตน้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบยั่งยืน" รุ่นที่ 1 

4.57 45 205.65 

3. ฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
หวานและการผลิตน้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบยั่งยืน" รุ่นที่ 2 

4.10 43 176.3 

4. ฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
หวานและการผลิตน้ านมข้าวโพดเพื่อการค้าแบบยั่งยืน" รุ่นที่ 3 

4.20 64 268.8 

5. นิทรรศการงาน Thailand Research Expo 4.34 147 637.98 
6. โครงการฝึกอบรม (สถานีวิจัยปากช่อง) 4.53 91 411.78 
7. โครงการฝึกงานนสิิต(สถานีวิจัยปากช่อง) 4.45 146 649.70 
8.โครงการฝึกอบรม การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้
ค่าตอบแทนท่ีสูง และการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุย๋อินทรีย์
เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง 

4.32 177 764.64 

9.โครงการฝึกงานนิสิต โครงการฝกึงานเบื้องต้น 150 ช่ัวโมง
แรก ปีการศึกษา 2554 

4.21 20 84.20 

10.โครงการฝึกงานนสิิต(สถานีวิจยัลพบุรี) 4.17 20 83.35 
11.โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอนิทรีชีวภาพและสารไล่แมลง 4.33 50 216.43 
12.โครงการปลูกข้าวเพื่อน้อง ประจ าปี 2554 4.26 119 507.35 

รวม  1,023 4,431 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =       4,431     
            1,023   
 คะแนนที่ได้ =  4.33 คะแนน 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 3,752 ค่าเฉลี่ย 
4.19 

4,431 ค่าเฉลี่ย 
4.33 

4.19 คะแนน 4.33คะแนน ค่าเฉลี่ย 
5.00 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

ค่าเฉลี่ย 
4.00 895 1,023 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 3,752 ค่าเฉลี่ย 
4.19 

4,431 ค่าเฉลี่ย 
4.33 

4.19 คะแนน 4.33คะแนน ค่าเฉลี่ย 
5.00 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

ค่าเฉลี่ย 
4.00 895 1,023 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1 สรุปแบบประเมินฝึกงานนิสิต  
2.7-2 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด

หวานและการผลิตน้ านมข้าวโพดเพ่ือการค้าแบบยั่งยืน" 
2.7-3 สรุปแบบประเมินผู้เข้าชมนิทรรศการงาน Thailand Research Expo 
2.7-4 ผลการประเมินผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้

ผลตอบแทนสูง และการใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง 
2.7-5 เอกสารสรุปโครงการฝึกกกอบรม การท าปุ๋ยอินทรีย์และสารไล่แมลง 
2.7-6 เอกสารสรุปโครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง ปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10.00 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 14 3.5 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ 0.50 0.00 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ สมศ. 

0.75 0.00 0.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 5 5 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0.00 0.00 
6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 3.00 0.75 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 0.00 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75 0.00 0.00 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 1.00 0.00 0.00 
 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 22 9.25 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  38 
 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 24.34 
 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
24.34

 = 6.05 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 9.25 ร้อยละ 24.34 5.00 คะแนน ร้อยละ 10.00 บรรล ุ ร้อยละ 10.00 
38 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 9.25 ร้อยละ 24.34 5.00 คะแนน ร้อยละ 10.00 บรรล ุ ร้อยละ 10.00 
38 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1 เอกสาร KUR3report รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2554 (1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54) 
2.8-2 เอกสารการตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Agronomy 
2.8-3 เอกสารการตีพิมพ์ในวารสาร Crop Science 
2.8-4 เอกสารการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Agricultural Science and Technology A vol. 1 No. 8  
2.8-5 เอกสารการตีพิมพ์ใน Original Paper : Maydica 56-1751 
2.8-6 เอกสารการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ Book of extended 

summaries : Addressing climate change effects and meeting maize demand for Asia  
2.8-7 เอกสารการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ World Renewable 

Energy Congress 2011 
2.8-8 เอกสารการตีพิมพ์ในเรื่องเต็มการประชุมทางวชิาการข้าวโพดขา้วฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 
2.8-9 เร่ืองเต็มการประชุมทางวชิาการ คร้ังที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 18.00 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ2554) 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ2554) 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 6 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 6 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 38 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 15.79 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
15.79

 = 3.95 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.9 6 ร้อยละ 15.79 3.95 คะแนน ร้อยละ 18.00 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 18.00 
38 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.9 4 ร้อยละ 10.53 2.63 คะแนน ร้อยละ 18.00 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 18.00 
38 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.9-1 คู่มือเกษตรกร เรื่องการผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงและการใช้เชื้อไร

โซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง 
2.9-2 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

ชัดเจน สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน  ปี พ . ศ .  2554  

2.9-3 เอกสาร KUR3report รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิด
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ประโยชน์อย่างชัดเจนปี พ.ศ. 2554 (1 ม.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร 
สอน และ/หรือกำรวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ 2554) 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 5 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 3 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน

และการวิจัย 
1 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 11 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 81.82 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

30
81.82

  =5.00  

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 9 ร้อยละ 81.82 5.00  คะแนน ร้อยละ 80.00 บรรลุ ร้อยละ 80.00 
11 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 5 ร้อยละ 55.56 5.00  คะแนน ร้อยละ 80.00 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 80.00 
9 

 
หมำยเหตุ :  มีเอกสารหลักฐานเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ 2554) 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 5 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 0 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน

และการวิจัย 
0 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 9 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 55.56 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

30
55.56

  =5.00  

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.10-1 เอกสารประกอบการฝึกงาน โครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง 

ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 สถานี คือ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
สถานีวิจัยลพบุรี และ ศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มี
ภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี ได้มีการน าผลงานวิจัยของแต่ละสถานี/ศูนย์ 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 ในปี พ.ศ. 2554 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดท าโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและถั่วเหลือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังและถ่ัวเหลืองในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากหน่วยงาน และเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งนักวิชาการจากกลุ่ม
จุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร โครงการดังกล่าวได้จากการส ารวจความต้องการของเกษตรกรผู้
เข้ารับการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2553 แล้วท าการสัมภาษณ์ความต้องการของเกษตรกรอีก ในปี พ.ศ. 2554 จากนั้น
จึงจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไร
โซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” โครงการนี้มีกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 
ข้อ ดังนี้  
 

1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและถั่วเหลือง เป็นโครงการตามแผนงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  
และถั่วเหลืองในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้มีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานี ในปี พ.ศ. 2553 ทางสถานีจึงได้ท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วมกับนักวิจัย
จากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นักวิชาการจากกลุ่มจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น ากลุ่มเกษตรกร (P) (2.11-1-1) จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์เกษตรกรอีก
ครั้ง ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2554 เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น แล้วจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร หลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไร
ให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 
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2554 ณ อาคารปฏิบัติการและฝึกนิสิต สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (D) (2.11-
1-2) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามโครงการแล้ว ได้มีการประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม และติดตามการน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรกรทั้ง 177 ราย (C) (2.11-1-3) ผลการติดตามพบว่า
เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.50 มีการน าเชื้อไรโซเบียมไปใช้ในถั่วเหลืองมากขึ้น จากร้อยละ 42.50 
เป็นร้อยละ 90.50 ส่วนการปลูกมันส าปะหลังถึงแม้จะมีแนวทางในการพัฒนาผลผลิตก็ตาม แต่เกษตรกรยังมี
ปัญหาด้านการผลิตซึ่งต้องการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมเติมโดยเฉพาะเรื่อง ปัญหาเพลี้ยแป้ง หนอนแมลง 
น้ าท่วม ภัยแล้ง ผลผลิตต่ า โรคแมลง ราคาผลผลิตตกต่ า สภาพดินไม่เหมาะสม และขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร ซึ่งทางสถานีจะน าข้อมูลดังกล่าวไปเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการผลิต และถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไปในปี 
พ.ศ. 2555 (A) (2.11-1-4) 

2.   การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลือง หลักสูตร “การผลิตมัน
ส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” ในวันที่ 
21 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารปฏิบัติการและฝึกนิสิต สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นไปตามแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ที่ก าหนดการจัดฝึกอบรม 1 
โครงการ เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 150 ราย ผลการด าเนินงานเกินเป้าหมายร้อยละ 18 คือมีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 177 ราย (2.11-2-1)  

3.   จากการติดตามผลการฝึกอบรมของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลืองของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 177 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลือง 
ตั้งแต่ 16 – 20 ปี ในจ านวนนี้เคยประสบปัญหาจากการปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลือง ร้อยละ 96.04 ซึ่ง
หลังจากการฝึกอบรมแล้วได้น าเทคโนโลยีและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาผลผลิตของตนเองทั้ง 177 
ราย ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง มีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม จึงมีการปลูกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.50 และมีการน าเชื้อไรโซเบียมไปใช้ในถั่วเหลืองมากขึ้น เพ่ิมจากร้อยละ 
42.50  เป็นร้อยละ 90.50 (2.11-3-1)  

4.   ผลการฝึกอบรมของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ท าให้
เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทางในการพัฒนาผลผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือ
จากภาครัฐ โดยเฉพาะจากสถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตมัน
ส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง ” พบว่า 
เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้าน 1) การจัดสภาพพ้ืนที่การปลูกและสภาพแวดล้อม เช่น การปรับ
สภาพดิน แหล่งน้ า และระบบการปลูกพืช 2) เทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ดี 
การใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีเกษตรที่เหมาะสม 3) การปลูกตามการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เช่น การปลูกแบบ
ไม่ใช้สารเคมี การดูแลรักษาอุปกรณ์การเกษตร การบันทึกข้อมูล การอ่านฉลากก่อนใช้สารเคมี และการเก็บรักษา
สารเคมีอย่างปลอดภัย 4) การผลิตที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่และราคาผลผลิต (2.11-4-1)   
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เกษตรกรมีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาการผลิต รายได้ และการใช้ประโยชน์ จากการท า
การเกษตรในพ้ืนที่ของตน โดยเสนอความต้องการในการฝึกอบรมในครั้งต่อไปในเรื่อง การปลูกมันส าปะหลังตัดใบ 
(เพ่ือเป็นอาหารสัตว์) การปลูกมันส าปะหลังกินสด (อาหารมนุษย์) และการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ ตามล าดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและถั่วเหลืองอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (2.11-4-2)   

5. จากการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนสูง และ
การใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” พบว่า เกษตรกรสามารถน าความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตมันส าปะหลังและถั่วเหลือง ตั้งแต่การบริหารจัดการสภาพพ้ืนที่การปลูกและสภาพแวดล้อม ตั้งแต่การ
ปรับปรุงสภาพดิน การจัดการแหล่งน้ า และระบบการปลูกพืชให้มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิต เลือกใช้เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ดี การใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีเกษตรที่
เหมาะสมตามการปลูกตามการเกษตรดีที่ เหมาะสม (GAP) ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สภาพแวดล้อม การที่มีการปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.50 และมีการน าเชื้อไรโซเบียมไปใช้ในถั่วเหลืองมาก

ขึ้น เพิ่มจากร้อยละ 42.50 เป็นร้อยละ 90.50 ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย (2.11-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.11-1-1 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

2.11-1-2 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
สูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

2.11-1-3 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

2.11-1-4 รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

2.11-2-1 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การผลิตมันส าปะหลังอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
สูง และการใช้ไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง” 

2.11-3-1 รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

2.11-4-1 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

2.11-4-2 รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการฯ 

2.11-5-1 รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. สถาบันฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและส านักงานเลขานุการ  ใน
การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่  วันเกษียณอายุราชการบุคลากร  และวันสงกรานต์  ท าให้บุคลากรได้
แสดงออกถึงความเป็นไทย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  (2.12-1-1) 

2. สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ภายในสถาบันฯ โดยจัด
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในอาคารสถานที่ที่มีความส าคัญและมีความเสี่ยง  รวมทั้งติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างของห้อง
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (2.12-2-1) 

3. สถาบันฯ ได้ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบของอาคารส านักงานให้สวยงาม  สอดคล้อง
กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2.12-3-1) 

4. สถาบันฯ สนับสนุนให้ส านักงานเลขานุการร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  จัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บริเวณด้านหน้าของศูนย์วิจัยฯ  ซึ่งมีบริเวณที่กว้างขวางเหมาะส าหรับเป็นพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมเป็นประจ าสม่ าเสมอ  ได้แก่กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมการตักบาตร  เป็นต้น (2.12-4-1) 

5. - ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

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 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.12-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ สงกรานต์  และลอยกระทง 
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รำยกำรหลักฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13  ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
    ประเด็นทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน โดยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ คือ P มีการ

ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน D มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน C มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ A มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงาน (2.13-1-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (2.13-2-1) 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากรในหน่วยงาน โดยการน าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ใน

หน่วยงานท าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน (2.13-3-1) 
4. จากมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 3 มาตรการ ก่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานดังนี้ (2.13-4-1) 

 การเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 ท าให้ลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง โดยลดค่าใช้จ่ายลงจากก่อนการ
ปรับปรุง มีค่าใช้จ่าย 71,743.81 บาท/ปี เป็น 46,789.44 บาท/ปี 

2.12-2-1 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิดและติดตั้งเหล็กดัด 
2.12-3-1 ภาพบริเวณอาคารส านักงาน 
2.12-4-1 ภาพการจัดงานวันปีใหม่  วันลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์   
2.12-5-1 - ไม่มี - 
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 การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยลดค่าใช้จ่ายลงจากก่อน
การปรับปรุง มีค่าใช้จ่าย 1,113,588.67 บาท/ปี เป็น 1,057,909.24 บาท/ปี 
 การท าความสะอาดไส้กรองเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์และปั๊มน้ า ท าให้มีการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลง 
โดยลดค่าใช้จ่ายลงจากก่อนการปรับปรุง มีค่าใช้จ่าย 4,415,325.40 บาท/ปี เป็น 4,327,018.89 บาท/ปี 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.13 0 ข้อ 0 คะแนน 4 ข้อ ไมบ่รรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.13 4 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.13-1-1 สรุปรายงานการจัดการพลังงาน 
2.13-2-1 รายงานการจัดการพลังงาน : ผลการติดตามการด าเนินงานฯ (หน้า 45-46) 
2.13-3-1 รายงานการจัดการพลังงาน : ประกาศศูนย์วิจัยฯ เรื่องนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

(หน้า 17) 
2.13-4-1 รายงานการจัดการพลังงาน : แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า (หน้า32-37) 

 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14  ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นทำงกำรเกษตร (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชุนหรือสังคม 

  5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. หน่วยงานได้เข้าร่วมใน โครงการฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลดด้วยงานวิจัยของ วช. โดย

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ คือ P มีการก าหนดแผนการด าเนินงานวิจัย D มีการด าเนินการตามแผน
งานวิจัย C มีการเก็บข้อมูล ติดตาม ประเมินผลโครงการ และ A มีการทบทวน วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหาและมี
ข้อเสนอแนะ (2.14-1-1)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (2.14-2-1)  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตร การส่งเสริมสาธิตให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร 
และส่งเสริมปัจจัยการเกษตร (2.14-3-1) 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเกษตรกร ดังนี้ 
a. การข้ึนทะเบียนเกษตร เพ่ือส ารวจความเสียหายจากอุทกภัย ส ารวจข้อมูลด้านเกษตรกรรม ปศุ 

สัตว์ ส ารวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้ง 3  
จังหวัด รวม 4,359 ครัวเรือน (2.14-4-1) 

b. การส่งเสริมสาธิตให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการเพ่ิมรายได้จากการปลูกพืชระยะสั้นด้วย
การปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดข้าวเหนียว (2.14-4-2) 
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c. การส่งเสริมปัจจัยการเกษตร โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 750 กิโลกรัม และข้าวโพดฝัก
อ่อน 1,000 กิโลกรัม ส่งเสริมการแปรรูปโดยการอบรมกระบวนการผลิตน้ านมข้าวโพด (2.14-4-3 ) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.13 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.13 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
 
 
 
 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.14-1-1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลดด้วย
งานวิจัยของ วช. 

2.14-2-1 ร่างรายงานฯ : ผลการด าเนินโครงการฯ (บทที่5 ) 
2.14-3-1 ร่างรายงานฯ : แผนงานการฟ้ืนฟูและเยียวยาฯ (หน้า 1-4 ) 
2.14-4-1 ร่างรายงานฯ : การบริหารจัดการและด าเนินงานฟ้ืนฟูเยียวยาในพ้ืนที่ฯ (หน้า 5-4 ) 
2.14-4-2 ร่างรายงานฯ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพด (หน้า 4-50 ถึง 4-69) 
2.14-4-3 ร่างรายงานฯ : การส่งเสริมปัจจัยการเกษตรเพ่ือน าไปผลิตในครัวเรือน (หน้า 5-21) 

 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.28 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.28  ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำย
เหต ุ 

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3.28 3.28   
3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 4 5 3 3 2.00 2.00 มีข้อ 
2,4,5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 มีข้อ 
1,2,3,4 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 4 4 3 3 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,4 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,3,6 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชพีที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 58 70.73 58 70.73 4.42 4.42   

82 82 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 

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

ยังบุคลากรทุกระดับให้รับทราบ  (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 โดยผู้บริหารยึดแนวทางการกระจายอ านาจบริหารด้วยการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1150/2554  (3.1-4-1) และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา (3.1-4-2) (3.1-4-3)   
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5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  โดยการจัดประชุมดังนี้ 

    - การประชุมบุคลากร  ในวันที่  9  สิงหาคม  2554 
    - การประชุมบุคลากร  ในวันที่  25  มกราคม  2555     
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าจัดท าแผนกลยุทธ์ ในระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2554 
    - การบรรยายถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  โดยการจัดประชุมเรื่อง  “สมรรถนะหลัก Core Competency” 
6.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล  ก ากับควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทุกไตรมาสเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รับฟังปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีความรับผิดชอบ
และก าหนดให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน/ไตรมาส/ปีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอปัญหาและร่วมกันตัดสินใจผ่านการประชุมหรือการพบปะบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง   กระจายอ านาจในการบริหารงานให้แก่รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วยงานย่อย
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวผสมผสานกับระบบการติดตามผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางราชการ  สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกตามสถานะ และยึดหลักฉันทามติโดยหา
ข้อสรุปจากการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ     

7. - ไม่มี –  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 2 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 2 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 

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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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

3.1-2-1 แผนกลยุทธ์สถาบันอินทรีฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2554 วันที่  8 สิงหาคม 2554 
3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2554  วันที่  8 กันยายน 2554 
3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2554  วันที่  4 ตุลาคม  554 
3.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2554  วันที่  15 ธันวาคม 

2554 
3.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555  วันที่  25 มกราคม 

2555 
3.1-3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2555  วันที่  20 มีนาคม 2555 
3.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรีสถิตย์ฯ  
3.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากร  วันที่  9  สิงหาคม  2554 
3.1-4-3 รายงานการประชุมบุคลากร  วันที่  25  มกราคม  2555 
3.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากร  วันที่  9  สิงหาคม  2554 
3.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากร  วันที่  25  มกราคม  2555 
3.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 สถานี คือ 
สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี และ ศูนย์วิจัย 1 
ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี ได้มีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุ กคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยทุกสถานี/ศูนย์วิจัย จัดให้มีการประชุมจ่ายงานบุคลากรทุกวันท า
การ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับทราบจาก
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดท าโครงการจัดการความรู้ในแต่ละสถานีตามแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน เพ่ือให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม 
 ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้ด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4ข้อ ดังนี้  

1. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้มีการก าหนดประเด็นความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือ  
ด้านการเรียนการสอน 5 ประเด็นคือ 1) การจัดท าหลักสูตรการฝึกนิสิตและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 2) การพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ควบคุมการฝึกนิสิตและฝึกอบรม 3) การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ และ ทรัพยากรเพ่ือการฝึกงานและฝึกอบรม 4) การติดตามประเมินผลและปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน 5) การจัดประชุมวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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ด้านการวิจัย 5 ประเด็น คือ 1) การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 2) การด าเนินการเพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัย โดยให้มีที่ปรึกษาและ/หรือพ่ีเลี้ยงของโครงการ 3) การบริหาร
โครงการวิจัยให้มีการใช้ทรัพยากรวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4)การเขียนผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 5) การท างานวิจัยแบบบูรณาการและด้านการบริหารจัดการองค์กร 4 ประเด็น คือ 1) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับขององค์กร เพ่ือให้มีความก้าวหน้าตาม career path 3) การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การท า
ฐานข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารองค์กร และ 5) การติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม JD และ JA 
และปรับปรุงตามผลการประเมิน  (3.2-1-1) 

2. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ 4 กลุ่มคือ 1)  
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ และส านักงานเลขานุการสถาบันฯ 
จ านวน 20 คน 2) สถานีวิจัยปากช่อง จ านวน 10 คน 3) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จ านวน 10 คน 4) สถานีวิจัย
ลพบุรี จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน (3.2-2-1)   

3. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้มีการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ตามท่ี 
ได้ก าหนดไว้ โดยการร่วมกันท า SWOT analysis ในทุกประเด็นความรู้ทีก่ าหนด (3.2-3.1)    

4. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้มีการจัดท ารายงาน และเก็บเอกสาร จากการท า SWOT analysis ใน 
ทุกประเด็นที่ก าหนด ในทุกกลุ่มเป้าหมาย คือทุกสถานีวิจัยของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ(3.2-4-1)   

5. -ไม่มี- 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

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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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 แผนกลยุทธ์ของสาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-3-1 ผลการจัดการความรู้ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-4-1 รายงานการท า SWOT analysis สถานีวิจัยเขาหินซ้อน  
3.2-4-2 รายงานการท า SWOT analysis สถานีวิจัยปากช่อง 
3.2-4-3 รายงานการท า SWOT analysis สถานีวิจัยลพบุรี 
3.2-5-1 -ไม่มี- 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 สถานี คือ 

สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี และ ศูนย์วิจัย 1 
ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุแห่งความเสียหายขององค์กร นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการเพ่ือลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

1. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือด าเนินการบริหารความ 
เสี่ยงภายในสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ ระบุ จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง แล้วจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลผลการบริหารความเสี่ยง (3.3-1-1) 

2. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในทุกสถานี จาก 
การท า SWOT analysis ในทุกประเด็นที่ก าหนด ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ  (3.3-2-1)   

3. -ไม่มี- 
4. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้จัดท าแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business  

Continuity Plan) โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด้านมลพิษทางอากาศ พร้อมแผนรับมือ
ภัยพิบัติ รายงานผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(3.3-4-1)    

5. -ไม่มี- 
6. -ไม่มี- 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.3-2-1 โครงการจัดการความรู้เรื่อง SWOT analysis เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
3.3-3-1 -ไม่มี- 
3.3-4-1 แผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) 
3.3-5-1 -ไม่มี- 
3.3-6-1 -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

 

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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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. สถาบันฯ มีแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  โดยได้ก าหนดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  และเสนอผลงานทางวิชาการ (3.4-1-1) 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  เช่น  การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าว
ฟ่าง  และการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
 3. สถาบันฯ ให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันที่   
18  พฤษภาคม  2555 (3.4-3-1)  และการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยด าเนินการการปรับสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายเดือนซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี  ให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 77 ราย  (3.4-3-2)  เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับสวัสดิการตามระบบ
ประกันสังคม  ได้รับสิทธิการลาหรือสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้  และมีโอกาสสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ มก.  
 4. –ไม่มี- 
 5.  สถาบันฯ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติแก่นักวิจัย  ในคราวประชุมบุคลากร
ของสถาบันฯ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2554 (3.4-5-1) 
 6. –ไม่มี- 
  7. –ไม่มี- 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) 
3.4-2-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
3.4-3-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 
3.4-3-2 ค าสั่ง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (โดยการปรับสภาพจากลูกจ้างชั่วคราวราย

เดือน) 
3.4-5-1 รายงานการประชุมบุคลากร  วันที่  9  สิงหาคม  2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80.00 

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 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มี

บุคลากรประจ าทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสิ้น  82 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศจ านวน 58 คน  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 53.5 ร้อยละ 
67.30 

 

58.00 ร้อยละ  
70.73 

4.21 คะแนน 4.42 คะแนน ร้อยละ
80.00 

 
ไม่บรรล ุ

ร้อยละ
80.00 

79.5 82.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 53.5 ร้อยละ 
67.30 

 

58.00 ร้อยละ  
70.73 

4.21 คะแนน 4.42 คะแนน ร้อยละ
80.00 

 
ไม่บรรล ุ

ร้อยละ
80.00 

79.5 
82.00 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 รายงานการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจ าเดือน 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2  ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
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ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำย
เหต ุ 

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 2.00 2.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 4 4 3 2 2.00 2.00 มีข้อ 

2,4 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. - ไม่มี - 
2. สถาบันฯ จัดท าค าของบประมาณและมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินที่เป็นไปอย่าง

โปร่งใส  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจ าปีให้เป็นไปตาม
ภารกิจของหน่วยงาน (4.1-2-1) , (4.1-2-2) 

3. สถาบันฯ ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานจาก 2 แหล่งคือ  เงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ 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. - ไม่มี - 
7. - ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 3 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 2 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อที่ 3  

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 -ไม่มี- 

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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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-2-1 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
4.1-2-2 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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 
4.1-5-1 -ไม่มี- 
4.1-6-1 -ไม่มี- 
4.1-7-1 -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตำรำงท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำย
เหต ุ 

  2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  3.00 3.00   
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5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,4,7 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1.สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  ที่มีองค์ประกอบจากหัวหน้าและตัวแทนของหน่วยงานย่อย  มีการประเมิน
คุณภาพภายใน (Peer review) (5.1-1-1)  และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (5.1-1-2) 

2. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน  ได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ประจ าปี 2554 โดยก าหนดปฏิทินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดท ารายงานและหลักฐานตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  
สรุปผลการประเมินตนเอง (เบื้องต้น) (5.1-2-2) 

3. - ไม่มี - 
4. สถาบันฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  โดยมีการ

ด าเนินงาน  ติดตาม  ควบคุม  ตรวจสอบ  ตลอดจนประเมินผล  รวมทั้งได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพโดย
ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ  และน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันฯ 
(5.1-4-1) 

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

ในการประกันคุณภาพและร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ  (5.1-7-1) 
8. - ไม่มี - 
9. - ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

5.1 4 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 2555 

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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2554 ตำมเกณฑ์ 2554 2554 เป้ำหมำย 
5.1 4 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
5.1-1-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 

2553 
5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 
5.1-3-1 - ไม่มี - 
5.1-4-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
5.1-5-1 - ไม่มี - 
5.1-6-1 - ไม่มี - 
5.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ   

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 0 ผลประเมินได้คุณภาพระดับปรับปรุงเร่งด่วน ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตำรำงท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2554 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
    ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  0.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ข้อ 5 5 0 0.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
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รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน  

ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน คืองานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง
กัน 

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ 
ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ ได้แก่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย และรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
วิชาการ 

4. มีประชุมฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือท าการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือ 
ท าให้งานมีประสิทธิภาพ  

5. ประชุมกรรมการบริหารสถาบันเพื่อก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการ 
ปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหารพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 2 ข้อ 0 ข้อ 2 คะแนน 0 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 2 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
6.1-2-1 กระบวนการหลัก (Core Process) ของงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันอินทรี

จันทรสถิตย์ 
6.1-3-1 กระบวนการหลัก (Core Process) ของงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันอินทรี

จันทรสถิตย์ 
6.1-4-1 กระบวนการหลัก (Core Process) ของงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันอินทรี

จันทรสถิตย์ 
6.1-5-1 มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

 
 
 

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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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
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 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 22 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  3.45 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี  3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร

ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ   

- 2.00 1.00 1.50 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 3.10 4.00 3.81 4.28 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  4.42 3.00 - 3.28 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 2.00 - 2.00 ต้อง

ปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ - 0.00 - 0.00 ต้องปรับปรุง
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ด าเนินงาน เร่งด่วน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 3.76 2.92 3.53 3.45  

ผลกำรประเมิน ดี พอใช้ ด ี พอใช้  

 

 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน

ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  ดังนี้ 
1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  

  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาตร์ เป็นหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางด้านพืช
ของมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์  มี
โครงการวิจัย 37  โครงการ เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 3,320,000 บาท และภายนอก จ านวน 
926,000 บาท รวมทั้งหมด 4,246,000 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 38 คน ลาศึกษาต่อไม่มี  รวม
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 38 คน  ท ั้งนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
ท าวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรวิจัยมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การขอสิทธิบัตรในอนาคต อันน ามาซึ่งชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยฯ  

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 ภารกิจอีกด้านหนึ่งของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ คือด้านการบริการวิชาการและบริการงานวิจัย ซึ่ง
เป็นการให้บริการให้ค าปรึกษา การอบรมความรู้ การบริการพื้นที่ฝึกงานนิสิต ให้บริการสถานที่ พ้ืนที่เพ่ือท าการ
วิจัย ให้บริการวิเคราะห์  ทดสอบ  เครื่องมือ อุปกรณ์  แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และภายนอก รวมถึงประชาชน ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรและ
ตามศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้  และไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
จะเป็นในรูปการถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาจารย์  นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ  นักเรียน และประชาชนภายนอก  
อย่างไรก็ตาม การให้บริการวิชาการในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้  รายรับที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะต้อง
ส่งเสริม  และสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน   

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้ด าเนินกิจกรรม และให้ความร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วัน
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันครบรอบวันสถาปนาสวพ.มก. ตลอดจนกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ใน
ชุมชนท้องถิ่น อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ... 
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มีระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยจะเห็นได้จากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งจะ
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ประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนน าไปถ่ายทอดสู่ระดับบุคลากรได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการด้านการเงิน การบัญชี ทั้งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  ให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการเงินและ
บัญชี  และมีการด าเนินงานตามระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง  และด าเนินการ
อย่างครบถ้วน ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เป็นประจ าทุก 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินงำน 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไมมี่การติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรายงานคณะ
กรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือ

รายงานคณะกรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุน จุดเน้น จุดเด่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นที่

ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิชาการและสามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 
3. มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
4. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่ และไม้ผลเขตร้อน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ไมมี่การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
  2. ไมมี่ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
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  2. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและจัดกำร 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานของ
สถาบัน ด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของ มก. 
  2. ไมมี่แผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือก าหนดนโยบายบริหารสถาบัน ด้านต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของ มก. 
  2. ควรมีแผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง   
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็ง 

1. มีศักยภาพในการหารายได้สูง 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไมมี่แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. ควรท าการวิเคราะหส์ถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหรือช่วงเดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพ่ือให้ทราบถึง

ความเปลีย่นแปลงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ เพ่ือให้สะท้อนผลการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
จุดแข็ง 
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 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ไม่พบการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ส านักงานเลขานุการ - ไม่พบการประเมินผลตามแผนปฏิบัติ

งานประจ าป ีเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
ค่าเป้าหมาย  รวมทั้งการวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ควรด าเนินงานประเมินผลตามแผน 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วนตามรายไตร
มาส เพื่อน าเสนอให้ผู้บรหิารและ
คณะกรรมการได้รับทราบ 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

 1.ไม่พบการก าหนด จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่น ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของการปฏิบัติงาน 
 

1.ควรก าหนด จุดเน้น จุดเด่น ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ที่ผ่านความ
เห็นชอบของสถาบัน และถา่ยทอดสู่การ
ปฏิบัติของบุคลากร โดย
กระบวนการพัฒนาแผน 

สถานีวิจัยปากช่อง  1.ไม่พบการก าหนด จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่น ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของการปฏิบัติงาน 

 

1.ควรก าหนด จุดเน้น จุดเด่น ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ที่ผ่านความ
เห็นชอบของสถาบัน และถา่ยทอดสู่การ
ปฏิบัติของบุคลากร โดย
กระบวนการพัฒนาแผน 

สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

 1.ไม่พบการก าหนด จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่น ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของการปฏิบัติงาน 

1.ควรก าหนด จุดเน้น จุดเด่น ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ที่ผ่านความ
เห็นชอบของสถาบัน และถา่ยทอดสู่
การปฏิบัตขิองบุคลากร โดย
กระบวนการพัฒนาแผน 

สถานีวิจัยลพบุร ี  1.ไม่พบการก าหนด จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่น ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของการปฏิบัติงาน 

1.ควรก าหนด จุดเน้น จุดเด่น ที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ที่ผ่านความ
เห็นชอบของสถาบัน และถา่ยทอดสู่
การปฏิบัตขิองบุคลากร โดย
กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานเลขานุการ - 1.การประเมินความพึงพอใจยังไม่ครบ

ทุกภารกจิของหนว่ยงาน    
 

1.ควรมีการประเมินความพึงพอใจให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
2.ควรเพิ่มหัวข้อความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมใน
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

 1.ระบบและกลไกการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวิจยัของหนว่ยงาน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัยังไม่ชัดเจน 
 

1.ควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของหน่วยงาน  
และการเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การ
น าเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
2.ควรวางแผนการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจยัให้มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน 
3.ควรมีผู้รับผิดชอบในการน า
ผลงานวิจัยมาสังเคราะหว์ิเคราะห์เพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่สาธารณะ 

สถานีวิจัยปากช่อง  1.ระบบและกลไกการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวิจยัของหนว่ยงาน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัยังไม่ชัดเจน 

1.ควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของหน่วยงาน  
และการเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การ
น าเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
2.ควรวางแผนการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจยัให้มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน 
3.ควรมีผู้รับผิดชอบในการน า
ผลงานวิจัยมาสังเคราะหว์ิเคราะห์เพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่สาธารณะ 

สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

 1.ระบบและกลไกการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวิจยัของหนว่ยงาน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัยังไม่ชัดเจน 

1.ควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของหน่วยงาน  
และการเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การ
น าเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
2.ควรวางแผนการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจยัให้มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน 
3.ควรมีผู้รับผิดชอบในการน า
ผลงานวิจัยมาสังเคราะหว์ิเคราะห์เพื่อ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
น าไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่สาธารณะ 

สถานีวิจยัลพบุร ี  1.ระบบและกลไกการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวิจยัของหนว่ยงาน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัยังไม่ชัดเจน 
2.ไม่พบการบูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 
 

1.ควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยของหน่วยงาน  
และการเผยแพร่ผลงานวิจยั เช่น การ
น าเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
2.ควรวางแผนการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจยัให้มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน 
3.ควรมีผู้รับผิดชอบในการน า
ผลงานวิจัยมาสังเคราะหว์ิเคราะห์เพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่สาธารณะ 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ส านักงานเลขานุการ -  1.ควรก าหนดประเด็นการประเมินภาวะ

ผู้น า ตามองค์ประกอบทั้ง 10 ด้าน   
2.ควรก าหนดให้การจัดการความรู้อยู่ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
3.ควรก าหนดให้การบรหิารความเส่ียง
อยู่ในแผนปฏบิัติงานประจ าป ี
4.ควรเร่งพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

 1.ไม่พบการประเมินคณะกรรมการ/
หรือผู้บริหารประจ าหนว่ยงาน ที่
สะท้อนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดลว่งหน้า 
2.ไม่พบการวิเคราะห์และระบุความ
เส่ียง  เพื่อประเมินโอกาสหรือ
ผลกระทบของการบริหารจัดการ 
 

1.ควรประเมินการด าเนินงานผู้บริหาร/
คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพือ่ตรวจสอบ
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดที่วา่ง
ไว้ล่วงหน้า 
2.ควรใช้ระบบและกลไกการประชุมให้
ถูกต้องตามระเบียบ ผู้บริหาร/
คณะกรรมการ/บุคลากร  เพือ่พิจารณา
ประเด็นส าคัญในการบริหารจัดการ เช่น 
การก ากับติดตามแผนงาน การบรหิาร
ความเส่ียง การวิจยั เป็นต้น 
3.ควรจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์เพื่อรวบรวมประเด็น
ความรู้ให้คงอยู่กับองค์กร 

สถานีวิจยัปากช่อง  1.ไม่พบการประเมินคณะกรรมการ/
หรือผู้บริหารประจ าหนว่ยงาน ที่
สะท้อนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดลว่งหน้า 

1.ควรประเมินการด าเนินงานผู้บริหาร/
คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพือ่ตรวจสอบ
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดที่วา่ง
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2.ไม่พบการวิเคราะห์และระบุความ
เส่ียง  เพื่อประเมินโอกาสหรือ
ผลกระทบของการบริหารจัดการ 
3.ไม่พบการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายทีจ่ะแบ่งปันและแรกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์เพื่อรวบรวมประเด็น
ความรู้ให้คงอยู่กับองค์กร 
 

ไว้ล่วงหน้า 
2.ควรก าหนดระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้รับจา
การพัฒนามาใช้ในการปฏบิัติงาน 
3.ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมาย
ที่จะแบ่งปันและแรกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์เพื่อ
รวบรวมประเด็นความรู้ให้คงอยูก่ับ
องค์กร 

สถานีวิจยัเขาหินซ้อน  1.ไม่พบเอกสาหลักฐานส าหรับการ
ประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์ที่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (3.1, 
3.2, 3.3, 3.4)  
 

1.ควรน าเสนอผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

 

สถานีวิจัยลพบุร ี  1.ไม่พบการประเมินคณะกรรมการ/
หรือผู้บริหารประจ าหนว่ยงาน ที่
สะท้อนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดลว่งหน้า 
2.ไม่พบการวิเคราะห์และระบุความ
เส่ียง  เพื่อประเมินโอกาสหรือ
ผลกระทบของการบริหารจัดการ 
3.ไม่พบการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายทีจ่ะแบ่งปันและแรกเปลีย่น
เรียนรู้จากความรู้ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์เพื่อรวบรวมประเด็น
ความรู้ให้คงอยู่กับองค์กร 

1.ควรประเมินการด าเนินงานผู้บริหาร/
คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพือ่ตรวจสอบ
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดที่วา่ง
ไว้ล่วงหน้า 
2.ควรก าหนดระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้รับจา
การพัฒนามาใช้ในการปฏบิัติงาน 
3.ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมาย
ที่จะแบ่งปันและแรกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์เพื่อ
รวบรวมประเด็นความรู้ให้คงอยูก่ับ
องค์กร 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ส านักงานเลขานุการ - 1.ไม่พบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

ทั้งรายรับและรายจ่ายอยา่งต่อเนื่อง 
 

1.ท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
โดยเปรียบเทียบกับชว่งเวลาหรือชว่ง
เดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพือ่ให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

1.มีศักยภาพสูงในการหารายได้ 
 

1.ไม่พบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
ทั้งรายรับและรายจ่ายอยา่งต่อเนื่อง 
 

1.ท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
โดยเปรียบเทียบกับชว่งเวลาหรือชว่ง
เดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพือ่ให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

สถานีวิจัยปากช่อง  1.ไม่พบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
ทั้งรายรับและรายจ่ายอยา่งต่อเนื่อง 

 

1.ท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
โดยเปรียบเทียบกับชว่งเวลาหรือชว่ง
เดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพือ่ให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
เกิดขึ้น 

สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

 1.ไม่พบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
ทั้งรายรับและรายจ่ายอยา่งต่อเนื่อง 

 

1.ท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
โดยเปรียบเทียบกับชว่งเวลาหรือชว่ง
เดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพือ่ให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

สถานีวิจัยลพบุร ี  1.ไม่พบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
ทั้งรายรับและรายจ่ายอยา่งต่อเนื่อง 

 

1.ท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
โดยเปรียบเทียบกับชว่งเวลาหรือชว่ง
เดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพือ่ให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ส านักงานเลขานุการ - 1.ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพทั้ง 
6 ประกอบ 
 

1.จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพทั้ง 6 
ประกอบ 
2.ควรพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
3.ควรน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโดยระบุ
หมายเลขเอกสารให้ชัดเจน 
4.ควรน าผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเทียบเคียงกับผลการด าเนินในปี
ปัจจุบัน เพือ่ประเมินการพัฒนาของผล
การด าเนินงาน 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

 1.ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินงานที่
สะท้อนการด าเนินงานตามวงจรประกัน
คุณภาพ 

1.ควรด าเนินงานตามด้านประกัน
คุณภาพภายในให้ครบถ้วนตาม PDCA 

สถานีวิจัยปากช่อง  1.ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินงานที่
สะท้อนการด าเนินงานตามวงจรประกัน
คุณภาพ 

1.ควรด าเนินงานตามด้านประกัน
คุณภาพภายในให้ครบถ้วนตาม PDCA 

สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

 1.ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินงานที่
สะท้อนการด าเนินงานตามวงจรประกัน
คุณภาพ 

1.ควรด าเนินงานตามด้านประกัน
คุณภาพภายในให้ครบถ้วนตาม PDCA 

สถานีวิจัยลพบุร ี  1.ไม่พบข้อมูลผลการด าเนินงานที่
สะท้อนการด าเนินงานตามวงจรประกัน
คุณภาพ 

1.ควรด าเนินงานตามด้านประกัน
คุณภาพภายในให้ครบถ้วนตาม PDCA 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
ส านักงานเลขานุการ - 1.ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพทั้ง 
6 ประกอบ 
 

1.ควรบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
เพื่อแสดงการทบทวนกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญของหน่วยงาน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          113 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2.ควรมีการประเมินผลและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนยวิจัยข้าวโพดฯและ
สถานีวิจยัพืชไร่ฯ 

 1.ไม่พบการก าหนดหรือทบทวน
กระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญ
ครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาน ี

1.ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถาน ี

สถานีวิจัยปากช่อง  1.ไม่พบการก าหนดหรือทบทวน
กระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญ
ครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาน ี

1.ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถาน ี

สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

 1.ไม่พบการก าหนดหรือทบทวน
กระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญ
ครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาน ี

1.ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถาน ี

สถานีวิจัยลพบุร ี  1.ไม่พบการก าหนดหรือทบทวน
กระบวนการด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญ
ครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาน ี

1.ควรก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก ที่ส าคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของสถาน ี
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ตามรอบปีการศึกษา 2553 
เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554 นั้น สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 21 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
  รายละเอียดดังนี้ 

1) ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน เนื่องจาก อัตลักษณ์ของสถาบันได้แสดงอยู่
ในตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 2 อยู่แล้ว 

2) มีแผนพัฒนาบุคลากร  เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

รำยงำน ณ วันที่ 1 กันยำยน  2554. 
 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์

ตนเอง 
4. แนวทำงกำร

แก้ไขปรบัปรงุ (กล
ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

7.งบประ 
มำณ 

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิด 
ชอบ 

ภาพรวม 
1.การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม
ไม่มีความสัมพันธ์
กัน และไม่มีการ
ก าหนดตัวชีว้ัดของ
กลยุทธ ์เพื่อใช้
ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ 
 

1. ควรปรับปรุงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรมให้
มีความสัมพันธก์ันและ
ก าหนดตัวชีว้ัดของกล
ยุทธ์ เพือ่ใช้ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ/
กิจกรรมมี
ความสัมพันธก์ัน 
และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดของกล
ยุทธ์ เพือ่ใช้
ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์แผนงาน 
และโครงการ/
กิจกรรม 

แผน
ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์
แผนงาน และ
โครงการ/
กิจกรรม ที่มี
ความสัมพันธ์
กัน 

50,000  กรรมการ 
บริหาร 
งาน 

2.ไม่พบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร 
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ 
 

2. คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ควร
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ ประชุม 
เสนอวิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่สถาบันฯ 
จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยา่ง
น้อย 2 ครั้งต่อป ี

 จัดให้มีการ
ประชุม   
กรรมการประจ า
สถาบัน 2 ครั้ง/ป ี

จัดให้มีการ
ประชุมกรรมการ
ประจ าสถาบัน 2 
ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
กรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

5,000  หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

3. ไม่พบตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม

 ก าหนดให้มีตัว
บ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์

1.จ านวนพันธุ์พืช
ที่ขึ้นทะเบียน
พันธุ์/รับรองพันธุ ์                           

มีตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

-  คณะกรรม 
การ
ประกัน
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ฯ 
 
 
 
 
 
 

ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น จ านวน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
การน าไปประโยชน์
ของผลงานวิจัย 
 

ของสถาบัน 2.จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

คุณภาพ
ของ
สถาบัน 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

7.งบประ 
มำณ 

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิด 
ชอบ 

 4. การเพิ่มการส่ือสาร
ภายในองค์กรใน
ประเด็นส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ชัดเจน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ก่อให้เกิดความรว่มมือ
ในการท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 จัดให้มีการ
ประชุมภายใน
หน่วยงาน ในทุก
ระดับ 

1.การประชุม
กรรมการประจ า
สถาบัน 2 ครั้ง/ปี          
2.การประชุม
กรรมการ
บริหารงาน
สถาบัน 12 ครั้ง             
3.ประชุม
บุคลากรสถาบัน 
4 ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
ครบตาม     
ปฎิทินการ
ประชุมของ
สถาบัน 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์  และแผนงำน 
1.ไม่มีการติดตาม
และการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนประจ าปแีละ
แผนกลยุทธ ์เพื่อ
รายงาน
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ  
 

1. ควรก าหนดให้มี
การติดตามและการ
ประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ของแผนประจ าปี
และแผนกลยุทธ์ เพือ่
รายงาน
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ พจิารณาให้
ข้อเสนอ 

 จัดให้มีการ
ติดตามและการ
ประเมินผลตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน
ประจ าปีและแผน
กลยุทธ ์

1.การประชุม
กรรมการบริหาร
เพื่อติดตามและ
ประเมินผล 4 
ครั้ง/ปี                   
2.การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
เพื่อรวบรวมและ
สรุปผล 4 ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
ครบตาม      
ปฎิทินการ
ประชุมของ
สถาบัน 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่  2  ภำรกิจหลัก 
1.แบบประเมิน
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งสถาบันฯ 
 

1. ควรจัดท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างแบบประเมิน
และวิธกีารประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
โดยสามารถใช้
ตัวอยา่งของสถานีวจิัย
เขาหินซ้อน และสถานี
วิจัยปากชอ่ง เป็น
กรณีศึกษา 

 จัดท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้าง
แบบประเมินและ
วิธีการ
ประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้                       
2.การประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารฯเพื่อ
ออกแบบ
ประเมินผลพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้            
2.มีแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

20,000 

 
 รองฝ่าย

วิเทศฯ 
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2.การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการมีเพียง 
1 โครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทุกหน่วยงานควร
ส ารวจความตอ้งการ
ของผู้รับบริการและ
ประเมินผลความพึง
พอใจทุกกจิกรรม
บริการวิชาการ 

 ทุกหน่วยงานมี
การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและ
ประเมินผลความ
พึงพอใจทุก
กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

จัดท าการส ารวจ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และประเมินผล
ความพึงพอใจทกุ
กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

มีการส ารวจ
ความต้องการ
ของ
ผู้รับบริการ
และ
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ทุกกิจกรรม
บริการ
วิชาการ 

-  รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

7.งบประ 
มำณ 

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิด 
ชอบ 

 3. ควรมีกระบวนการ
คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (มีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยอยู่แลว้) 

 มีกระบวนการคัด
สรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์
ความรู้จาก
งานวิจัย เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ 

แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณา
ผลงานวิจัย
ส าหรับการ
ตีพิมพ์    

มีกระบวนการ
คัดสรร 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
ความรู้จาก
งานวิจัย 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบที่  3  กำรบริหำรและจดักำร 
1.ไม่พบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร 
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ  
 

1. คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ควร
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ ประชุม 
เสนอวิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่สถาบันฯ 
จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยา่ง
น้อย 2 ครั้งต่อปี 

 คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ควรปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ/
ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่าง
ครบถ้วน 

การประชุม
กรรมการประจ า
สถาบัน 2 ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
ครบตาม      
ปฎิทินการ
ประชุมของ
สถาบัน 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุการ 
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2.การพัฒนา
สถาบันสู่การเรียนรู้ 
พบว่ามกีารก าหนด
ประเด็นความรู้ที่
จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
เพียง 1 ประเด็น  

2. ควรมี
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และก าหนด
ประเด็นความรู้ใน
หลายด้านที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
ฯ 

 มีคณะกรรมการ
จัดการความรู ้
และก าหนด
ประเด็นความรู้ใน
หลายด้านที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
สถาบันฯ 

แต่งต้ังกรรมการ
จัดการความรู ้
และกิจการ
จัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
สถาบัน 

มีการจัดการ
ความรู้ที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
สถาบัน 

-  คณะกรรม
การ
จัดการ
ความรู้
ของ
สถาบัน 

3.ระบบบริหาร
ความเส่ียง ยังไม่มี
การติดตาม และน า
ผลการประเมิน มา
จัดท าและปรับแผน
ความเส่ียง อีกทั้ง
ไม่พบมีการ
ด าเนินงานในรูป
ของกรรมการ และ
การจัดการความ
เส่ียงไม่ตรงกับ
ปัจจัยที่เสี่ยง 
 
 

3. ควรมี
คณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียงและก าหนด
ปัจจัยเส่ียง รวมทั้ง
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 มีคณะกรรมการ
จัดการความเส่ียง
และก าหนด
ปัจจัยเส่ียง 
รวมทั้งการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และก าหนด
ปัจจัยเส่ียง 
รวมทั้งการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีแผนบริหาร
ความเสียง 

-  คณะกรรม
การ
บริหาร
ความเส่ียง 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

7.งบประ 
มำณ 

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิด 
ชอบ 

4.ระบบพัฒนา
บุคคลมีแผนการ
พัฒนาที่ไม่ชัดเจน 
ไม่มีการให้ความรู้
และดูแลควบคุมให้
บุคคลถือปฏิบัต ิ
 

4. ควรก าหนดให้มี
กรรมการพัฒนา
บุคลากร และมกีาร
จัดท าแผนพัฒนา
ด าเนินงาน ติดตาม 
ควบคุมให้ชัดเจน 
รวมทั้งให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ 

 มีกรรมการพัฒนา
บุคลากร และมี
การจัดท า
แผนพัฒนา
ด าเนินงาน 
ติดตาม ควบคุม
ให้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ 

แต่งต้ังกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร 

-  งาน
บุคลากร 

องค์ประกอบที่  4  กำรเงินและงบประมำณ 
1.ไม่พบการน า
ข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
และความมั่นคง
ของหน่วยงานอยา่ง
ต่อเนื่อง  

1. ควรมีการติดตาม
การใช้เงิน ให้เป็นไป
ตามแผนและ
เป้าหมาย โดยอาจมี
การรายงานทาง
การเงินในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ/
คณะกรรมการบริหาร

 มีการติดตามการ
ใช้เงิน ให้เป็นไป
ตามแผนและ
เป้าหมาย โดย
อาจมีการรายงาน
ทางการเงินในที่
ประชุม
กรรมการบริหาร
สถาบันฯ 

น าผลการใช้เงิน
ในแต่ละเดือน/
ไตรมาส มา
วิเคราะห์ค่าใช่
จ่ายและปรับ
แผนการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตาม
การใช้เงิน ใน
ที่ประชุม
กรรมการ   
บริหารสถาบัน 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุการ 
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 สถาบันฯ เพื่อการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานไปในคราว
เดียวกัน 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1.ไม่พบตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
ฯ  
 
 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น จ านวน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
การน าไปประโยชน์
ของผลงานวิจัย 

 ก าหนดตัวบ่งชี้ที่
ใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของ
สถาบันฯ 

ก าหนดตัวบ่งชี้ที่
ใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน
เพิ่มเติมตาม    
อัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ 

มีตัวบ่งชี้ที่ใช้
เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน
เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

-  คณะกรรม 
การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
สถาบัน 

2.การรายงานผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน ไม่
เช่ือมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมิน ให้เชื่อมโยง
กับหลักฐานอ้างอิง 

 รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 
ให้เชื่อมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 
ให้เชื่อมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ประเมิน ให้
เช่ือมโยงกับ
หลักฐาน
อ้างอิง 

-  คณะกรรม 
การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
สถาบัน 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรบัปรงุ (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

7.งบประ 
มำณ 

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิด 
ชอบ 

3.การบริหาร
จัดการระดับ
สถาบันฯ ส่งผลให้
การประมวลผล
ของหน่วยงานย่อย
ไม่แสดงผลงาน
ภาพรวมของ
สถาบันฯ  

3. สถาบันฯ ควรมี
นโยบายให้หนว่ยงาน
ย่อยประเมินคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ ที่
สอดคล้องตรงตาม
ภารกิจและใช้เป็น
ข้อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

 หน่วยงานย่อย
ประเมินคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ 
ที่สอดคล้องตรง
ตามภารกจิและ
ใช้เป็น
ข้อพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

หน่วยงานย่อย
ประเมินคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ 
ที่สอดคล้องตรง
ตามภารกจิและ
ใช้เป็น
ข้อพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

ก าหนดให้มี
การประเมิน
ทุก
องค์ประกอบ 
ที่สอดคล้อง
ตรงตาม
ภารกิจและใช้
เป็น
ข้อพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
ให้กับ

-  คณะกรรม 
การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
สถาบัน 
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หน่วยงานย่อย 
4.ขาดการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานและน า
ผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง 
 
 
 

4. ควรมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C) และ
น าผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง (A) 
เพื่อให้ครบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ใน
ทุกตัวบ่งชี ้

 ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานครบ
วงจร PDCA 

ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานครบ
วงจร PDCA 

ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงาน
ครบวงจร 
PDCA 

-  หน.
ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบที่  6  กำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบกำรด ำเนินงำน 
1.ขาดการทบทวน
หรือปรับปรุง
กระบวนการใน
ภารกิจหลัก 
ตลอดจนก ากบั
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุง  
 

1. ควรมีการสอบถาม
ความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
จากผู้ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและภายใน
หน่วยงาน เพื่อน าไป
เป็นข้อมูลในการ
ประชุม เพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ 
ทั้งในด้านขั้นตอน 
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 สอบถามความ
ต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
กระบวนการ จาก
ผู้ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายในหนว่ยงาน 

สอบถามความ
ต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
กระบวนการ จาก
ผู้ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายในหนว่ยงาน 

มีการสอบถาม
ความต้องการ
หรือ
ข้อเสนอแนะ
ในการ
ปรับปรุง
กระบวนการ 
จากผู้ขอรับ
บริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน
หน่วยงาน 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 
รำยงำน ณ วันที่  31 พฤษภำคม  2555 

 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. งบ
ประ 
มำณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ภาพรวม 
1.การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม
ไม่มีความสัมพันธ์
กัน และไม่มีการ
ก าหนดตัวชีว้ัดของ
กลยุทธ ์เพื่อใช้
ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ 
 

1. ควรปรับปรุงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรมให้มี
ความสัมพันธก์ันและ
ก าหนดตัวชีว้ัดของกล
ยุทธ์ เพือ่ใช้ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรมมี
ความสัมพันธก์ัน 
และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์
เพื่อใช้ประเมิน
ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ 

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์แผนงาน 
และโครงการ/
กิจกรรม 

แผน
ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ/
กิจกรรม ที่มี
ความสัมพันธ์
กัน 

ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น 

100% 50,000 กรรมการ 
บริหาร 
งาน 

2.ไม่พบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร 
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ควร
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ ประชุม 
เสนอวิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่สถาบันฯ 
จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยา่ง

จัดให้มีการประชุม   
กรรมการประจ า
สถาบัน 2 ครั้ง/ป ี

จัดให้มีการ
ประชุมกรรมการ
ประจ าสถาบัน 2 
ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
กรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% 5,000 หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 
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น้อย 2 ครั้งต่อป ี

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. งบ
ประ 
มำณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3. ไม่พบตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
ฯ 
 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น จ านวน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
การน าไปประโยชน์
ของผลงานวิจัย 

ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

1.จ านวนพันธุ์พืช
ที่ขึ้นทะเบียน
พันธุ์/รับรองพันธุ ์                           
2.จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

มีตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

- - คณะ
กรรม การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
สถาบัน 

 4. การเพิ่มการส่ือสาร
ภายในองค์กรใน
ประเด็นส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ชัดเจน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ก่อให้เกิดความรว่มมือ
ในการท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

จัดให้มีการประชุม
ภายในหนว่ยงาน 
ในทุกระดับ 

1.การประชุม
กรรมการประจ า
สถาบัน 2 ครั้ง/ปี          
2.การประชุม
กรรมการ
บริหารงาน
สถาบัน 12 ครั้ง             
3.ประชุม
บุคลากรสถาบัน 
4 ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
ครบตาม     
ปฎิทินการ
ประชุมของ
สถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% - หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์  และแผนงำน 
1.ไม่มีการติดตาม
และการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนประจ าปแีละ
แผนกลยุทธ ์เพื่อ
รายงาน
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ  
 

1. ควรก าหนดให้มี
การติดตามและการ
ประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ของแผนประจ าปี
และแผนกลยุทธ์ เพือ่
รายงานคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
พิจารณาให้ข้อเสนอ 

จัดให้มีการติดตาม
และการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ของแผน
ประจ าปีและแผน
กลยุทธ ์

1.การประชุม
กรรมการบริหาร
เพื่อติดตามและ
ประเมินผล 4 
ครั้ง/ปี           
2.การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
เพื่อรวบรวมและ
สรุปผล 4 ครั้ง/ปี 

มีการประชุม
ครบตาม      
ปฎิทินการ
ประชุมของ
สถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% - หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่  2  ภำรกิจหลัก 
1.แบบประเมิน
ระดับความพึง

1. ควรจัดท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้                       

1.มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% 20,000 
 

รองฝ่าย
วิเทศฯ 
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พอใจของ
ผู้รับบริการไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างแบบประเมินและ
วิธีการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
โดยสามารถใช้
ตัวอยา่งของสถานีวจิัย
เขาหินซ้อน และสถานี
วิจัยปากชอ่ง เป็น
กรณีศึกษา 

การสร้างแบบ
ประเมินและวิธกีาร
ประเมินผลความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

2.การประชุมของ
คณะกรรมการ
บริหารฯเพื่อ
ออกแบบ
ประเมินผลพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

เรียนรู้            
2.มีแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. งบ
ประ 
มำณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการมีเพียง 
1 โครงการ/
กิจกรรม 
 

2. ทุกหน่วยงานควร
ส ารวจความตอ้งการ
ของผู้รับบริการและ
ประเมินผลความพึง
พอใจทุกกจิกรรม
บริการวิชาการ 

ทุกหน่วยงานมีการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและ
ประเมินผลความพึง
พอใจทุกกจิกรรม
บริการวิชาการ 

จัดท าการส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและ
ประเมินผลความ
พึงพอใจทุก
กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

มีการส ารวจ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และ
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ทุกกิจกรรม
บริการวิชาการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% - รองฯฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

 3. ควรมีกระบวนการ
คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (มีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยอยู่แลว้) 

มีกระบวนการคัด
สรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ 

แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณา
ผลงานวิจัย
ส าหรับการตีพิมพ์    

มีกระบวนการ
คัดสรร 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
ความรู้จาก
งานวิจัย 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

100% - หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่  3  กำรบริหำรและจดักำร 
1.ไม่พบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร 
และให้

1. คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ควร
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่างครบถ้วน 
โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ า

คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ควรปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ/
ข้อบังคับที่ก าหนด
อย่างครบถ้วน 

      

ด าเนินการในภาพรวมแล้ว 
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ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ  
 

สถาบันฯ ประชุม 
เสนอวิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่สถาบันฯ 
จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบ 
เพื่อรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยา่ง
น้อย 2 ครั้งต่อปี 

2.การพัฒนา
สถาบันสู่การเรียนรู้ 
พบว่ามกีารก าหนด
ประเด็นความรู้ที่
จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
เพียง 1 ประเด็น  
 
 
 
 

2. ควรมี
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และก าหนด
ประเด็นความรู้ใน
หลายด้านที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
ฯ 

มีคณะกรรมการ
จัดการความรู ้และ
ก าหนดประเด็น
ความรู้ในหลายดา้น
ที่สอดคล้องกับพันธ
กิจของสถาบันฯ 

แต่งต้ังกรรมการ
จัดการความรู ้
และกิจการ
จัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
สถาบัน 

มีการจัดการ
ความรู้ที่
สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
สถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% - คณะกรร
มการ
จัดการ
ความรู้
ของ
สถาบัน 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. งบ
ประ 
มำณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3.ระบบบริหาร
ความเส่ียง ยังไม่มี
การติดตาม และน า
ผลการประเมิน มา
จัดท าและปรับแผน
ความเส่ียง อีกทั้ง
ไม่พบมีการ
ด าเนินงานในรูป
ของกรรมการ และ
การจัดการความ
เส่ียงไม่ตรงกับ
ปัจจัยที่เสี่ยง 

3. ควรมี
คณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียงและก าหนด
ปัจจัยเส่ียง รวมทั้ง
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีคณะกรรมการ
จัดการความเส่ียง
และก าหนดปัจจยั
เส่ียง รวมทั้งการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และก าหนดปัจจยั
เส่ียง รวมทั้งการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีแผนบริหาร
ความเสียง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% - คณะกรร
มการ
บริหาร
ความเส่ียง 

4.ระบบพัฒนา
บุคคลมีแผนการ
พัฒนาที่ไม่ชัดเจน 
ไม่มีการให้ความรู้
และดูแลควบคุมให้
บุคคลถือปฏิบัต ิ

4. ควรก าหนดให้มี
กรรมการพัฒนา
บุคลากร และมกีาร
จัดท าแผนพัฒนา
ด าเนินงาน ติดตาม 
ควบคุมให้ชัดเจน 

มีกรรมการพัฒนา
บุคลากร และมกีาร
จัดท าแผนพัฒนา
ด าเนินงาน ติดตาม 
ควบคุมให้ชัดเจน 
รวมทั้งให้ความรู้

แต่งต้ังกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

- - งาน
บุคลากร 
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 รวมทั้งให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ 

ด้านจรรยาบรรณ 

องค์ประกอบที่  4  กำรเงินและงบประมำณ 
1.ไม่พบการน า
ข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
และความมั่นคง
ของหน่วยงานอยา่ง
ต่อเนื่อง  
 

1. ควรมีการติดตาม
การใช้เงิน ให้เป็นไป
ตามแผนและ
เป้าหมาย โดยอาจมี
การรายงานทาง
การเงินในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ/
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ เพื่อการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานไปในคราว
เดียวกัน 

มีการติดตามการใช้
เงิน ให้เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมาย 
โดยอาจมีการ
รายงานทางการเงิน
ในที่ประชุม
กรรมการบริหาร
สถาบันฯ 

น าผลการใช้เงิน
ในแต่ละเดือน/
ไตรมาส มา
วิเคราะห์ค่าใช่
จ่ายและปรับ
แผนการ
ด าเนินงาน 

มีการติดตาม
การใช้เงิน ในที่
ประชุม
กรรมการบริหา
รสถาบัน 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

80% - หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1.ไม่พบตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
ฯ  
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น จ านวน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
การน าไปประโยชน์
ของผลงานวิจัย 

ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้
เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ 

      

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

8. งบ
ประ 
มำณ 

9. ผู้รับ 
ผิดชอบ 

2.การรายงานผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน ไม่
เช่ือมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 
 

2. ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมิน ให้เชื่อมโยง
กับหลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน ให้
เช่ือมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 
ให้เชื่อมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 
ให้เชื่อมโยงกับ
หลักฐานอ้างอิง 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

100% - คณะ
กรรม การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ
สถาบัน 

3.การบริหาร
จัดการระดับ
สถาบันฯ ส่งผลให้
การประมวลผล
ของหน่วยงานย่อย

3. สถาบันฯ ควรมี
นโยบายให้หนว่ยงาน
ย่อยประเมินคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ ที่
สอดคล้องตรงตาม

หน่วยงานย่อย
ประเมินคุณภาพทุก
องค์ประกอบ ที่
สอดคล้องตรงตาม
ภารกิจและใช้เป็น

หน่วยงานย่อย
ประเมินคุณภาพ
ทุกองค์ประกอบ 
ที่สอดคล้องตรง
ตามภารกจิและ

ก าหนดให้มี
การประเมินทุก
องค์ประกอบ 
ที่สอดคล้อง
ตรงตามภารกิจ

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

100% - คณะ
กรรม การ
ประกัน
คุณภาพ
ของ

ด าเนินการในภาพรวมแล้ว 
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ไม่แสดงผลงาน
ภาพรวมของ
สถาบันฯ  

ภารกิจและใช้เป็น
ข้อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

ข้อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

ใช้เป็น
ข้อพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานย่อย 

และใช้เป็น
ข้อพิจารณา
จัดสรร
งบประมาณ
ให้กับ
หน่วยงานย่อย 

สถาบัน 

4.ขาดการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานและน า
ผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง 
 
 
 

4. ควรมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C) และ
น าผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง (A) 
เพื่อให้ครบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ใน
ทุกตัวบ่งชี ้

ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานครบ
วงจร PDCA 

ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานครบ
วงจร PDCA 

ทุกโครงการ/
กิจกรรมมีการ
ด าเนินงานครบ
วงจร PDCA 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

100% - หน.
ส านักงาน
เลขานุ 
การ 

องค์ประกอบที่  6  กำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบกำรด ำเนินงำน 
1.ขาดการทบทวน
หรือปรับปรุง
กระบวนการใน
ภารกิจหลัก 
ตลอดจนก ากบั
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุง  
 

1. ควรมีการสอบถาม
ความต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
จากผู้ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและภายใน
หน่วยงาน เพื่อน าไป
เป็นข้อมูลในการ
ประชุม เพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ 
ทั้งในด้านขั้นตอน 
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

สอบถามความ
ต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง
กระบวนการ จากผู้
ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายในหนว่ยงาน 

สอบถามความ
ต้องการหรือ
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
กระบวนการ จาก
ผู้ขอรับบริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายในหนว่ยงาน 

มีการสอบถาม
ความต้องการ
หรือ
ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
กระบวนการ 
จากผู้ขอรับ
บริการทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน
หน่วยงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

50% - ผอ.ศูนย์/
หน.สถาน ี
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำ

ยเหต ุ   2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

    ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บงัคับ 24 ตัวบ่งชี้) 3.44 3.72   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี ้

          1.50 1.50   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 3 3 2.00 2.00 มีข้อ 
2,3,4 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 3 3 1 1 1.00 1.00 มีข้อ 
5 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก   4.27 4.28   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,3

,5 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 4 4 3 3 3.00 3.00 มีข้อ 

1,4,5 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจยั
ประจ า 

บาท 200,00
0 

200,00
0 

4,246,00
0 

111,736.
84 

4,246,
000 

111,736.
84 

3.10 3.10   

38 38 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจยัที่ท าหนา้ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนตอ่
นักวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละ 60 60 26.50 69.74 26.50 69.74 5.00 5.00   

38 38 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 5 4 4,545.63 4.22 4,545.
63 

4.22 4.22 4.22   

1,076 1,076 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 10 10 9.25 24.34 9.25 24.3 5.00 5.00   

38 38 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำ
ยเหต ุ   2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

    ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  
จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด 

คน     38 38       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     14 3.50 14 3.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน      
 
0 

0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     5 5 5 5       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
 
 

ผลงาน     0.00 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำ
ยเหต ุ   2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

    ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

ผลงาน     3 0.75 3 0.75       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 18 18 6 15.79 4 10.53 3.95 2.63   

38 38 

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

เร่ือง     1 1       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

เร่ือง     0 0       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

เร่ือง     5 3       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค์ 

เร่ือง     0 0       

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อยละ   80 9 81.82 5 55.56 5.00 5.00   

  11 9 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     5 5   
  

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง     3 0   
  

  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เร่ือง     1 0   
  

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง     11 9   
  

  

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

ข้อ 4 5 4 4 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำรประเมิน  หมำ
ยเหต ุ   2554 2555 สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   

    ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ   5 0 4 1.00 5.00 มีข้อ 
1,2,3
,4 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ   5 0 4 1.00 5.00 มีข้อ 
1,2,3
,5 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   3.28 3.28   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 4 5 3 3 2.00 2.00 มีข้อ 
2,4,5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 มีข้อ 
1,2,3

,4 
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 4 4 3 3 3.00 3.00 มีข้อ 

1,2,4 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 

1,2,3
,6 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏบิัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 58 70.73 58 70.73 4.42 4.42   

82 82 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   2.00 2.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 4 4 3 2 2.00 2.00 มีข้อ 
2,4 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   3.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 
1,2,4

,7 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    0.00 5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 0 5 0.00 5.00 มีข้อ 
1,2,3
,4,5 
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 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 
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