


 

 

คํานํา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี

ภารกิจหลักในการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนและถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีไปสูกลุมเปาหมาย รวมท้ังมีหนาท่ีประสานงานวิจัยระหวางบุคลากรภายในกับหนวยงาน

ภายนอก ตลอดจนเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรในวิทยาเขตกําแพงแสนไปสูสาธารณะ  โดยมีระบบ

บริหารจัดการองคการภายใตวิสัยทัศน “สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เปนสถาบันเสริมสรางงานวิจัยท่ีมีความ

เปนเลิศทางการเกษตรในระดับสากล” ซ่ึงในปการศึกษา 2554 ท่ีผานมานี้ สถาบันฯ สามารถดําเนินงานตามภารกิจ

หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และของ

หนวยงานในทุกดาน ดวยความรวมมือเปนอยางดียิ่งของผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานในสังกัดของสถาบันฯ 

คณะวิชา ภาควิชา และสถาบัน สํานัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย

อยางรอบดาน ยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการวิชาการ บูรณาการทรัพยากรเพ่ือใชประโยชนรวมกัน มุงสู

การพัฒนาการเกษตรของประเทศ และของชุมชนในพ้ืนท่ีอยางเต็มความสามารถ   

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ฉบับนี้จัดทํา

ข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในรอบปในรูปแบบตามระบบประกันคุณภาพสําหรับสถาบัน สํานักและหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ ท่ีมีการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับแนวทางและตัวบงชี้ของสกอ. 

และ สมศ. และตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงอยูในกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงฯ  นอกจากนี้ 

ยังไดบรรจุรายงานสรุปผลงานประจําปท่ีนาภาคภูมิใจท้ังท่ีเปนผลงานวิจัย งานสรางสรรค และบริการทางวิชาการท่ี

สรางประโยชนแกสังคมไวในรายงานฉบับนี้ดวย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผูมีสวน

รวมกันจัดเก็บขอมูล รวมท้ังจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 ทุกทานไว ณ ท่ีนี้    
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         ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีพันธกิจหลักในการบริหารและประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เพ่ือสนับสนุนการวิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึง

ผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 2 ตัวบงชี้  สวนในตัวบงชี้ท่ี  2.13, 2.14  มหาวิทยาลัยไมประเมิน   ในป

การศึกษา 2554 พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.78 อยูในระดับ ดีมาก  สวนผลประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี้ 

1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ขอ 5.00 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน 

5  ขอ 5.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7  ขอ 5.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6  ขอ 5.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนนักวิจัยประจํา 258,337.60 บาท 5.00 

2.4 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม 5  ขอ 5.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5  ขอ 5.00 

2.6 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัย

ท้ังหมด 

28.80% 4.80 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 18.22% 4.55 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 29.46% 5.00 

2.11 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5  ขอ 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5  ขอ 5.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

7  ขอ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5  ขอ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ขอ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

 

7  ขอ 5.00 
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ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

73.80 % 4.61 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7  ขอ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 5  ขอ 5.00 

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 2 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.26 4.26 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 8  ขอ 4.00 

3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบงชี้  

ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน  

(เต็ม 5) 

2.10 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา

ใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือการวิจัย 

17.24% 2.87 

 

 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  กําแพงแสน มีจุดแข็ง 3 ขอ และจุดออน - ขอ ซ่ึงสถาบันไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีองค

ความรูและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย 

- 

2. ผูบริหารมีศักยภาพ  มีวิสัยทัศน  มีความสามารถ  มี

ความตั้งใจและพยายามท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ  ในการนําพา

องคกรใหมีประสิทธิภาพ  เห็นความสําคัญเรื่องการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน     

- 

3. มีเครื่องมือระดับสูง  สําหรับการทําวิจัย  บริการวิชาการ  

และสนับสนุนการเรียนการสอน 

- 

จดุออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

- - 
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บทท่ี 1  

ขอมลูพ้ืนฐานของสถาบัน 

1.1 ประวัติความเปนมา  

ช่ือหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

   (Research and Development Institute at KamphaengSaen) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ท่ีอยู  เลขท่ี 1 หมูท่ี 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 

โทรศพัท 034-281090, 034-281320  หมายเลขภายใน  3650, 3994 

โทรสาร  034-281091 

Homepage  : http//www.rdi.kps.ku.ac.th 

 

ประวัติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2521 - 2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับความ

ชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid) จากรัฐบาลญี่ปุน ในการกอสรางศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง และศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ เพ่ือใชเปนศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรกลางและศูนยวิจัย

เฉพาะทางดานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยท้ังสองศูนยอยูภายใตสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การกอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2524  

ตามลําดับ  

ตอมาไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายจรูญ คํานวณตา ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใชพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง เปนอาคารท่ีตั้งของสํานักงาน หลังจากนั้นไดมีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางในดานตางๆ 

เพ่ิมเติม ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏ

วิทยาอุตสาหกรรม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน

และเขตก่ึงรอน เพ่ือขยายขอบขายการใหบริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาการดานตางๆ 

ใหครอบคลมุ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ข้ึนในแตละวิทยาเขต เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานวิจัยในวิทยาเขตนั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน (Research and Development Institute at KamphangSaen) ไดรับอนุมัติจัดตั้งข้ึนเปน

หนวยงานระดับคณะ อยูภายใตการบริหารจัดการของวิทยาเขตกําแพงแสน  และแยกการบริหารงานจาก
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางเด็ดขาด ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน” ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549 

และถือวา วันท่ี 29 กันยายน 2549 เปนวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการแบงสวนราชการภายใน เปนระดับฝายและระดับ

ศูนย จํานวน 9 หนวยงาน ดังนี้ 

1. ฝายบริหารและธุรการ 

2. ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

3. ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 

4. ฝายประสานงานวิจัยและเผยแพร* 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล 

7. ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

8. ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน 

9. ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

 ฝายประสานงานวิจัยและเผยแพร* ไดรับการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

ปรชัญา ปณธิาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มุงม่ันและสรางสรรคงานวิจัย พัฒนาความรู

ทางวิชาการ เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนและประเทศชาติ 

 วิสัยทัศน : เปนสถาบันเสริมสรางงานวิจัยท่ีมีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับสากล  

พันธกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1. สรางงานวิจัยและพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถแขงขันได 

2. บริการวิชาการดานการเกษตรท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว  ตลอดจนบูรณาการ

ความรวมมือระหวางชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

3. สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน งานวิจัยของหนวยงานในวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

4. สรางระบบการบริหารจัดการ และบูรณาการทรัพยากรเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึงการ

แสวงหารายได 
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วัตถุประสงคสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค องคความรู นวัตกรรม  และเทคโนโลยีใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาการระดับ

สากล สามารถชี้นําสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และความม่ันคงของประเทศท้ังดานการผลิต

และการบริโภค 

2. บริการวิชาการ ถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย   และบูรณาการความรวมมือ

ระหวางชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ    เพ่ือพัฒนาชุมชนสูการเรียนรู สามารถใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน  สรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหแก

ชุมชน  

3. สงเสริม สนับสนุน บริหารจัดการและประสานงานวิจัย นักวิจัย ท้ังนักวิจัยใหม  นักวิจัยเชี่ยวชาญ และ

นักวิจัยอาวุโสของคณะ  สถาบัน  สํานัก   ใหสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของ

ตนสังกัด และสอดคลองกับทิศทางงานวิจัยของวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือนําองคกร/มหาวิทยาลัยสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

4. บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได สรางการมีสวนรวม  เพ่ิมทักษะการบริหาร

จัดการ บูรณาการทรัพยากร และสรางเครือขายความรวมมือ  เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย ลดตนทุน   สราง

รายได บุคลากรมีความกาวหนา และทํางานอยางมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

สรางงานวิจัย งานสรางสรรค องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี และถายทอดผลงานวิชาการจาก

ฐานความรูจากงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาชุมชนสูการเรียนรู พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แขงขัน และสามารถชี้นําเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1. ปฏิบัติงานวิจัย และงานสรางสรรค  

2. ใหบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ 

3. ถายทอดและขยายผลงานวิจัยสูชุมชน 

4. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เชน การเรียนการสอน ทําวิจัย ปญหาพิเศษ แกนิสิต นักศึกษา 

1.3 เอกลักษณของสถาบัน  

สรางสรรคงานวิจัย ใหเกษตรไทยกาวหนา มุงพัฒนาเทคโนโลยี 

1.4 แผนงานประจําปของสถาบัน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน แบงการดําเนินงานออกเปนแผนงานตามท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน 

ไดกําหนดไวท้ังสิ้น 6 แผนงาน   

การบรรลุความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน  บริหารและดําเนินงานตามแผนงานของ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนนั้น ไดกําหนดเกณฑการบรรลุความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ในแตละแผนงาน ใหเปนไปตามแผน/ผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงานท่ีไดกําหนดไว ท้ังนี้

เกณฑตัวบงชี้ของแตละแผนงาน ไดกําหนดไว ดังนี้ 

1. แผนงานวิจัย 

ตัวบงช้ีของแผน 

1. จํานวนโครงการวิจัย 

2. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ

บุคลากรวิจัย 

3. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ

นักวิจัยประจํา 

4. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ

หรือนานาชาติตอบุคลากรวิจัย 

5. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร 

2. แผนงานบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีของแผน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 

- รอยละของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา 

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนบุคลากร 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 

3. แผนงานพัฒนาบุคลากร 

 ตัวบงช้ีของแผน  

- จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาไมต่ํากวารอยละ 60 ของบุคลากรประจํา 

4. แผนงานปรบัปรงุระบบประกนัคณุภาพ 

 ตัวบงช้ีของแผน  

- ดําเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 

5. แผนงานบริหารจัดการ 

 ตัวบงช้ีของแผน  

- ดําเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 

6. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ตัวบงช้ีของแผน  

- ดําเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 
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ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

1 จัดทําคูมือตัวบงชี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ปการศึกษา 2554 20-21 ก.พ.2555 

2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 6 มี.ค.2555 

3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้และเกณฑประเมิน

คุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2554 

16 มี.ค.2555 

4 ฝาย/ศูนย..... สงเลมรายงานการประเมินตนเองใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน 

8 พ.ค.2555 

5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

รวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

14 พ.ค.2555 

6 ฝาย/ศูนย.... สงเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการตรวจประเมิน ณ หองนนทรีสี

ทอง ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

14 พ.ค.2555 

7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เขาประเมินคุณภาพภายในหนวยงานในสังกัด   

17-18 พ.ค.2555 

8 ฝาย/ศูนย.... สงเลมรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ ให

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

25 พ.ค.2555 

9 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ประจําปการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

28 พ.ค. – 1 มิ.ย.2555 

10 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน  เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบเลมรายงานการประเมินตนเอง 

6 มิ.ย.2555 

11 นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน เพ่ือพิจารณา 

14 มิ.ย.2555 

12 จัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย, สํานักประกัน มก.  

และงานประกัน วิทยาเขตกําแพงแสน 

27 มิ.ย.2555 

13 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 5-6 ก.ค.2555 

 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 8 
 

1.6 โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน  
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของสถาบนั  

 1.7.1  รายนามผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

 1.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

          ผูชวยศาสตราจารยพิสสวรรณ เจียมสมบัติ  (24 มกราคม 2554 - 24 มกราคม  2558) 

 2.  รองผูอํานวยการ ฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

      นางมณฑา    วงศมณีโรจน   (8 มิถุนายน 2554  - 24  มกราคม  2558)  

 3.  รองผูอํานวยการ ฝายบริการวิชาการ       

 นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา   (8 มิถุนายน 2554  - 24  มกราคม  2558)  

 4.  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน  

 นายสังวรณ   ศรีหิรัญต       (21 กุมภาพันธ 2554 - 24 มกราคม 2558) 

 5.  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายกิจการพิเศษ  

 นางจันทรจรัส  วีรสาร       (15 มีนาคม 2554  -  24 มกราคม  2558) 

 6.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

 นางกชพรรณ  ชมภูนิตย             (ตั้งแต 13 พฤษภาคม 25551  เปนตนไป)  

1.7.2 คณะกรรมการชุดตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 1. คณะกรรมการบริหาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

 (ตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม 2554 เปนตนไป)  

 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

 (ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2554 จนเสร็จสิ้นการดําเนินงาน)  

 3. คณะกรรมการจัดการสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป)  

 4. คณะกรรมการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2554 เปนตนไป  

 5. คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป)  

 6. คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน 2554 เปนตนไป)  

 7. คณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป)  

 8. คณะกรรมการจัดการความรูภายในหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 เปนตนไป)  
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 9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เปนตนไป)  

 10. คณะกรรมการจัดทําเว็บไซด สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป)  

 11. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป)  

 12. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป) 

 13. คณะกรรมการดําเนินงาน  การจัดงานครบรอบ  5  ป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

       (ตั้งแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป) 

 14. คณะทํางานจัดงานเกษตร  กําแพงแสน  ประจําป  2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

       (ตั้งแตวันท่ี  19  ตุลาคม 2554 เปนตนไป) 

 15. คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

       (ตั้งแตวันท่ี  9  มีนาคม 2555 เปนตนไป) 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 13 
 

                    ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

 
ผูชวยศาสตราจารยพิสสวรรณ  เจียมสมบัติ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 

 
นางมณฑา  วงศมณีโรจน 

รองผูอํานวยการฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

 

 
นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 

 

 
นายสังวรณ  ศรีหิรัญต 

ผูชวยผูอํานวยการฝายจัดการสารสนเทศและพลังงาน 

 

 
นางจันทรจรัส  วีรสาร 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
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หัวหนาฝาย/ศูนย 

 

 
นางกชพรรณ  ชมภูนิตย 

หัวหนาฝายบริหารและธุรการ 

 
นางรงรอง  หอมหวล 

หัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและ 

เรือนปลูกพืชทดลอง 

 
นายสุทธิพร  เนียมหอม 

หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 

การเกษตรแหงชาติ 

   

 
นายมนตร ี ทองยา 

ผูรักษาราชการแทนหัวหนา

ศูนยวิจัยและ 

พัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 

 
นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 

หัวหนาศูนยวิจัยและ 

พัฒนาออยและน้ําตาล 

 
นางสาวสิริกุล  วะสี 

หัวหนาศูนยวิจัยและ 

พัฒนาพืชผักเขตรอน 

   

 
นางมณฑา  วงศมณีโรจน 

ผูรักษาราชการแทน 

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน 

 
นายจริงแท  ศิริพานิช 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. 2555) 

 

 
นางพิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 
นายสมบัติ  ชินณวงศ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 

  
นายปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร 

  
นายเพ่ิม  สุรักษา 

 
นายอนิรธุ  สขุจติต 

 
นายสพัุฒน  อรรถธรรม 

  

 
นางมณฑา  วงศมณีโรจน 

 
นางสาวสุรัตนวดี  จิวะจินดา 

 
นางนวลจันทร  พารักษา 

 
นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 

    

  
นายอุณารุจ  บุญประกอบ 

  
นายสุมิตร  สุวรรณ 

  
นายเชาว  อินทรประสิทธ์ิ 

  
นางสาววรางคณา  จิตตชุม 

    

   
นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ 

 
นายสันติภาพ  ศรีสุขจร 

  
นางกชพรรณ  ชมภนุติย 

   
นางจุฬารัตน  ขุนพรม 

 

 

   

    

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&start=131&um=1&hl=th&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=6u8YRs-ktqWKqM:&imgrefurl=http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127025/link10.html&docid=R0qSjhTKrlluVM&imgurl=http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127025/aj6.jpg&w=150&h=200&ei=K_2-T5G_DM3OrQfx6-mtCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=179&dur=94&hovh=160&hovw=120&tx=80&ty=94&sig=109460647441951373684&page=7&tbnh=129&tbnw=115&ndsp=22&ved=1t:429,r:9,s:131,i:128�
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&um=1&hl=th&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=-JmDw_sW3HtdNM:&imgrefurl=http://sa.flas.kps.ku.ac.th/Staff.html&docid=UheL8eTRtIOItM&imgurl=http://sa.flas.kps.ku.ac.th/images/STAFF/34-V.jpg&w=180&h=239&ei=zf2-T_v8AsvRrQfIuYjLCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=426&vpy=144&dur=3400&hovh=191&hovw=144&tx=92&ty=117&sig=109460647441951373684&page=1&tbnh=125&tbnw=111&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:71�
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1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ที่สถาบันภาคภูมิใจ  

 ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลงานท่ีภาคภูมิใจจากการดําเนินงานดาน

การวิจัยและบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. รางวัลคุณภาพงานวิจัยลําดับท่ี 2 “ภาคโปสเตอร”  เรื่อง การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการ

เจริญเติบโตเพ่ิมประสิทธิภาพ การสรางสารสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ

105   : ดร.รงรอง   หอมหวล   นางมณฑา   วงศมณีโรจน   ดร.เนตรชนก   เกียรติ์นนทพัทธ   

นางสาวสุลักษณ   แจมจํารัส   นางสาวรัตนา   เอการัมย   ดร.พีรพงษ   แสงวนางคกูล   นายชู

ศักดิ์   คุณุไทย และดร.ชวนพิศ   อรุณรังสิกุล  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันท่ี 14 – 16 พฤษภาคม 2555 

2. รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร   ดีเย่ียม  ดานการผลิตพืช (ผักและพืชอ่ืนๆ)    เรื่อง ผล

ของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก : ดร.เนตรชนก  เกียรติ์นนท

พัทธ   ดร.ลักขณา   เบ็ญจวรรณ   และดร.ชวนพิศ   อรุณรังสิกุล   ในการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน  ครั้งท่ี 5  วันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย   สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง ผลของระบบการ

จัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิตขาวโพดฝกออน : นางจันทรจรัส   วีรสาร , 

นายธนภัทร   ปลื้มพวก  ในการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 7 – 8 ธันวาคม 2553 (ใหไว ณ 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 ในการประชุมวิชาการครั้งท่ี 8) 

4. รางวัลคุณภาพงานวิจัย ระดับดี ภาคโปสเตอร  เรื่อง การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุ

อาหารสําหรับผลิตตนออนขางหอมมะลิ 105 เพ่ือทําน้ําค้ันใบขาว : ดร.เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ 

, ดร.ชวนพิศ   อรุณรังสิกุล และนางสาวศิริวรรณ   ทิพรักษ  ในการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7 

ในวันท่ี 7 – 8 ธันวาคม 2553 (ใหไว ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 ในงานประชุมวิชาการครั้งท่ี 8) 

5. การไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 รางวัล คือ 

5.1 รางวัลผลงานดีเดนดานสนับสนุนการเรียนการสอน  ไดแก นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  

นักวิจัยชํานาญการพิเศษ สังกัดหนวยทรัพยากรชีวภาพดานแมลง งานทรัพยากรชีวภาพ

และความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนนิสิตระดับปริญญา

โท รายวชิาโรควทิยาของแมลง ( Insect Pathology) และนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชา

ชีววิทยาโมเลกุล หัวขอเรื่อง Regulation of Transcription of Prokaryotes และ 

Regulation of Transcription of Eukaryotes นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรผลงานวิจัย

ทางดานไวรัสของแมลง โดยการตีพิมพผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

5.2 รางวัลผลงานดีเดนดานบริการวิชาการ ไดแก นางจันทรจรัส  วีรสาร นักวิจัยชํานาญการ

พิเศษ สังกัดหนวยวิเคราะห วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกษตร ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานในการใหบริการวิเคราะห
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ตัวอยางดิน พืช และวัสดุเกษตร ตลอดจนใหความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและบริษัท

ในการใหบริการเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห พรอมท้ังใหคําแนะนําวิธีการวิเคราะหแก

นิสิต นักวิชาการ อาจารย และนักวิจัย 

5.3 รางวัลผลงานดีเดนดานการวิจัย    ไดแก นายกรุง   สีตะธนี นักวิชาการเกษตร ชํานาญ

การพิเศษ   สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน   ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูและ

ประสบการณ 

5.4 รางวัลผลงานดีเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ไดแก นายรัฐกานต   จันทรแสงวสุ  

นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ   สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน   เปนผูท่ีมี

ความรูและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

5.5 รางวัลบุคลากรดีเดนดานกิจกรรมนิสิต ไดแก นายภราดร   ดอกจันทร   สังกัด    

ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม   ซ่ึงดําเนินกิจกรรมและชักชวนนิสิตเขามามีสวน

รวม  เพ่ือเปนการสรางเสริมประสบการณใหแกนิสิต 

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  

 ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
        ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื 

งบประมาณ

แผนดนิ 

48,055,629.00 48,030,097.07 25,531.93 46,558,408.00 46,558,385.63           22.37 53,970,173.00 53,970,167.17 5.83 

งบประมาณ

เงินรายได 

10,387,032.10 9,415,376.77 971,655.33 7,988,050.00 9,832,193.00 -1,844,143.00 7,995,125.00 7,104,281.00 890,844.00 

รวม 58,442,661.10 57,445,473.84 997,187.26 54,546,458.00 56,390,578.63 -1,844,120.63 61,965,298.00 61,074,448.17 890,849.83 
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 ขอมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ 

2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 58,442,661.10 54,546,458.00 61,965,298.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  2,132,411.00 2,455,721.00 2,487,031.00 

คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี

และท่ีดิน 

49,241,990.84 54,021,945.63 59,252,424.17 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 8,203,483.00 2,368,633.00 1,822,024.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,128,015.38 5,497,058.80 6,415,025.08 

คาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากร 79,669.00 84,256.00 38,510.00 

คาใชจายท่ีใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 39,742.00 31,600.00 31,732.00 

เงินเหลือจายสุทธิ 997,187.26 -1,844,120.63 890,850.83 

สินทรัพยถาวร 4,484,807.35 6,392,003.23 4,019,747.16 

 รายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

แหลงรายรับ รายรับ ประเภทรายจาย รายจาย 

1. งบประมาณแผนดนิ 53,970,173.00 1. งบบุคลากร 35,668,587.00 

2. งบประมาณเงินรายได 7,995,125.00 2. งบดําเนินงาน 9,284,237.17 

 - 3. งบลงทุน 1,672,624.00 

 - 4. งบอุดหนุน 14,449,000.00 

 - 5. งบอ่ืนๆ - 

รวมรายรับ (บาท) 61,965,298.00 รวมรายจาย (บาท) 61,074,448.17 

 1.9.2 จํานวนบุคลากร  

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 

1.  นักวิจัย(รวมลาศึกษาตอ) 71 64.5 

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 125.5 113 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 196.5 175.50 

4.  บคุลากรลาศึกษาตอทกุประเภท  - 2 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 196.5 177.5 
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หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

• ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีกําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตําแหนงทางวิชาการ บุคลากรไมรวมลา  บุคลากรท่ีลา บุคลากรท้ังหมดรวมลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 41 34.5 25 - - - 41 34.5 25 

-  ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 120 131 121.5 - - - 120 131 121.5 

-  ชํานาญการ 6 1 1 1 - - - 1 1 1 

-  ชํานาญการ 7 6 6 5 - - - 6 6 5 

-  ชํานาญการ 8 16 16 17 - - - 16 16 17 

-  เช่ียวชาญ 9 8 8 8 - - - 8 8 8 

-  เช่ียวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 192 196.5 177.5 - - - 192 196.5 177.5 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 76 76.5 77 - - - 76 76.5 77 

-  ระดับปริญญาตรี 80 83 65 - - 2 80 83 63 

-  ระดับปริญญาโท 17 18 18.5 - - - 17 18 18.5 

-  ระดับปริญญาเอก 19 19 17 - - - 19 19 17 

รวมท้ังหมด 192 196.5 177.5 - - - 192 196.5 175.5 

• จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไมนับซํ้า)   

หนวยงาน ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ รวม 

ฝายบริหารและธุรการ 5 13 3 0 13 

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง 

35 35 42 36 63 

ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาต ิ 10 10 20 0 20 

ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 1 1 1 0 2 

ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล 6 4 3 0 7 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 5 5 7 0 14 

ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน 5 3 0 2 4 

ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 5 5 7 0 8 

รวม     131 
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ลาํดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ไมมตีาํแหนงทางวิชาการ ชาํนาญการ เชีย่วชาญ รวม (คน) 

1 9 เดือน ข้ึนไป 65 18 17 100 69 23 8 100 

2 6-9 เดือน - 1 - 1 - - - 1 

3 นอยกวา 6 เดือน 1 - - 1 - - - 1 

4 ลาศึกษาตอ  2 - - 2 - - - 2 

5 รวมท้ังหมด 68 19 17 104 69 23 8 100 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 68 18.5 17 100.5     

 

 ขอมูลบุคลากรท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  ปการศึกษา 2554    

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อ่ืนๆ 

(ระบุ) ภาค

การ 

ศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอนทั้ง 

หมด 

จํานวน

นิสิต 

ภาค

การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอนทั้ง 

หมด 

จํานวน

นิสิต 

1. นางสุดาวรรณ 

เชยชมศรี 

1 สาขาวิชา

เทคโนโลยี ชีวภาพ

ทางการเกษตร 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

02034341 

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการ

เพาะเล้ียงเซลล

เนื้อเยื่อ  

        

 1 ภาควิชากีฏวิทยา 

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

โรควิทยาของ

แมลง (Insert 

Pathology)  

6 ชม. 5 คน 

(ระดับ

ปริญญา

โท) 

1 ภาควิชากีฎ

วทิยา คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

โรควิทยาของ

แมลง (Insert 

Pathology)  

6 ชม. 5 คน 

(ระดับ

ปริญญา

โท) 

 

 2 สาขาชีววิทยาสาย

วทิยา ศาสตรคณะ

ศิลปศาสตรและ

วิทยา ศาสตร 

736541 ชีววิทยา

โมเลกุล 

6 ชม.        

2.นายนพพล 

เกตุประสาท 

1 ภาควิชาพืชสวน

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

02037438 วสัดุ

พืชพันธุ 

 

3 ชม.        

3.นางนวลวรรณ 

ฟารุงสาง 

2 ภาควิชาโรคพืช

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

02031463 โรค

ไมผลเร่ือง การ

วาดภาพทาง

วทิยาศาสตร 

 

3 ชม.        
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รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อ่ืนๆ 

(ระบุ) ภาค

การ 

ศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอน

ทั้งหมด 

จํานวน

นิสิต 

ภาค

การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอน

ทั้งหมด 

จํานวน

นิสิต 

4. น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

2 สายวิทยา ศาสตร

คณะศิลปศาสตร

และวทิยา ศาสตร 

02738471 การ

ถายภาพทาง

วทิยาศาสตร

ชีวภาพ 

4 ชม.        

5. น.ส.สมนึก  

พรมแดง 

     2 โครงการ

จดัต้ังสาย

วิชาจุล

ชีววิทยาคณะ

ศิลปศาสตร

และวิทยา 

ศาสตร 

01419412 

จุลชีววิทยา

วเิคราะห  

1.30 

ชม. 

25  

6. น.ส.มณี  

ตันติรุงกิจ 

2 คณะศิลปศาสตร

และวทิยา ศาสตร 

01419574พันธุ

วศิวกรรมใน

จุลินทรีย 

 

3        

 2 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการ เกษตร 

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

02034322 

หลักการ

เทคโนโลยี 

ชีวภาพทาง

การเกษตร 

3 ชม.        

7. นางจันทรจรัส 

วรีสาร 

2 ภาควิชาปฐพีวิทยา 

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

02050572 

คุณภาพดินเพื่อ

การผลิตพชืและ

สุขภาพของ

ระบบนเิวศ 

3 ชม.        

8. น.ส.ชวนพิศ 

อรุณรังสิกุล 

2 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการ เกษตร 

คณะเกษตร 

กําแพง แสน 

02034496 เร่ือง

เฉพาะทางดาน

การผลิตสัตว 

(ความปลอดภยั

และการประกัน

คุณภาพของ

อาหาร)  

        

 2 ภาควิชาสงเสริม

และนเิทศศาสตร

เกษตร คณะ

เกษตร กําแพง 

แสน 

02036211 การ

สงเสริมและ

ถายทอด

เทคโนโลยี

ทางการเกษตร  

1.30 

ชม. 

70 คน       
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รายชื่อบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อ่ืนๆ 

(ระบุ) ภาค

การ 

ศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอน

ทั้งหมด 

จํานวน

นิสิต 

ภาค

การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จํานวน

ชั่วโมง

สอน

ทั้งหมด 

จํานวน

นิสิต 

9. นางรงรอง 

หอมหวล 

2 ภาควิชาโรคพืช 

คณะเกษตร  

กําแพง แสน 

02031492 การ

ผลิตพชืปลอด

โรคดวยเทคนิค

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ  

6 ชม. 6 คน 2 ภาควิชาโรค

พชื คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

02031492 

การผลิตพชื

ปลอดโรค

ดวยเทคนิค

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ  

2 ชม. 6 คน  

10. นางมณฑา 

วงศมณีโรจน 

2 ภาควิชาโรคพืช 

คณะเกษตร  

กําแพง แสน 

02031492 การ

ผลิตพชืปลอด

โรคดวยเทคนิค

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ  

2 ชม. 6 คน 2 ภาควิชาโรค

พชื คณะ

เกษตร  

กําแพง แสน 

02031492 

การผลิตพชื

ปลอดโรค

ดวยเทคนิค

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ  

2 ชม. 6 คน  

11. นางพัชรวัลย   

สวางศิลป 

- - - - - 2554 คณะเกษตร

(พืชไรนา) 

ปญหาพเิศษ 50 

ชั่วโมง 

1 คน - 

12.นางอภิตา 

บุญศิร ิ

ตน เกษตร กาํแพงแสน  02037402การ

ปฏิบัติหลังการเก็บ

เกีย่วผลไม ผักและ

ดอกไม 

2 27 - - - - - - 

 ตน เกษตร กาํแพงแสน 02037482 เทคโน 

โลยีหลังการเก็บ

เกีย่วผลิตผลพืช

สวน 

2 27 ตน เกษตร 

กาํแพงแสน 

 02037482

เทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว

ผลิตผลพืชสวน 

2 27  

13.นายเจริญ  ขุน

พรม  

 

- - - - - ปลาย เกษตร กําแพง 

แสน 

02033481 

Animal 

Waste and 

Managemen

t 

3 12  

      ปลาย วทิยา ศาสตร 

ม.ศิลปากร พระ

ราช วงัสนาม

จันทร 

512493   

Research 

Project II       

4 6  
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การเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / ท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ / โครงงาน 

รายช่ือบุคลากร รายช่ือนิสิต ภาควิชา / คณะ ประเภทของการสนับสนุน หมายเหต ุ

1. นางธีรนุต   รมโพธ์ิภักดิ์ น.ส.สรุวีรรณ  งามด ี คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาปญหา

พิเศษ  

ระดับปริญญาตร ี

 น.ส.วิภาวรรณ 

ทุมมาสุด 

คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาปญหา

พิเศษ  

ระดับปริญญาตร ี

2. นายพีรพงษ   แสงวนางคกูล น.ส.พรพรรณ     

ศรทีอง 

ภาควิชาพืชไร คณะ

เกษตร กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.ณิชากานต  

สิทธิสังข 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.สุพรพรรณ    

ศรีมาส   

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.กฤษณ ี    

เอ่ียมจัด 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.นํ้าฝน       

สามสาลี 

ภาควิชาวิศวกรรม

การอาหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตร ี

 น.ส.ชัชญา       

เกตุเตียน 

ภาควิชาวิศวกรรม

การอาหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตร ี

3. น.ส.สุรัตนวดี   จิวะจินดา น.ส.ยิ่งลักษณ   

ทองอินทร 

ภาควิชาโรคพืช  

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

4. น.ส.สริกิลุ   วะส ี น.ส.สุนทรี      

หาญยงค 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.ธัญญวรรณ  

สุภาแกว 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.บุปผารฐั    

รอดภัย 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 
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 น.ส.กฤษณ ี     

เอ่ียมจัด 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 น.ส.สุพรพรรณ   

ศรีมาศ 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 นางนงลกัษณ    

ไมลหรือ 

ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 

 

 ขอมูลจํานวนการรับฝกงานนิสิตท่ีสถาบันฯ  ปการศึกษา 2552-2554  (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป

ยอนหลัง) สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ระดับปริญญา ปการศึกษา  

2552 2553 2554 

-  นิสิตระดับปริญญาตรี 16 19 14 

-  นิสิตระดับปริญญาโท - - - 

-  นิสิตระดับปริญญาเอก - - - 

รวมท้ังหมด (คน) 16 19 14 

1.9.3 งานวิจัย  

 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปจจุบัน)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

  ทุนวิจัยภายใน           

1.อนุรักษและใชความ

หลากหลายของเชือ้

พันธุกรรมพืชผักและผัก

พ้ืนบาน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายจาํนอง โสมกลุ งบอดุหนุน

วิจัย มก. 

 800,000      800,000  

2.พัฒนาระบบปรบัปรงุ

พันธุพืชผัก 

 

 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.สิรกิลุ วะสี งบอดุหนุน

วิจัย มก. 

 

  700,000      700,000  
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โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

3.การจัดการระบบการ

ผลิต 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายกรงุ สีตะธนี 

นายวิทยา เศรษฐวิทยา 

งบอดุหนุนฯ 

งบประมาณ

แผนดิน 

  430,200  

 

  430,200  

4.การปรับปรุงพันธุออย ต.ค.53-ก.ย.54 นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  450,000  

  

  450,000  

5.การเพ่ิมผลผลิตและ

คุณภาพออยโดยใชปุย

อินทรียรวมกับปุยเคมีใน

อตัราท่ีเหมาะสม 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    90,000  

  

   90,000  

6.การวิจัยและพัฒนา

ออยและนํ้าตาล 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายเรวัต    เลิศฤทัยโยธิน สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

1,610,000  

  

1,610,000  

7.การอบรมและการ

กระจายพันธุออย

กําแพงแสน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายเรวัต     เลิศฤทัยโยธิน สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

1,200,000     1,200,000  

8.การถายทอดเทคโนโลย ี

“ศูนยเรียนรูการผลิตสบู

ดําแบบครบวงจร” 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายวิฑูรย ใจผอง สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  150,000       150,000  

9.การทดสอบเครื่องปลูก

ขาวแบบลดการไถพรวน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายอิศรา เชาระกํา สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  200,000       200,000  

10.การออกแบบ และ

ทดสอบเครือ่งตัดสับพืช

อเนก ประสงคแบบใบมีด

หมุนเหว่ียงในแนวด่ิงติด

ทายรถขนาดเล็ก 

ม.ค.54-ก.ย.54 นายเสกสรร สีหวงษ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  350,000       350,000  

11.เครื่องตัดหญาแพง  

โกลา 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายสุทธิพร  เนียมหอม สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  150,000  

  

   150,000  

12.กาซเรือนกระจกใน

กองปุยหมัก : ผลของ

ขนาดกองและการกลับ

กอง 

 

 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางจันทรจรัส  วีรสาร 

นายธนพัฒน   ปล้ืมพวก 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  126,000  

  

   126,000  
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โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

13.การคัดเลือกและการ

พัฒนาเซลลเอกลักษณ

ของหนอนเจาะสมอฝาย

เพ่ือการผลิตเชื้อนิวคลีโอ

โพลีฮีโดรไวรสั 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางสุดาวรรณ เชยชมศรี 

น.ส.มณี  ตันติรุงกิจ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  153,000       153,000  

14.การจัดการปุยพืชสด

และปุยมูลโค

เปรยีบเทียบกบัปุยเคมี

เพ่ือผลิตขาวโพดฝกออน

ในชุดดินกําแพงแสน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายธนพัฒน  ปล้ืมพวก 

นางจันทรจรัส  วีรสาร 

(ผูรวมโครงการ) 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  102,000  

  

   102,000  

15.การจดัทําแผนท่ี

ขอมูลกลุมเกษตรกรและ

การพัฒนาเทคโนโลยกีาร

ผลิตไปสูแปลงมาตรฐาน 

GAP และเกษตรอินทรีย 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล 

น.ส.ขวนพิศ  อรุณรังสิกุล 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  200,000  

  

   200,000  

16.การถายทอดการ

พัฒนาการใชชีวมวล

จุลินทรียควบคุมโรคพืช

และเพ่ิมผลผลิตพืชในรปู

ปุยชีวภาพ 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางกณษิฐา   สังคะหะ 

นายวุฒิชัย   ทองดอนแอ 

นายอดุม    แกวสุวรรณ 

นายนพพล  เกตุประสาท 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  103,967  

  

   103,967  

17.การถายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตปุย

อินทรียเพ่ือการคา 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.อตินุช    แซจิว 

นางจันทรจรัส  วีรสาร 

นายธนพัฒน   ปล้ืมพวก 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  103,967       103,967  

18.การถายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตพืชผัก

อินทรียโดยชีววิธีในระดับ

ทองถิ่น 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายวุฒิชัย   ทองดอนแอ 

นางกณษิฐา   สังคะหะ 

น.ส.อตินุช   แซจิว 

นายนพพล  เกตุประสาท 

น.ส.สมนึก   พรมแดง 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  103,967  

  

   103,967  

19.การถายทอด

ผลงานวิจยัของฝาย

ปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลองสูชุมชน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางรงรอง   หอมหวล    

นายอดุม     แกวสุวรรณ 

นายวุฒิชัย   ทองดอนแอ 

นางกณษิฐา   สังคะหะ 

น.ส.อตินุช     แซจิว 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  384,132  

  

   384,132  

20.การพัฒนานํ้าดีจระเข

เปนอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางสุดาวรรณ เชยชมศรี 

(ผูรวมโครงการ) 

 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    45,000  

  

     45,000  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 27 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

21.การศึกษาการใช

ประโยชนจากเศษวัสดุ

ทางการเกษตรจาํพวก

เมล็ดผลไม 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.สุรตันวดี  จวิะจนิดา 

น.ส.ลักขณา  เบ็ญจวรรณ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  230,000  

  

   230,000  

22.การศึกษาความ

หลากหลายของยสีต

ทะเลและการประยกุตใช

ดานอตุสาหกรรมและ

การเกษตร 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.มณี  ตันติรุงกิจ 

นางอรวรรณ  ชวนตระกลู 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  200,000  

  

   200,000  

23.การสงเสรมิและผลิต

ไมประดับตัวใหม : 

อโกลนีมาเพ่ือการสงออก 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางรงรอง   หอมหวล    

นางมณฑา   วงศมณโีรจน 

น.ส.สุลกัษณ  แจมจํารัส 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  103,967  

  

   103,967  

24.โครงการวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยรีะบบ

ประกนัคุณภาพการผลิต

ตนกลาพืชผักเศรษฐกิจ 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางเนตรชนก  เกียรต์ินนท

พัทธ 

นางมณฑา  วงศมณโีรจน 

น.ส.ชวนพิศ  อรุณรงสิกุล 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    80,000  

  

     80,000  

25.โครงการวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยรีะบบ

ประกนัคุณภาพการผลิต

เมล็ดพันธุพืช 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  140,000  

  

   140,000  

26.โครงการวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยรีะบบ

ประกันคุณภาพการ

ขยายพันธุไมผลเขตรอน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายรฐักานต จนัทรแสงวสุ 

นางมณฑา  วงศมณโีรจน    

นายสามารถ เศรษฐวิทยา         

นายไพร  มัทธารตัน 

นายรตันะ  สุวรรณเลิศ      

นายอดุม  แกวสุวรรณ   

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    68,000         68,000  

27.ชุดโครงการวิจัยและ

ถายทอดระบบประกนั

คุณภาพการผลิตสวน

ขยายพันธุพืชเพ่ือรองรับ

การผลิตมาตรฐานสากล 

ต.ค.53-ก.ย.55 นางมณฑา   วงศมณโีรจน    

น.ส.ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล       

น.ส.เนตรชนก เกยีรตินนท

พัทธ  

นายรฐักานต จนัทรแสงวสุ                    

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  250,000       250,000  

28.อทุยานแมลงเฉลิม

พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

 

ต.ค.53-ก.ย.54 น.ส.ชวนพิศ นายวิจยั นาย

ภารดร  น.ส.ฉตัรมณี  นาย

มนตรี 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

  900,000       900,000  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 28 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

29.วิธีท่ีเหมาะสมในการ

ลดอะฟลาทอกซินในถัว่

ลิสงในสภาพบรรยากาศ

ดัดแปร 

ม.ค.54-ก.ค.55 นางธีรนุต  รมโพธ์ิภักด์ิ            

นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    82,500         82,500  

30.ศึกษากลไกและการ

ลดความเสียหายจากการ

เส่ือมสภาพของเมล็ด

พันธุขาวโพดระหวางการ

เก็บรักษา   

ต.ค.53-ก.ย.54 นายพีรพงษ แสงวนางคกลู สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

    22,500  

  

      22,500  

31.การชะลอการเหลือง

ของใบตองสดเพ่ือการ

สงออกและการใชงานใน

ธุรกิจโรงแรม  

รานอาหารและการ

เผยแพรวฒันธรรมไทยใน

ตางแดน 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายพีรพงษ แสงวนางคกลู     

นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มก. 

   117,000        117,000  

32.การถายทอด

เทคโนโลยกีารจดัการ

หลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

สําหรบัเกษตรกร  ผู

สงออก  ผูประกอบการ

และผูสนใจท่ัวไป 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายเจรญิ  ขนุพรม เงินอุดหนุน

โครงการ

เกษตรเพ่ือ

ยทุธศาสตร

การพัฒนา

ปงบประมาณ 

2554 

   602,600        602,600  

  ทุนวิจัยภายนอก       

 

 

1.การถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตตนกลาไม

ดอกไมประดับเพ่ือสราง

อาชีพเสริม 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางรงรอง  หอมหวล   

นางมณฑา   วงศมณโีรจน 

น.ส.สุลกัษณ  แจมจํารัส 

กระทรวง

วิทยา 

ศาสตรและ

เทคโนโลยี 

      250,000      250,000  

2.การสรางสายพันธุ

ดับเบิลแฮพลอยดของ

พรกิ 

ก.ค.54-มิ.ย.55 นางอัญชลี  รวีโรจนวิบูลย  สํานักงาน

พัฒนา

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ  

      352,500      352,500  

3.เทคนิคการขยายพันธุ

เพ่ือการผลิตฟกขาวใน

เชิงพาณิชย 

ต.ค.53-ต.ค.54 นางเนตรชนก  เกียรต์ินนท

พัทธ 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  

      230,000      230,000  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 29 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

4.การพัฒนาตนแบบ

ระบบหมักขยะอินทรีย

แบบใชอากาศและ

อุปกรณชวยผสม

อัตโนมัติสําหรับ

บานเรือนและองคกร

ชุมชน 

ก.ย.53-ก.ย.54 น.ส.ลักขณา  เบ็ญจวรรณ 

นายอดุม     แกวสุวรรณ         

นายเสกสรร สีหวงษ 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  

    1,089,000   1,089,000  

5.ความหลากหลายและ

นิเวศวิทยาของยีสตเอน

โดไฟตและยสีตอพิีไฟต

จากใบของพืชเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย และการ

ผลิตสารสงเสรมิการ

เจริญพืชออกซินโดยสาย

พันธุท่ีคัดเลือกวามี

ประสิทธิภาพสูงพรอมกับ

การศึกษาชีววิถีการ

สังเคราะห 

ก.ย.54-ก.ย.57 น.ส.มณี  ตันติรุงกิจ 

ผูรวมวิจัย 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ  

      500,000      500,000  

6.การถายทอดเทคโนโลยี 

“การใชเครื่องบีบนํ้ามัน

สบูดาํและการผลิตเปนไอ

ดีเซลระดับครวัเรอืน” 

ต.ค.53-ก.ย.54 นายสุทธิพร  เนียมหอม กระทรวง

วิทยา 

ศาสตรและ

เทคโนโลยี 

      100,000      100,000  

7.รวบรวมและคัดเลือก

พันธุมะละกอและระบบ

การผลิตเมล็ดพันธุ 

ต.ค.52-ก.ย.54 น.ส.สิรกิลุ วะสี                       

นายพีรพงษ  แสงวนางคกลู 

 สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)  

      670,000      670,000  

8.การศึกษาปรมิาณสาร

ในพรกิ 200 พันธุ 

ต.ค.52-ก.ย.55 น.ส.สิรกิลุ วะสี  สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)  

      200,000      200,000  

9.ประเมินเชื้อพันธุกรรม

มะเขือเทศอุตสาหกรรม 

ต.ค.53-มี.ค.54 นายกรงุ สีตะธนี สํานักงาน

พัฒนา

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ 

 

      230,000      230,000  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 30 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

10.การศึกษาพันธุกรรม

ความตานทานโรคแอน

แทรกโนสในประชากร

พรกิลูกผสม F6 และ F7 

ของ Capsicum annuu

m พันธุบางชางและ 

C chinense

ต.ค.53-มี.ค.54 

 PBC 932 

นายกรงุ สีตะธนี สํานักงาน

พัฒนา

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ 

      100,000      100,000  

11.การฉายรังสีล้ินจี่เพ่ือ

การสงออก 

ม.ค.54-ก.ย.54 นางธีรนุต  รมโพธ์ิภักด์ิ บ.ศูนย

ประสานงาน

ความรวมมือ

ไทย-

สหรัฐอเมริกา

เพ่ือการ

สงออกผลไม  

จํากัด 

      400,000      400,000  

12.การยดือายกุารเกบ็

รกัษาขนุนตัดแตงสดดวย

ฟลมเคลือบบรโิภคได

จากเจลาตินผสมไคโต

ซาน 

ก.ย.53-ก.ย.54 นางอภิตา  บุญศิริ ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว  

        77,440        77,440  

13.คุณคาโภชนาการและ

สารออกฤทธิ์ของผลไม

ตระกลูสมในภาคใต 

ม.ค.54-ส.ค.55 นายพีรพงษ  แสงวนางคกลู สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

      147,680      147,680  

14.ตรวจสอบคุณภาพ

และความบริบูรณของผล

มะพราวออนแบบไม

ทําลายดวยเทคนิค  NIRs  

เพ่ืออตุสาหกรรมการ

สงออก 

 

 

 

 

 

พ.ย.53-ก.ย.54 นายพีรพงษ  แสงวนางคกลู ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว 

      152,910  152,910 
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โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ   

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

ชือ่หัวหนาโครงการและ 

ผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณท่ีไดรับ  (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

15.บมผลมะละกอระดับ

การคาพาณชิยลากรให

คําปรกึษาเพ่ือลดการ

สูญเสียของผลมะละกอ

หลังการเก็บเกี่ยว 

ม.ค.54-ส.ค.55 นายพีรพงษ แสงวนางคกลู บจก.ซีโอสวน

สระแกว  

จํากัด  

สํานักงาน

พัฒนา

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ 

      314,500      314,500  

16.ฟลมเคลือบบรโิภคได

จากไคโตซานและเจ

ลาตินสําหรบัรกัษา

คุณภาพและยดือายกุาร

เกบ็รกัษาผลไมตดัแตง

พรอมบริโภค 6 ชนิด 

ต.ค.53-ก.ย.54 นางอภิตา  บุญศิริ บ. ไบโอแลป 

จํากัด 

      532,880      532,880 

17.สารเอทีฟอนตกคาง

ในผลทุเรยีนสดสงออก

และการปองกัน 

ก.ย.54-ส.ค.55 นายพีรพงษ แสงวนางคกลู ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว 

      280,390      280,390  

18.การปฏบัิตงิาน

วิเคราะหหลังการเกบ็

เกี่ยวดวยเครื่อง  HPLC 

เม.ย.54-ก.ย.54 นางธีรนุต  รมโพธ์ิภักด์ิ           

น.ส.สมนึก  พรมแดง 

ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว   

ม.เชยีงใหม 

        45,000        45,000  

19.การถายทอด

เทคโนโลยกีารจดัการ

หลังการเกบ็เกีย่วเงาะให

ไดคุณภาพเพ่ือลดความ

สูญเสีย 

เม.ย.54-ก.ย.54 นางธีรนุต  รมโพธ์ิภักด์ิ  

นายเจรญิ  ขนุพรม 

นางสาวยพุนิ  ออนศิริ          

นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง 

ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว   

ม.เชยีงใหม 

        63,000        63,000  

20.ถายทอดเทคโนโลยี

การใชสารเคลือบผิวและ

เคลือบเน้ือผลไมบริโภค

ไดเพ่ือยืดอายุการเก็บ

รกัษาผักและผลไมเมือง

รอน 

มิ.ย.54-ก.ย.54 นางอภิตา  บุญศิริ               

นายพิษณุ  บุญศิริ 

ศูนยนวัตกรรม

เทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว  

 ม.เชยีงใหม 

      150,000      150,000  

รวม   16,146,100 
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 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 77 64 52 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

20 15 27 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

4 4 2 

รวม 24 19 29 

จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

5 3 3 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- 1 1 

รวม 5 4 4 

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน ที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ 28 33 13 

ตางประเทศ 11 5 1 

รวม 33 38 14 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ 20 11 14 

ตางประเทศ 9 1 3 

รวม 29 12 17 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 6 3 9 

ตางประเทศ 22 14 15 

รวม 28 17 24 

จํานวนงานวิจัยที่ไดสรางนวัตกรรมใหม   

(ปการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 
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รายละเอียด ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และการขึ้น

ทะเบียนพันธุพืช (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 20.1 9 13 

ตางประเทศ - - - 

รวม 20.1 9 13 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์  

(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - 1 - 

ตางประเทศ 1 - - 

รวม 1 1 - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน

สรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 22,157,290 15,749,907.49 16,146,100 

ตางประเทศ - - - 

รวม 22,157,290 15,749,907.49 16,146,100 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิยัและงาน

สรางสรรคที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและ

ความย่ังยืน (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - 1,089,000 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - 1,089,000 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 45 44 48 

ตางประเทศ - - - 

รวม 45 44 48 

 

ภาพผลงานสรางสรรค 
เครื่องหมักขยะอินทรียอัตราเรง สําหรับบานเรือนและองคกรชุมชน 

 
     เศษผัก/ผลไม  

 

 

      เศษขาว/อาหาร  

 

 

       เศษใบไมแหง 

 

                        

 

 

 

 

 

ปุ๋ยหมัก 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 34 
 

เครื่องตัดหญาแพงโกลา(ซาย)และเครื่องตัดสับพืชอเนกประสงคฯ(ขวา) 

      

การพัฒนาตนแบบระบบหมกัขยะอินทรยีฯ(ซาย)และการใชเครื่องบีบนํ้ามันสบูดําการผลิตเปนไอดีเซล 

ระดับครัวเรือน(ขวา) 

       
 

เครื่องปลูกขาวแบบลดการไถพรวน(ซาย)และศูนยเรียนรูการผลิตสบูดําแบบครบวงจร(ขวา) 
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โครงการวิจัย เรื่อง การชะลอการเหลืองของใบตองสดเพ่ือการสงออกและการใชงานในธุรกิจโรงแรม

รานอาหารและการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางแดน 

 

1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. การบริการและการวิเคราะห

ตัวอยางเพ่ือการเกษตร 

(1 เม.ย.52-30 ก.ย.55) 

 หนวยงาน

ภาครัฐบาล 

หนวยงาน

ภาคเอกชน 

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

นางจันทรจรัส   

วีรสาร 

956,607 

2. พัฒนาอุปกรณและวิธีการ

ตรวจวิเคราะหทางเคมีดวย

เทคนิคโครมาโทรกราฟ 

(1 ธ.ค.52-31 มี.ค.54) 

(1 เม.ย.54-31 มี.ค.55) 

 หนวยงาน

ราชการ บริษัท 

รัฐวิสาหกิจ 

ผูสนใจท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

น.ส.สมนึก   

พรมแดง 

34,280 

 

 

 

89,900 

3. การบริการขยายพันธุพืชโดย

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

(1 ม.ค.53-31 ธ.ค.53) 

(1 ม.ค.54-31 ธ.ค.54) 

 หนวยงาน

ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรผูสนใจ

ท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

นางรงรอง  

หอมหวล 

57,750 

 

 

253,888 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 36 
 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

4. บรกิารงานวิชาการและ

งานวิจัยดวยกลองจุลทรรศน

อิเลก็ตรอน 

(16 ก.พ.53-16 ก.พ.54) 

(19 ม.ค.54-19 ก.ค.55) 

อาจารย 

นักวิจัย 

นิสิต

ภายใน

มก. 

อาจารย 

นิสิตภายใน มก. 

ภาครัฐ 

 

น.ส.ปุณยวีร   

เดชครอง 

128,950 

 

 

 

444,240 

5. การบรกิารและการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพทางจุล

ชีววิทยาและชีวเคม ี

(1 เม.ย.53-31 มี.ค.56) 

 หนวยงาน

ราชการ 

ภาคเอกชน 

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

นางอรวรรณ  

ชวนตระกูล 

184,150 

6. การวิเคราะหคุณภาพนํ้าและ

การใหบริการเครื่องมือดาน

สิ่งแวดลอม 

(1 ต.ค.53-30 มิ.ย.54) 

(1 ก.ค.54-30 มิ.ย.55) 

นิสิต

ภายใน 

มก. 

หนวยงาน

ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน 

เกษตรกรผูสนใจ

ท่ัวไป 

 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

น.ส.ลักขณา 

เบ็ญจวรรณ 

242,360 

 

 

 

132,440 

7. วิทยาการเพ่ือการควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

กับการผลิตพืช 

(1 ต.ค.53-31 ธ.ค.54) 

 

 บริษัทผลิตเมล็ด

พันธุและ

จําหนายผลผลิต

ทางการเกษตร 

เกษตรกร 

ภาคเอกชน นางเนตรชนก  

เกียรติ์นนทพัทธ 

496,907.50 

 

 

 

 

8. การผลิตตนหนอไมฝรั่งและ

กลวยหอมทองเพ่ือการสงออก 

(11 พ.ย.53-30 พ.ย.54) 

 

 บริษัท บุคคล

ท่ัวไป เกษตรกร 

กลุมสหกรณ

การเกษตรเพชร

หินลาด 

ภาคเอกชน นางมณฑา  

วงศมณีโรจน 

380,310 

 

 

 

 

9. การศึกษาคุณภาพนํ้าในระบบ

การทํานาขาวและการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี

(1 พ.ค.54-30 ก.ย.54) 

 บรษิทั เอ ซ ีที 

อินเทลลิเจนท 

จํากัด 

ภาคเอกชน น.ส.ลักขณา 

เบ็ญจวรรณ 

315,000 

 

10. การศึกษาผลของ WO ตอ

แมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรู

ธรรมชาติของตนขาวภายใต

 Thai Food 

International 

Co.Ltd. 

ภาคเอกชน น.ส.ชวนพิศ  

อรุณรังสิกุล 

80,000 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

สภาวะควบคุมในหองทดลอง

และในโรงเรือน 

(2 พ.ค.54-30 ธ.ค.54) 

11. เทคโนโลยีการผลิตพันธุพืช

เพ่ือการใชประโยชนในเชิง

การคา 

(1 มิ.ย.54-30 มิ.ย.55) 

 หนวยงาน

ราชการ เอกชน 

เกษตรกร บุคคล

ท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

นายอุดม  

แกวสุวรรณ 

8,040 

 

12. อบรมทางวิชาการดานการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

(1 มิ.ย.53-31 พ.ค.54) 

 

 หนวยงาน

ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

บริษัท ผูสนใจ

ท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

น.ส.สุลักษณ   

แจมจํารัส 

66,500 

 

13. การฝกอบรมการชักนําตน

แฮพลอยดและดับเบิลแฮพลอยด

ของแตงกวาลกูผสมดวยวิธกีาร

เพาะเลี้ยงรังไข 

(16 ส.ค.53-17 ส.ค.54) 

 บริษัทโคลส 

(ประเทศไทย 

จํากัด) 

ภาคเอกชน นางอัญชลี  

รวีโรจนวิบูลย 

176,000 

 

14. เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร

ดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

(1 มิ.ย.54-30 ก.ย.54) 

(26 ส.ค.54-30 ธ.ค.54) 

 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ 

ราชบุร ี

โรงเรียนพิชัย

รัตนาคาร 

ระนอง 

ภาครัฐ 

 

นางมณฑา  

วงศมณีโรจน 

51,000 

 

 

64,800 

 

15. เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร

ดานจุลชีววิทยา 

(25 ม.ิย.54-26 มิ.ย.54) 

 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ 

ราชบุร ี

ภาครัฐ 

 

น.ส.มณ ี  

ตันติรุงกิจ 

56,100 

 

16. การอบรมเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช (Plant 

tissue culture training 

programmer) 

(30 มิ.ย.54-30 ต.ค.54) 

 นักวิจัยชาว

อินโดนีเซีย 

ภาคเอกชน 

 

นางรงรอง  

หอมหวล 

99,900 

 

17. เทคนิคการขยายพันธุไม

ดอกไมประดับเพ่ือพัฒนาเปน

 หนวยงาน

ราชการ 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

10,500 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

อาชีพเสรมิ              

(1 ก.ค.54-30 มิ.ย.55) 

รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร บุคคล

ท่ัวไป บริษัท/

หางราน 

18. คายวิทยาศาสตร (รอย

ปรศินา...ดานพืชและสิ่งแวดลอม

กับนักวิทยแสนซน)                           

(17 ต.ค.54-31ธ.ค.54) 

 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ 

ราชบุรี 

ภาครัฐ นางรงรอง  

หอมหวล 

127,050 

19. การฝกอบรม 

Development of  Farm  

Machinary  Trainingg  

Course   for  small scale 

Farmers 

(2 พ.ค.54-30 พ.ย.54) 

     JICA  

ประเทศญี่ปุน 

    JICA  

ประเทศญี่ปุน 

นายอิศรา  

เชาระกํา 

 665,805 

 

20. การใหบริการคั่วสารกาแฟ 

 

 บริษัทสุวรรณ

อักษร อินเตอร 

จํากัด 

บรษิทัสวุรรณอักษร 

อินเตอร จํากัด 

นายเสกสรร  

สหีวงษ 

   7,500 

21. การผลิตเครื่องจักรกล

การเกษตร 

 

 เกษตรกร เกษตรกร นายกิตติเดช  

โพธ์ินิยม 

  200,000 

22. การแกไขปญหานาหลมเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพการปลูกขาว

ในพ้ืนท่ี  นาหลม 

 ศูนยอบรม

เทคนิคสยามคู

โบตา 

บริษัทสยามคูโบตา นายอิศรา  

เชาระกํา 

   442,000 

25. การบริหารจัดการ

เครื่องจักรกลขนาดเล็กในการ

ผลิตขาวโพดหวานฝกออน 

ศูนย

ความ

เปนเลิศ 

ฯ 

 ศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการดาน

เครื่องจักรกลเกษตร

และอาหาร 

นายราวุฒิ  

นวมปฐม 

 100,000 

26. การทดสอบผลิตภัณฑ 

TEJOHN ผสมในนํ้ามันดีเซล 

สําหรับแทรกเตอรเพ่ือ

การเกษตร 

 บริษัทเทจอรน 

ฟาอีสต จํากัด 

บรษิทัเทจอรน ฟาร

อีสต จํากัด 

นายสุทธิพร  

เนียมหอม 

 50,000 

27.The performance test of 

rice transplanter model 

PC6 and PZ60 

 บริษัท ISEKI บริษัท ISEKI นายสุทธิพร  

เนียมหอม 

30,000 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

28.อิทธิพลของปุยสูตรตางๆ 

และสารปรับปรุงดินท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตออย

พันธุ LK 92-11 ในออยตอ 1 

- บรษิทั ไทย

เซ็นทรัลเคมี 

จํากัด 

เอกชน  นายเรวัต    

เลิศฤทัยโยธิน 

40,000 

29. การถายทอดองคความรูของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขต

รอน 

- เกษตรกรและผู

ท่ีสนใจ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาไม

ผลเขตรอน 

นางมณฑา   

วงศมณีโรจน 

167,700 

30. การบริการวิเคราะหคุณภาพ 

ประดิษฐแผงควบคุมอัตราการไหล

ของอากาศและการสงเสริมความรู

ดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

(1 เม.ย. 54 – 31 มี.ค. 55) 

บุคลากร

ภายใน 

มก. 

นิสิต ,นักศึกษา ,

หนวยงานราชการ 

,เอกชน และ

บุคคลท่ัวไป 

ศูนยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

นายพีรพงษ   

แสงวนางคกูล 

280,000 

31. สภาพท่ีเหมาะสมตอการบม

มะละกอพันธุแขกดํา เรดเรดี้ และ

ฮาวาย 

 บรษิทั ซี.โอสวน

สระแกวจํากัด 

ศูนยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

นายพีรพงษ  

แสงวนางคกูล 

 17,600 

32. การผลิตสารเคลือบผิวและ

ฟลมเคลือบเน้ือบริโภคไดสําหรับ

ผักและผลไม ใหแกผูสงออก 

ผูประกอบการ อาจารย นักวิจัย 

ขาราชการ และผูสนใจท่ัวไป  

(1 ส.ค. 54 – 31 ก.ค. 55) 

 ผูสงออก

,ผูประกอบการ 

อาจารย นักวิจัย 

ขาราชการ 

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนยเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเก่ียว 

นางอภิตา  บุญศิร ิ 30,000 

รวม     6,497,932.50 
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 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมอยูในฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.โครงการใหความรูเพ่ือ

เสรมิสรางทักษะในการประกอบ

อาชีพและการดํารงชีวิตแกผู

ประสบอุทกภยั 

 ผูประสบภัยนํ้าทวม ฝายบริหาร

และธุรการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

ผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

- 

2.โครงการวันสถาปนาครบรอบป

ท่ี 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน 

พนักงาน

ขาราชการ 

นิสิต 

พนักงานขาราชการ 

เกษตรกร นิสติ 

นักศึกษา ประชาชน

ท่ัวไป   

ฝายบริหาร

และธุรการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 
 

ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

- 

3.การจดัฝกอบรมในงานเกษตร

กําแพงแสน 

พนักงาน

ขาราชการ 

นิสิต 

พนักงานขาราชการ 

เกษตรกรนิสติ 

นักศึกษา ประชาชน

ท่ัวไป    

ฝายบริหาร

และธุรการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

- 

4.โครงการประสานงานวิจัยและ

เผยแพร 

อาจารย 

นักวิจัย 

บุคลากร 

 ฝายบริหาร

และธุรการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กําแพงแสน 

- 

5.โครงการฝกอบรมเรื่อง  "การ

ขยายพันธุและการดูแลไมดอกหอม

เพ่ือการใชประโยชนในเชิงการคา"   

รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 

(26 ต.ค.53-28 ต.ค.53) 

(15 พ.ย.53-17 พ.ย.53) 

 บุคคลท่ัวไป ภาครัฐ นายอุดม  

แกวสวุรรณ 

0 

6.การถายทอดการพัฒนาการ ใช

ชีวมวลจุลินทรียควบคุมโรค

พืชและในรูปปุยชีวภาพ

ทดแทนการใชปุยเคมี  

 เกษตรกร ภาครัฐ นางกณษิฐา  

สังคะหะ 

0 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

    (24 พ.ย.53-25 พ.ย.53) 

7.เทคนิคการขยายพันธุไมใหญ    

(ไมหอมไมประดับ ไมผล) 

     (1 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นายนพพล  

เกตุประสาท 

0 

8. การเก็บเมล็ดพันธุและการ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

(1 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นางเนตรชนก 

เกียรติน์นท

พัทธ 

0 

9.เทคนิคการยายปลูกตนกลาจาก

การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่          

(1 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นางมณฑา 

วงศมณีโรจน 

0 

10.การจัดการขยะมลพิษจากฟารม

เกษตรกร   (2 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นางรุงนภา  

กอประดษิฐ

สกุล 

0 

11. เทคนิคการเลือกใชนํ้าอยาง

เหมาะสม และการวิเคราะห

คณุภาพนํ้าอยางงาย           

(3 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.ลกัขณา  

เบ็ญจวรรณ 

0 

12.ไวรัสสายพันธุดี เช้ือเอ็นพีวีเพ่ือ

กําจัดแมลงศัตรูพืช (3 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นางสุดาวรรณ 

เชยชมศร ี

0 

13.แหนมอนามยั 

   (4 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.มณ ี 

ตันติรุงกิจ 

0 

14.บัณฑิตนอยจากรังไหม      

 (4 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นางสุดาวรรณ 

เชยชมศร ี

0 

15.การผลิตปุยหมักคุณภาพสูงโดย

ไมกลบักอง  (4 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ นายวุฒิชัย  

ทองดอนแอ 

0 

16.การผลิตผลิตภัณฑจากนํ้ามัน

หอมระเหย (5 พ.ย.53) 

 ขาราชการ พนักงาน

บรษัิทเกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.สุรัตนวดี  

จิวะจินดา 

0 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 42 
 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

17.โครงการฝกอบรมหลักสูตร การ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย

อินทรียเพ่ือการคา รุนท่ี 1  

     (25 เม.ย.54-26 เม.ย.54) 

 บรษัิท เกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.อตนิชุ  

แซจิว 

103,967 

18.โครงการฝกอบรมเรื่อง องค

ความรูเพ่ือพัฒนาการผลิตพืช

สูอาหารปลอดภัย รุนท่ี 1  

     (10 พ.ค.54-11 พ.ค.54) 

 บรษัิท เกษตรกรและ

บุคคลท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.อตนิชุ  

แซจิว 

300,000 

19. โครงการฝกอบรม "การผลิต

ผักปลอดภัยตามมาตรฐาน 

GAP"    (10 มิ.ย.54) 

 เกษตรกร และ

ผูประกอบการท้ัง ใน

จงัหวัดนครปฐมและ

จังหวัดอ่ืนหลายราย 

ภาครัฐ นางรุงนภา  

กอประดษิฐ

สกุล 

30,000 

20.โครงการฝกอบรมหลักสูตร

ระบบประกันคณุภาพการผลติ

เมล็ดพันธุพืช รุนท่ี 1 และรุนท่ี 

2 

  (14 มิ.ย.54-15 มิ.ย.54) 

  (2 ส.ค.54-3 ส.ค.54) 

 เจาหนาท่ีภาครัฐ 

พนักงานของ

บริษัทผูผลิต และ

ผูสนใจท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.ชวนพิศ  

อรุณรังสิกุล 

42,400 

21.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร HPLC operation for 

postharvest determination 

  (17 ส.ค.54-18 ส.ค.54) 

 ขาราชการ นิสิต 

นักศึกษาและผูสนใจ

ท่ัวไป 

ภาครัฐ น.ส.สมนึก  

พรมแดง 

0 

22.โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการ

ผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

  (24 ส.ค.54-26 ส.ค.54) 

 ขาราชการ พนักงาน

บริษัท และผูสนใจ

ท่ัวไป 

ภาครัฐ นางมณฑา  

วงศมณีโรจน 

400,000 

เย่ียมชม      

23. Prof. Dr. Ir. Nyoman Rai 

  (10 พ.ย.53) 

 ผูเช่ียวชาญจาก 

Faculty of 

Agriculture, 

Udayana 

University, 

ภาคเอกชน น.ส.ลกัขณา  

เบ็ญจวรรณ 

0 
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ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

Denpasar Bali, 

Republic of 

Indonesia 

24. นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะ

เกษตร กําแพงแสน รายวิชา 

02031412 (ไฟโตพลาสมา

สาเหตุโรคพืช) 

  (17 พ.ย.53) 

ภาควิชาโรค

พืช คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

25. นิสิตและอาจารยคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร 

รายวิชา 01419391 (การใช

เครื่องมือทางจุลชีววิทยา) 

  (19 พ.ย.53) 

คณะศิลป

ศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

26. นิสิตและอาจารยคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร 

รายวิชา 02738471 การ

ถายภาพดวยกลองจุลทรรศน

แบบสเตอรโิอและกลอง

จลุทรรศนแบบสามกระบอกตา

พรอมชุดอุปกรณกลองถายภาพ

และวีดีทัศน 

   (11 ม.ค.54 และ 18 ม.ค.54) 

คณะศิลป

ศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

27. นักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล

นครปฐม จงัหวัดนครปฐม   

(3 ก.พ.54) 

 นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5-

6 

ภาครัฐ น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

0 

28. นิสิตสายวิชาจุลชีววิทยา คณะ

ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร               

(7 ก.พ.54) 

สายวิชาจุล

ชีววิทยาคณะ

ศิลปศาสตร

และ

วิทยาศาสตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.สมนึก  

พรมแดง 

0 

29. นักเรียนโรงเรียนทวารวดี  นักเรียนช้ัน ภาครัฐ น.ส.สุลักษณ  0 
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ผูขอรับบริการ 
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โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

จังหวัดนครปฐม  (16 ก.พ.54) มัธยมศึกษาปท่ี 5 แจมจํารัส 

30. คณะผูแทน University of 

Jember, Indonesia  

(17 ก.พ.54) 

 ณะผูแทน 

University of 

Jember, 

Indonesia 

ภาครัฐ น.ส.ลกัขณา  

เบ็ญจวรรณ 

0 

31. นักเรยีนโรงเรยีนนวมนิทราชินู

ทิศบดินทร เดชา 

     (2 มี.ค.54) 

 นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4,5 

ภาครัฐ น.ส.ลกัขณา  

เบ็ญจวรรณ 

0 

32. นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะ

เกษตร กําแพงแสน วิชา 

02031412 ไฟโตพลาสมา

สาเหตุโรคพืช ในภาคตน ป

การศึกษา 2554 

    (20 มิ.ย.54) 

ภาควิชาโรคพืช 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

33. นิสิตปริญญาโทภาควิชาโรค

พืช คณะเกษตร กําแพงแสน 

วิชา 02040592 Techniques 

for Plant Pest 

Identification ภาคตนป

การศึกษา 2554 

     (23 มิ.ย.54) 

ภาควิชาโรค

พืช คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

34. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

     (8 ก.ค.54) 

โรงเรียน

สาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

0 

35. นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะ

เกษตร กําแพงแสน วิชา 

02031491 Research 

Techniques in Plant 

Pathology ในภาคตน   ป

การศึกษา 2554 

ภาควิชาโรค

พืช คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 
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โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

    (20 ส.ค.54) 

36. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

บานไรตนสําโรง จังหวัด

นครปฐม 

     (3 ส.ค.54) 

 คณะครูและนักเรียน

ระดบัปฐมวัย และ

ระดับประถมศึกษา

ปท่ี 1-6 

ภาครัฐ น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

0 

37. นักเรียนและอาจารยโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุร ี    (6 ส.ค.54) 

 อาจารยและนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หองวิทยาศาสตร

ภูมิภาคและหอง

คูขนาน 

ภาครัฐ น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

0 

38. ผูเขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโครงการ Q อาสา 

เพ่ือการผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัย (26 ส.ค.54) 

 เกษตรกร นิสติ 

นักศึกษา และบุคคล

ท่ัวไป 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

นางจันทรจรัส 

วีรสาร   

น.ส.ลกัขณา  

เบ็ญจวรรณ

น.ส.มณ ี  

ตันติรุงกิจ 

0 

39. นิสิตภาควิชาโรคพืช  คณะ

เกษตร กําแพงแสน วิชา 

02031441 ไวรสัวิทยา

เบ้ืองตนของพืช 

    (16 ก.ย.54) 

นิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

ภาควิชาโรค

พืช คณะ

เกษตร กพส. 

 ภาครัฐ น.ส.ปุณยวีร  

เดชครอง 

0 

40. บุคลากรจากสาขาชีววิทยา 

สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศกึษาธิการ             

(7 ก.ย.54) 

 บุคลากรจากสาขา

ชีววิทยา สถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาครัฐ นายอุดม  

แกวสวุรรณ 

นายนพพล  

เกตุประสาท 

0 

41. เจาหนาท่ีจากบริษัทโคลลส 

(ประเทศไทย) จํากัด (9 ก.ย.

54) 

 เจาหนาท่ีจากบริษัท

โคลลส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

ภาคเอกชน นางอัญชลี   

รวีโรจนวิบูลย 

0 

42. เกษตรกรจากจังหวัด

สพุรรณบุร ี                    

 เกษตรกรจากจังหวัด

สุพรรณบุรี 

ภาครัฐ นางจันทรจรัส  

วีรสาร 

0 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 46 
 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

(9 ก.ย.54) 

 

 

น.ส.ลักขณา 

เบ็ญจวรรณ 

43. คณะครูและนักเรียนโครงการ

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

โรงเรียนบดินทรเดชา         
(สิงห สิงหเสนี) (22 ก.ย.54) 

 คณะครูและนักเรียน

ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

ภาครัฐ นางจันทรจรัส  

วีรสาร 

นางเนตรชนก 

เกียรติน์นท

พัทธ 

น.ส.สุลักษณ  

แจมจํารัส 

นายนพพล  

เกตุประสาท 

0 

ฝกงานนิสิต      

44. นักศึกษาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร 

จังหวัดนครปฐม 

     (25 มี.ค.54-20 พ.ค.54) 

 นักศกึษา

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร จังหวัด

นครปฐม 

ภาครัฐ น.ส.มณ ี 

ตันติรุงกิจ    

นางอัญชล ี   

รวีโรจนวิบูลย 

8,000 

45. นิสิตช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา

วิทยาศาสตรชีวภาพ  คณะ

ศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 

     (11 พ.ค.54-25 พ.ค.54) 

นิสิตคณะ

ศิลปะศาสตร

และ

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

กําแพงแสน 

 ภาครัฐ นางรงรอง  

หอมหวล 

น.ส.สุลักษณ 

แจมจํารัส 

1,500 

46. การเปนวิทยากร / สอน √ √ - งานบรกิาร

วิชาการ 

- 

47. การเปนท่ีปรึกษาดาน

วิชาการ/การเรยีนการสอน 

√ √ - งานบรกิาร

วิชาการ 

- 
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โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

48. การใหบริการเยี่ยมชม √ √ - งานบรกิาร

วิชาการ 

- 

49. กรรมการวิทยานิพนธ / 

ผูทรงคุณวุฒิ 

√ √ - บุคลากร

ฝายฯ 

- 

50. การใหบริการทดสอบ /

ตรวจสอบ CNG 

√ √ - งานทดสอบ - 

51. การใหบริการเครื่องมือ / 

สถานท่ี / แปลงทดลอง 

√ √ - งานบรกิาร

เครื่องมือ 

- 

52. การใหบริการวิชาการ - ผูท่ีสนใจ รัฐ/เอกชน บุคลากร ศ.

กีฏฯ 
 

79,298.00 

53. โครงการอบรมและการ

กระจายพันธุออยกําแพงแสน 

- โรงงานน้ําตาลสุรินทร เงินอุดหนุน

ปงบประมาณ 

2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายเรวัต   

เลิศฤทัยโยธิน 

1,200,000 
- โรงงานน้ําตาลสหเรือง 

- โรงงานน้ําตาลไทย

เอกลักษณ 

- โรงงานน้ําตาลรวมผล 

- โรงงานน้ําตาลปราณบุรี 

- โรงงานน้ําตาลกุมภวาป 

- องคการบริหารสวน

ตําบลภปูอ 

- โรงงานน้ําตาลเกษตร

ไทย 

- โรงงานน้ําตาลพิมาย 

- โรงงานน้ําตาลศรีเทพ 

- โรงงานน้ําตาลมหาวัง 

- โรงงานน้ําตาลบานไร 

- โรงงานน้ําตาลสระบุรี 

- โรงงานน้ําตาลนิวกรุง

ไทย 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาออย

และน้าํตาล (อบรม

เกษตรกร) 

- โรงงานน้ําตาลสุรินทร 

54. สนับสนุนการเรยีนการสอน นิสิต  - หัวหนาศูนยฯ - 

55. กิจกรรมใหบริการเยี่ยมชม พนักงาน ภารรัฐ/เอกชน ศูนยพืชผัก บุคลากร - 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 48 
 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

หนวยงาน ขาราชการนิสิต ผูสนใจท่ัวไป ศูนยฯ 

56. การจดัฝกอบรมในงานเกษตร

กําแพงแสน 

พนักงาน

ขาราชการนิสิต 

ภารรัฐ/เอกชน 

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนยพืชผัก บุคลากร

ศูนยฯ 

- 

57. ใหบริการเช้ือพันธุกรรมพืชผัก นักวิจัย 

นักวิชาการ 

นิสิต 

ภารรัฐ/เอกชน ศูนยพืชผัก หัวหนา

ศูนยฯ 

- 

58. ใหบริการเมล็ดพันธุผัก นักวิจัย 

บุคลากร 

ภารรัฐ/เอกชน 

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนยพืชผัก บุคลากร

ศูนยฯ 

- 

59. ใหบริการปรึกษาแนะนํา 

เก่ียวกับพืชผกั โรค แมลงรบกวน 

นักวิจัย 

บุคลากร 

ภารรัฐ/เอกชน 

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนยพืชผัก บุคลากร

ศูนยฯ 

- 

60. ใหบริการเครื่องมืออุปกรณ 

และสถานท่ีแปลงทดลอง 

นักวิจัย  ศูนยพืชผัก บุคลากร

ศูนยฯ 

- 

61. การใหบริการขยายพันธุพืช 

ชวงระยะเวลา ต.ค. 2553 – ก.ย. 

2554 

- เกษตรกรและผูท่ี

สนใจ 

ศูนยวิจัยและ

พัฒนาไมผล

เขตรอน 

นายรัฐ

กานต จนัทร

แสงวสุ และ

นายสามารถ  

เศรษฐวิทยา 

308,498.80 

62. โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค

ความรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของ

องคกรใหแก บุคลากรศูนยฯ นิสิต 

นักศึกษา อาจารย นักวิชาการ ผู

สงออก ผูประกอบการ และบุคคล

ท่ัวไป จํานวน 26 คน ระหวาง

วันท่ี  1 มิถุนายน  2554– 31 

พฤษภาคม 2555 

บุคลากรศูนย

เทคโนโลยีหลัง

การเก็บเก่ียว 

นิสิต นักศึกษาผู

สงออก,ผูประกอบการ 

อาจารย นักวิจัย 

ขาราชการ ผูสนใจ

ท่ัวไป    

ศูนย

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว 

นายจริงแท   

ศิริพานิช 

- 

63. การฝกอบรม โครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียวเงาะใหไดคุณภาพเพ่ือลด

ความสูญเสียจํานวน 15 คน ใน

วันท่ี  9 กรกฎาคม 2554 

 เกษตรกร 

ผูประกอบการ และ

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนย

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว ม.

เชียงใหม 

นางธีรนุต  

รมโพธ์ิภักดิ ์

- 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

64. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร HPLC operation for 

postharvest determination

ใหแก อาจารย นิสิต  และ

บุคลากรของมก.จาํนวน 14 คน 

ระหวางวันท่ี 17 -18 สิงหาคม 

2554 

 ขาราชการ นิสิต 

นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป 

ศูนย

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว ม.

เชียงใหม 

นางธีรนุต  

รมโพธ์ิภักดิ์ 

- 

65. โครงการฝกอบรม หลักสูตร 

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืช

สวนรุนท่ี 43  เรื่องการใชสาร

เคลือบผิวและเคลือบเน้ือผลไม

บริโภคไดเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา

สําหรับการสงออกผักและผลไม

เมืองรอนจํานวน 28 คน ในวันท่ี 

9กันยายน 2554 

 สําหรับผูสงออก 

ผูประกอบการ และ

ผูสนใจท่ัวไป 

ศูนย

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว ม.

เชียงใหม 

นางอภิตา  

บุญศิริ 

- 

66. การศึกษาดูงาน ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาเกษตร

กลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

จาํนวน 41 คน ในวันท่ี 14 

ธันวาคม 2554 

นิสิต จสก

ภาควิชาเกษตร

กลวิธาน คณะ

เกษตร 

กําแพงแสน 

 ศูนย

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว 

ศูนย

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว 

- 

67. การศึกษาดูงาน ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ องคการ

มหาชน ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นครปฐม จาํนวน 48 คน พรอมครู

ผูดูแล 3 คน ในวันท่ี 9  

กุมภาพันธ 2555 

นักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 

4-6 โรงเรียน

มหิดลวิทยา

นุสรณ 

องคการ

มหาชน ตําบล

ศาลายา 

อําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัด

นครปฐม

นครปฐม 

 ศูนย

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว 

ศูนย

เทคโนโลยี

หลังการเก็บ

เก่ียว 

- 

68.โครงการฝกงาน หลักสูตร  นักศึกษาชาวมาเลเซีย ศูนย นายพีรพงษ  164,500 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ชื่อแหลงทุน 

ภาครัฐ/

เอกชนท่ี

สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนา

โครงการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

Postharvest Technology of 

Perishable Crops ใหแกนิสิต

ชาวมาเลเซีย จํานวน  4 คน จาก 

คณะ Agrotechnology and 

Food Sciences, Universiti 

Malaysia Terengganu ระหวาง

วันท่ี 18 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 

2554 

การศึกษา

นานาชาติ 

และ 

Universiti 

Malaysia 

Terengganu 

แสงวนางค

กูล 

69.โครงการฝกอบรมนานาชาต ิ

Postharvest Technology 

(Lecture and Practical 

Exercises)ระหวางวันท่ี 1-2 

พฤศจิกายน 2554 (AVRDC) 

 ผูอบรมชาวตางชาติ ศูนยวิจัยและ

พัฒนาพืชผัก

แหงเอเซีย-

ศูนยภูมิภาค

ประจาํ

ประเทศไทย 

นายพีรพงษ  

แสงวนางค

กูล 

39,000 

70.โครงการฝกอบรม 

Postharvest Technology for 

Fresh Fruit and Vegetable ให

คณะผูแทนจากคณะกรรมการกรม

สงเสริมการสงออกศรีลังกา (Sri 

Lanka Export Development 

Board-EDB) และผูแทนจาก

ผูประกอบการธุรกิจผกัผลไมและ

ผลิตภัณฑทางการเกษตรของ

ประเทศศรีลังกาในวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2555 

 คณะผูแทนจาก

คณะกรรมการกรม

สงเสริมการสงออกศรี

ลังกา (Sri Lanka 

Export 

Development 

Board-EDB) และ

ผูแทนจาก

ผูประกอบการธุรกิจ

ผักผลไมและ

ผลิตภัณฑทางการ

เกษตรของประเทศศรี

ลังกา 

   

รวม     2,677,163.80 
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กิจกรรมในโครงการประสานงานวิจัยและเผยแพร 

        

 ประชุมการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ                  บรรยายพิเศษเรื่อง โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช           

   รับทุนอุดหนุนวิจัย วช.ประจําป 2555                        อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯสมเด็จพระเทพ 

                                                                              รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

 

กิจกรรมการใหบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

 

โครงการคายวิทยาศาสตร "โครงการกาวแรกสูการวิจยัทางวิทยาศาสตร" 

นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรฯ (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบประกันคุณภาพ 

การผลิตเมล็ดพันธุพืช 

โครงการฝกอบรมการผลิตปุยหมักคุณภาพสูง 

โดยไมกลบักอง 

หัวหนาโครงการ น.ส.ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล หัวหนาโครงการ นายวุฒชัิย  ทองดอนแอ 
 

       
โครงการ The performance test of rice transplanter model PC6 and PZ60(ซาย)และการผลิตขาวโพดหวานฝก   

ออน(ขวา) 
 

           
การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร(ซาย)และTEJOHN ผสมในนํ้ามันดีเซล สําหรับแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร(ขวา) 
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การฝกอบรม Development of  Farm  Machinary  Trainingg  Course   for  small scale Farmers 

 

                   
การใหบริการทดสอบ /ตรวจสอบ CNG (ซาย)และการเปนวิทยากร / สอน(ขวา) 

 

 

                         

การใหบริการเยี่ยมชม(ซาย)และการใหบริการเครื่องมือ / สถานท่ี / แปลงทดลอง(ขวา) 
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โครงการอบรม เรื่องการถายทอดเทคโนโลยีการใชสารเคลือบผิวและเคลือบเน้ือผลไมบริโภคไดเพ่ือยืดอายุ

การเก็บรักษาผักและผลไมเมืองรอน 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกรระหวางประเทศ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชือ่โครงการ ชื่อหนวยงาน ลกัษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

1.ผลของ Wo ตอประชากรเพลี้ย

กระโดดสีนํ้าตาลลักษณะทาง

กายภาพและทางเคมีของขาว

พันธุ สุพรรณบุรี 1 

Thai Foods 

International 

Co.,Ltd. 

ดําเนินงานรวม

ทํางานวิจัย 

1 ป 

(ม.ค. 54 – 

ม.ค. 55) 

100,000 528 ช่ัวโมง 

(6 เดือน) 

2. โครงการอิทธิพลของปุยสูตร

ตางๆ และสารปรับปรุงดินท่ีมีผล

ตอการเจริญเติบโตและผลผลิต

ออยพันธุ LK 92-11 ในออยตอ 1 

บรษิทั ไทย

เซ็นทรัลเคมี 

จํากัด 

ภาคเอกชน 31 พฤษภาคม 

2552 – 31 

พฤษภาคม 

2554 

40,000 50 ชม. 

3. โครงการรวบรวมและประเมิน

พันธุมะละกอเพ่ืออุตสาหกรรม 

 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

รวมทําวิจัย ต.ค. 53–ก.ย. 

54 

670,000  

4. โครงการการจัดการการปลูก

พริกพิโรธท่ีเหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรในภาคกลาง 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาติ 

รวมทําวิจัย ต.ค. 53–มี.ค. 

54 

87,000  

5. โครงการประเมินเช้ือ

พันธุกรรมมะเขือเทศ

อุตสาหกรรม (Phase2) 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาติ 

รวมทําวิจัย ต.ค. 53–มี.ค. 

54 

230,000  
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ชือ่โครงการ ชื่อหนวยงาน ลกัษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

6.โครงการศึกษาปริมาณสารใน

พรกิ 200 พันธุ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั 

รวมทําวิจัย ต.ค. 53–มี.ค. 

54 

200,000  

7.โครงการการศึกษาพันธุกรรม

ความตานทานโรคแอนแทรกโนส

ในประชากรพรกิลกูผสม F6 และ 

F7 ของ Capsicum annuum 

ประชากรพรกิลกูผสม F6 และ 

F7 ของ Capsicum annuum

พันธุบางชางและ C chinense 

PBC 932 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

แหงชาติ 

รวมทําวิจัย ต.ค. 53–มี.ค. 

54 

100,000  

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 111 80 109 

จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 52,085 60,190 26,116 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 18,001,247.25 18,170,356.00 8,397,739.4 

มูลคา (บาท) - - 7,095,093 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

จาํนวนบุคลากรท่ีเขารวมประชมุวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

36 48 26 

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

26 46 20 

- จาํนวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

10 2 6 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชพีท้ังในประเทศและตางประเทศ 

153 135 136 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

150 126 131 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

3 9 4 
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รายการ ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

จาํนวนนกัวิจยัท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน

ระดับชาติ 

7 3 2 

- ดานการวิจัย 7 4 3 

- ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ดานอ่ืนๆ - - - 

จาํนวนนกัวิจยัท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน

ระดับนานาชาติ 

- - - 

- ดานการวิจัย - - 1 

- ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ดานอ่ืนๆ - - 1 

คะแนนการประเมนิผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลยัแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 

1.9.6ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ทรัพยากรท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

เนื้อท่ี/จาํนวน มูลคา (บาท) มลูคาการใช

ประโยชน 

(บาท) 

รอยละของการ

ใชประโยชน

ทรัพยากร 

ท่ีดิน 408 ไร  566.04 ตรม.   44,612,080.00  - 100 

อาคาร 28,828.75  ตรม.   81,764,055.27  - 100 

ยานพาหนะ 10 คัน 3,104,455.74 - 100 

 -รถตู นค-2751 1 คัน 37,586.85 - - 

 -รถกะบะ กต 3266 1 คัน 283,786.30 - - 

 -รถจกัรยานยนต กพล-365 1 คัน 1 - - 

 -รถจกัรยานยนต ขนข-302 1 คัน 36,349.59 - - 

 -   รถยนต 4 ประต ู 1 คัน 727,500 - - 

 -   รถจกัรยานยนต wave 1 คัน 43,300 - - 

 -   รถจกัรยานยนต honda 1 คัน - - - 

 -   รถแทรกเตอร JD 6505 1 คัน 1,390,000 - - 

 -   รถแทรกเตอร F 6610 1 คัน - - - 

 - รถแทรกเตอร JD 1000 1 คัน 585,932 - - 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 57 
 

ทรัพยากรท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

เนื้อท่ี/จาํนวน มูลคา (บาท) มลูคาการใช

ประโยชน 

(บาท) 

รอยละของการ

ใชประโยชน

ทรัพยากร 

ศูนย - - - - 

สถานี - - - - 

โรงพิมพ - - - - 

อ่ืนๆ 65  ไร 13,000,000 - 100 

-   แปลงทดลอง 52 ไร 10,400,000 - 100 

     - สวนไมหอม 13 ไร 2,600,000 - 100 

รวม 682,194.79 ตรม./10 คัน 142,480,591 - 100 

 

1.9.7 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1. เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยท่ีพัฒนาใหดีข้ึน (อนุสิทธิบัตร) 

2. การสรางตนแฮพพลอยดและดับเบิลแฮพพลอยดของแตงกวาพันธุลูกผสมจากการผสมดวยเกสรฉายรังสี

และการเพาะเลี้ยงรังไข  

3. การรวบรวมและประเมินพันธุมะละกอเพ่ืออุตสาหกรรม 

2553 1. เครื่องใสปุยคอกขนาดเล็กในไรออย (อนุสิทธิบัตร) 

2. การข้ึนทะเบียนรับรองพันธุออยจํานวน 4 สายพันธุ  

3. สารเคลือบเปลือกผลไมเชลแล็กเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลไมเขตรอน 

2554 1. การไดรับอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐเรื่อง เครื่องกระเทาะเมล็ดปาลมนํ้ามัน จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

2. การไดรับการข้ึนทะเบียนพันธุออย สายพันธุกําแพงแสน 01 – 12 , 01 – 25 , 00 – 129 และ 00 - 148 

3. การไดรับการข้ึนทะเบียนพันธุพืช จํานวน 8 พันธุ ดังน้ี 

      - มะเขือเทศพันธุสดีาทิพย                จาํนวน   6   พันธุ 

      - พริกข้ีหนูพันธุเทวี 60                    จาํนวน   1   พันธุ  

      - ถ่ัวฝกยาว สายพันธุกําแพงแสน 20    จาํนวน   1   พันธุ 
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  เครื่องกะเทาะเมล็ดปาลม                                                           

  

 1.10  ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใชสอย (มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่อ

อาคารท้ังหมดของสถาบัน และพ้ืนท่ีใชสอยปท่ีเริ่มใชอาคาร) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  1,108,800  ตารางเมตร  พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนอาคาร 94,000 ตารางเมตร  พ้ืนท่ีใช

สอยท่ัวไป 28864.75 ตารางเมตร พ้ืนท่ีสีเขียวภายในบริเวณอาคาร 4095 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปน

สีเขียวภายนอกอาคาร  1,075,840.25  ตารางเมตร  พ้ืนท่ีท้ังหมดรวมพ้ืนท่ีเปนถนน  1,108,800  ตาราง

เมตร  โดยมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 8 หนวยงาน ซ่ึงแตละหนวยงานมีพ้ืนท่ีใชสอย ดังนี้ 

 1 .  ฝายบริหารและธุรการ  สํานักงานอยูภายในตัวอาคารของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง  มีพ้ืนท่ี  315  ตารางเมตร 

 2.  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 216,169 ตาราง

เมตร เปน พ้ืนท่ีสําหรับอาคารสํานักงาน หองปฏิบัติการ หองประชุม โรงเรือนปลูกพืชทดลอง 64,000 ตาราง

เมตร และพ้ืนท่ีแปลงทดลองและสวนไมหอม จํานวน 153,600 ตารางเมตร 

 3.  ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ  มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 142,400 ตารางเมตร 

เปนอาคารตางๆ จํานวน 8,000 ตารางเมตร พ้ืนท่ีแปลงทดลอง จํานวน 134,400 ตารางเมตร 

 4.  ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 88,000 ตารางเมตร 

เปนพ้ืนท่ีอ าคารสํานักงาน พ้ืนท่ีอุทยาน รวมท้ังโดมแมลงมีชีวิต 4,800  ตารางเมตร และพ้ืนท่ีแปลงวิจัย 

83,200 ตารางเมตร 

5.  ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 244,800 ตารางเมตร 

เปนอาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ จํานวน 8,000  ตารางเมตร และพ้ืนท่ีแปลงทดลอง จํานวน 

236,800 ตารางเมตร 
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 6.  ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน  มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 305,600 ตารางเมตร 

เปนพ้ืนท่ีอาคาร สํานักงาน โรงเรือน โรงเพาะชํา จํานวน 8,000  ตารางเมตร และพ้ืนท่ีแปลงทดลองจํานวน 

297,600 ตารางเมตร 

 7.  ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน มีพ้ืนท่ีสําหรับใชประโยชนจํานวน 110,400 ตารางเมตร เปน

พ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน  จํานวน 1600 ตารางเมตร และเปนพ้ืนท่ีแปลงทดลอง จํานวน 108,000 ตารางเมตร 

 8.  ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานอยูภายในตัวอาคารของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง  มีพ้ืนท่ีใชสอย  1,116  ตารางเมตร 

ลักษณะทางกายภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

รายการ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,108,800.00 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนอาคาร(94,400 ตรม.)  

- พ้ืนท่ีใชสอยท่ัวไป 28,864.75 

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร 4,095.00 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนสีเขียวภายนอกอาคาร 1,075,840.25 

พ้ืนท่ีท้ังหมดรวมท่ีเปนถนน 1,108,800.00 

ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน 

ชือ่อาคาร 
ปท่ีเร่ิม

ใช 

การใชประโยชน 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ

อาคารประหยัด

พลงังาน  

(ใช/ไมใช) 
สาํนกังาน 

การ

ทดลองวิจยั 
รวม 

ฝายบริหารและธุรการ 2523 315 - 315 ไมใช 

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 2523 62,569 153,600 216,169 ไมใช 

ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 2524 8,000 134,400 142,400 ไมใช 

ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 2534 4,800 83,200 88,000 ไมใช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล 2534 8,000 236,800 244,800 ไมใช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 2527 8,000 297,600 305,600 ไมใช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน 2549 1,600 108,000 110,400 ไมใช 

ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 2523 1,116 - 1,116 ไมใช 

รวม  94,400 1,014,400 1,108,800  
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บทท่ี 2   

การรายงานผลการดาํเนินงาน 
2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2554  

 2.1.1 ดานการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามภารกิจดานการวิจัย ในป 2554 โดย

เปน 1) โครงการวิจัย ไดรับเงินทุนสนับสนุน 16,146,100 บาท จัดทําเปนโครงการวิจัยท้ังสิ้น 52 โครงการ 

โดยไดรับโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 32 โครงการ และโครงการวิจัย

ท่ีไดรับทุนวิจัยจากสวนราชการและองคกรตาง ๆ ภายนอก จํานวน 20 โครงการ 2) การนําผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค ไปนําเสนอและ ตีพิมพเผยแพร ท้ังสิ้น 29 เรื่อง โดยเปนการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติจํานวน 27 เรื่อง และ

ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง  3)  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ

การข้ึนทะเบียนพันธุพืช โดยนักวิจัยในสถาบันฯ ไดรับอนุสิทธิบัตรจํานวน 2 ชิ้น และมีพันธุพืชท่ีไดรับการข้ึน

ทะเบียนพันธุ จํานวน 12  พันธุ 4) รางวัลบุคลากรดีเดนดานการวิจัย  สถาบันฯ มีบุคลากรไดรับ รางวัลผลงาน

ดีเดนดานการวิจัย   ไดแก นายกรุง   สีตะธนี นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ   สังกัด ศูนยวิจัยและ

พัฒนาพืชผักเขตรอน  

2.1.2 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีภาระงานใหบริการวิชาการโดย เนนการบริการสังคม การ

เพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน  โดยในป 2554 มีการจัดทําโครงการบริการวิชาการท้ังสิ้นจํานวน 

87 โครงการ แบงเปน 1) โครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน 43 โครงการ 2) กิจกรรมบริการวิชาการ  จํานวน 15 

กิจกรรม 3) การเยี่ยมชม จํานวน 27 ครัง้ และ 4) การฝกงานใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 2 

กลุม รวมท้ังสถาบันฯ มีบุคลากรไดรับ รางวัลผลงานดีเดนดานบริการวิชาการ ไดแก นางจันทรจรัส  วีรสาร 

นักวิจัยชํานาญการพิเศษ สังกัดหนวยวิเคราะห วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกษตร ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานในการใหบริการวิเคราะหตัวอยางดิน พืช และวัสดุ

เกษตร ตลอดจนใหความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและบริษัทในการใหบริการเครื่องมือสําหรับการ

วิเคราะห พรอมท้ังใหคําแนะนําวิธีการวิเคราะหแกนิสิต นักวิชาการ อาจารย และนักวิจัย 

 2.1.3 ดานสนับสนุนการเรียนการสอน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีบุคลากรท่ีมีองคความรูและประสบการณท่ีไดจากการ

ทํางานวิจัยและบริการวิชาการ  ซ่ึงเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และไดรับเชิญไปสอนท้ัง

ภาคบรรยายและปฏิบัติการ  เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานหรือปญหาพิเศษ  ตลอดจนการเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธของนิสิตปริญญาตรีและโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน  20  คน  นอกจากนี้ยังไดมีการ

ฝกงานใหแกนิสิตภายในมหาวิทยาลัย  จํานวนท้ังสิ้น  14  คน 

2.1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมท้ังการเขารวมโครงการ/

กิจกรรม กับวิทยาเขตฯ  อยางตอเนื่อง เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน

หนวยงาน เชน โครงการปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอ  กิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต การ

แสดงมุทิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ  การรวมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับสถาบัน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 

ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สถาบัน วิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ได

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ี

ใชสําหรับหนวยงานสํานัก /สถาบันและหนวยงานสนับสนุน ท่ีสอดคลองและตอบสนองตอการบริหารงานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการดําเนินงาน ตลอดจน การใหบริการของหนวยงาน  ซ่ึงการกําหนดเกณฑ

ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5  กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 

คะแนนใหได 0 คะแนน  

โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบงชี้ท้ังหมด สําหรับผลการประเมิน

ในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ตาม  6 องคประกอบ  จํานวน 22 ตัวบงชี้ โดยแบงเปน 3  

ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.78 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดมีาก  

รายละเอียดสรุปไดดังตาราง 

คาเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในภาพรวม เทากับ 4.79 อยู

ในเกณฑระดับ ดีมาก  รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค และ

แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบรหิารและจดัการ  4.61 5.00 - 4.92 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 - 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรงุระบบ

ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.81 4.92 4.56 4.78  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบัน วิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 2554 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้ท่ี 1.1 และตัวบงชี้ ท่ี 1.2  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินตาม ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   โดย

ดําเนินการครบท้ัง 8 เกณฑมาตรฐาน  และมี การ เขารวม จัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยรวมกับฝาย/ศูนย ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   มีการแจงใหบุคลากรไดรับทราบ

และถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  และฝายบริหารและธุรการ ยังมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  พ.ศ. 2555 ท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการรายงานผลตอผูบริหารทราบและนํา

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป  และมีการดําเนิน ตัวบงชี้ท่ี  1.2   ผลการ

พัฒนาตามจุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอน เปนเอกลกัษณของสถาบนั  ไดแก “สรางสรรคงานวิจัย ใหเกษตรไทย

กาวหนา มุงพัฒนาเทคโนโลยี” 

สําหรับผล การประเมิน ในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ  จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก

รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

ป 2554 

ผลการ

ประเมิน  

(เต็ม 5) 

หมาย

เหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 
    ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ        5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8  8 5.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลกัษณของสถาบัน 

ขอ 5 5  5 5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  8  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน  โดยเปน 

แผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของ

หนวยงาน 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปงบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบท้ัง  8 ขอ

ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงานและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงานโดยเปนแผนฯท่ีเช่ือมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลอง
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กับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับท่ี 2     (พ.ศ.2551 - 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและแผนกลยุทธของหนวยงาน 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากร ในการ ประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ.2555 -2559)” ระหวางวันท่ี 21 - 22 เมษายน พ.ศ.2554   (1.1-1-1) และมีการ

ทบทวนโดยนําเสนอท่ี ประชมุคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-1-2)   ครั้งท่ี 

3/2554  ในวันพุธ ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 วาระท่ี 3.3 ท่ีประชุมเห็นชอบใหแตละหนวยงานนํากลับไป

ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป ใหสมบูรณ และใหจัดทําประชาพิจารณ (1.1-1-3) เพ่ือใหบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน รับทราบและมีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงขอเสนอแนะ 

และนํามาสูการปรับปรุงแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  และ นําเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-1-4) พิจารณาใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม

ครั้งท่ี 1/2554 วาระท่ี 2.1 วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2554  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไปสูหนวยงานภายใน โดยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ประจําป พ.ศ. 2555” (1.1-2-1) โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยงานพรอมดวยผูปฏิบัติงาน

ดานนโยบายและแผนและผูเก่ียวของ  

ในการประชุมฯ ครั้งท่ี 1  วันท่ี 19 กันยายน 2554 ไดสรางความเขาใจถึงแผนยุทธศาสตร แผนกล

ยุทธ เปาประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน และ ความเชือ่มโยงของแผนกลยทุธและแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวิทยาเขตกําแพงแสน     มีการถายทอด แผนงานและโครงการของ

วิทยาเขตและของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน สรุปแผนงานและโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานจะตอง

ดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  

ในการประชุมฯ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 เปนการอธิบายถึงความเชื่อมโยงของ

แผนปฏิบัติการประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน และหนวยงานภายใน มีการทบทวนแผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงานภายใน อธิบายถึงการแนวทางเขียนโครงการเพ่ือรองรับแผนฯและการตั้งคาตัวบงชี้

ที่เหมาะสม        

มีการถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไปสูหนวยงานภายใน โดย การนํา

ข้ึนเผยแพรบน เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  เพ่ือใหรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน    

(1.1-2-2)  

 และเพ่ือ ใหบุคลากร ไดรับในเรื่องของแผนกลยุทธ นโยบายเปาหมาย และ แผนท่ียุทธศาสตรของ

หนวยงาน โดยท่ัวถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  จึงไดจัดโครงการ จัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงาน

แหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในหนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” 
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ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-2-3) โดยผูอํานวยการไดถายทอดวิสัยทัศน สรางความเขาใจรวมกันในเรื่อง

กลยุทธ นโยบาย เปาหมาย พรอมท้ังระดมสมองจัดทําโครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจําป และแผนหา

รายได ตามยุทธศาสตรของสถาบันฯ   ดังนี้ 

ครั้งนี้ 1 วันท่ี  5 มกราคม 2555      กลุมเปาหมาย  พนักงาน  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  13 มกราคม 2555      กลุมเปาหมาย ขาราชการ  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 29 มีนาคม 2555  บุคลากรท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครอบคลุมภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธและตัวชี้วัดโดยถายทอดไปยัง

หนวยงาน ภายใน ดวยการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ ( Strategic map)  และวิเคราะหความสอดคลอง ตาม

กระบวนการของ Balance Scorecard ครบทุกภารกิจของหนวยงาน (1.1-3-1) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555  (1.1-3-2)  ให

ครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน   โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2555” ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 19 กันยายน 2554 และครั้งท่ี 2 

ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  (1.1-2-1)  

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี  เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยทุธ

เปนแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555” ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 19 กันยายน 2554 

และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  (1.1-2-1)  โดยมีผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ เปนวิทยากร 

ผูเขารวมประชุมฯ ประกอบดวย   หัวหนาหนวยงานพรอมดวยผูปฏิบัติงานดานนโยบายและแผนและ

ผูเก่ียวของ เพ่ือรวมกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัว

บงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป   รายละเอียดดัง

ปรากฏในแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   (1.1-4-1)   และแผนปฏิบัติการประจําปของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   (1.1-3-2)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกจิของหนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจ

ของหนวยงาน (1.1-3-2) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเสนอ รองอธิการบดีวิทยา

เขตกําแพงแสน (1.1-5-1) 
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ  2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนปฏิบัติ

การประจําป ปละ 2 ครั้ง เพ่ือเสนอตอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-5-1)   

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ  1 ครัง้และรายงาน

ผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  (1.1-7-1) เสนอผูอํานวยการฯ และนําผลการ

ประเมินตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ   เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555 วันท่ี  26 เมษายน 2555 วาระท่ี  2.1  (1.1-1-4) โดยผูอํานวยการฯ ไดนําเสนอ

ใหท่ีประชุมทราบถึง รายละเอียดของการดําเนินงาน และขอรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําฯ 

โดยไดรับขอเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรุปผลการประเมิน โดยใหแสดงใหเห็นถึงผลลัพธเพ่ือจะไดให

ขอคิดเห็นไดตรงประเด็น  

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการประจํา

หนวยงานไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2554  วันอังคารท่ี 

21 มิถุนายน 2554   วาระท่ี  2.1 แผนกลยทุธและแผนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2555-2559)   (1.1-1- 4) ไดรับทราบผลการดําเนินงานของสถาบันฯ และให ความเห็น ไปปรับปรุง

แผนงานและการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จากศักยภาพของนักวิจัย ควรสรางงานและเพ่ิมมูลคาเพ่ือหารายไดมาสูหนวยงานตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

- บรรจุในแผนกลยุทธ ขอท่ี 5.18 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ควรใหความชวยเหลือเกษตรกร ในดานการรับรองมาตรฐาน 

เครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถแทรกเตอร 

- บรรจุในแผนกลยุทธ ขอท่ี 5.12 โดยปจจุบันฝายเครื่องจักรกลฯ ไดทําความรวมมือกับ

บริษัทเอกชนในเรื่องดังกลาว 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ควรใหความชวยเหลือเกษตรกร ในดานการรับรองความ

ปลอดภัยทางการเกษตร โดยการคิดคนประดิษฐเครื่องมือชวยทางการเกษตรสามารถนําไปใชแลว

มีความปลอดภัย เชน เครื่องตัดหนอไมฝรั่ง 

- บรรจุในแผนกลยุทธ ขอท่ี 5.1  
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4. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ควรทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหความรูหรือความ

ชวยเหลือกับเอกชนและเกษตรกรในดานสิทธิบัตร 

- บรรจุในแผนกลยุทธ ขอท่ี 5.9 

5. ควรเผยแพรความรูทางวิชาการไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

ใหความสนใจท่ีจะเชิญนักวิชาการดานออยของประเทศไทยไปใหความรู 

- บรรจุในแผนกลยุทธ ขอท่ี 5.10 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน  5 คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5  คะแนน 5  คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 5ป   

(พ.ศ.2555– 2559) 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-1-3 สรุปผลประชาพิจารณ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน   

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลง แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2555” 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-3 โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากร

ในหนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  

1.1-3-1 แผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

1.1-4-1 แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

1.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

1.1-7-1 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17) 

เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑการพิจารณา 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของหนวยงาน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

  2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติ งานตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน 

และเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  หนวยงานมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และ

ไดรับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน   

ในรอบปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีผลการดําเนินงานครบท้ัง  5 ขอตาม

ประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

1.มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษา  โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการมอบหมายใหแตละหนวยงานไปกําหนดกลยุทธการ

ปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญ ของหนวยงาน ไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

(1.1-3-2)  โดยมีการรวมกันกําหนดเอกลักษณตามภารกิจหลักของแตละหนวยงาน และนําเสนอเพ่ือขอความ

เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-1-2)  และรวมกําหนด

เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดแก “สรางสรรคงานวิจัย ใหเกษตรไทยกาวหนา มุง

พัฒนาเทคโนโลยี” (1.2-1-1) ซ่ึงมีความสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน  เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ และไดนําเขาท่ีประชุม
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 1.2 

(1.1-1-4) 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการเผยแพรเอกลักษณของหนวยงาน ใน website (1.1-2-2) 

และมีการประชุมชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงเอกลักษณของหนวยงานและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธท่ีกําหนด

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ

การ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2555” ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  (1.1-

2-1) และมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานแจงบุคลากรทุกระดับทราบ และดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

(1.2-2-1) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหนวยงาน ไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม5 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินการตามจุดเนน  และจุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ หนวยงาน โดยสงแบบสอบถามความพึง

พอใจไปยังบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยมีผลการประเมินอยูท่ี 3.80 จากคะแนนเต็ม 5 

(1.2-3-1) 

 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามจุดเนน  และจุดเดน  หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน ท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  โดยมีหนังสือรับรองการใชประโยชน

จากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (1.2-4-1) และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ตอผูบริหาร ปละ 2 ครั้ง (1.1-5-1)   

 5. หนวยงานมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามจุดเนน  และจุดเดน  หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของ หนวยงาน และไดรับการ ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  ซ่ึงเห็นไดจาก

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงาน มีคุณคา เกิดประโยชนตอสังคม จนไดรับรางวัลตางๆ ตามโอกาส 

(1.2-5-1)  เชน   

- รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย  สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ (นางจันทรจรัส วีรสาร และนาย

ธนพัฒน ปลื้มพวก)  เรื่อง  “ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาติตอการผลิต
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ขาวโพดฝกออน”  ในการประชุมวิชาการ  ครั้งท่ี  7  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน วันท่ี  7-8  ธันวาคม  2553 (ให ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 

8)  

- รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร  ดีเยี่ยม  ดานการผลิตพืช   ผักและพืชอ่ืนๆ  ( ดร. เนตรชนก 

เกียรติ์นนทพัทธ ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ และดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล) เรื่อง  “ผลของ  Soil  

Mate  ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก”   ในการประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน  ครั้งท่ี  5  จัดโดย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วันท่ี  21-22  กรกฎาคม  2554  ณ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 

- รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี  ภาคโปสเตอร  (ดร. เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ ดร. ชวนพิศ อรณุ

รังสิกุล และนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ)  เรื่อง  “การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับ

ผลิตตนออนขาวหอมมะลิ  105  เพ่ือทําน้ําค้ันใบขาว”  ในการประชุมวิชาการ  ครั้งท่ี  7  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วันท่ี  7-8  ธันวาคม  2553 (ให ณ วันท่ี 7 

ธันวาคม 2554 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 8)  

- รางวัลคุณภาพงานวิจัยลําดับท่ี  2  การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 5 

“ภาคโปสเตอร” (ดร. รงรอง หอมหวล นางมณฑา วงศมณีโรจน ดร. เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ 

นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส นางสาวรัตนา เอการมย ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล นายชูศักดิ์ คุณุไทย 

และดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล) เรื่อง  “การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการเจริญเติบโตเพ่ิม

ประสิทธิภาพ  การสรางสาระสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ  105”  ในการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ครั้งท่ี  5  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก  วันท่ี  14-16  พฤษภาคม  2555   

- อนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องกะเทาะเมล็ดปาลมน้ํามัน”  โดย  นายกิตติเดช โพธิ์นิยม ออกให ณ วันท่ี 8 

เดือนกุมภาพันธ 2555 

- อนุสิทธิบัตร เรื่อง ถังผลิตขยายบีที โดย นายอเนก สุขเจริญ (ผูรวมโครงการ) ออกให ณ วันท่ี 18 

พฤษภาคม 2554  

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

1.2 5 ขอ 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

1.2 8 ขอ 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข

เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลง แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2555” 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

1.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

1.2-1-1 เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

1.2-2-1 รายงานการประชุมชี้แจงบุคลากรในเรื่อง การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  

1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

1.2-4-1 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการนําไปใชประโยชน/ผลงานวิจัยท่ีไดอางอิงทางวิชาการ 

1.2-5-1 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับรางวัล ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ดังนี้  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีภารกิจหลักท่ีตอบสนองความตองการในดานตางๆไดเปนอยาง

ดีมีระบบและกลไกลมีการพัฒนางานวิจัยงานบริการวิชาการ  มีการกําหนดยุทธศาสตรและปรับปรุงภารกิจ

หลัก ภารกิจรอง กลยุทธและแผนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ใหเหมาะสมตาม

ภารกิจและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีการติดตามและวิเคราะหปญหา

อุปสรรคของผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดแก  

1. ปฏิบัติงานวิจัย และงานสรางสรรค   

2. ใหบริการงานวิจัย บริการวิชาการ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการเปนวิทยากรพิเศษ 

3. ถายทอดและขยายผลงานวิจัย  

4. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิจัยวิชาการและกิจกรรมตางๆรวมถึงการใหบริการเยี่ยม

ชม 

5. บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  

6. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เชน การเรียน  การสอน อาจารยท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ ปญหา

พิเศษ ใหแกนิสิต นักศึกษา 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย   4.72  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ  ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  3 

 

ตารางที ่ 3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหต ุ   2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)     ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.71   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ 7  7   7 5.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ขอ  6  6  6 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

จํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000 180,000  16,146,100 258,337.6 5.00   

   62.5 

2.4 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม ขอ  - 5  5  5.00   
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ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหต ุ   2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)     ตัวหาร 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ - 5  5  5.00   

2.6 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอนตอนักวิจัยท้ังหมด 

รอยละ  15 20   18 28.8 4.80   

   62.5 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย  4.00 4.00  11,738.53  4.26 4.26   

  2,756 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ - 15  11.75 18.22 4.55   

    64.5 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน -  60  64.5      

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI 

ผลงาน - 10   15 3.75     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - 8   12 6.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารน้ันถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  - -  - -     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารน้ันถูกจัดอยู

ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน - 1  2  2.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  - -  -  -     
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ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมาย

เหต ุ   2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)     ตัวหาร 

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ ผลงาน -  -  -  -      

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน -  -  -  -      

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน -  -  -  -      

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ 

ผลงาน -  -  -  -      

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ  - 20  19.00 29.46 5.00   

  64..5 

  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง -  5 9     

  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง -  - 0     

  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง -  5 10     

  การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เรื่อง -  -  0     

2.10 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจัย 

รอยละ  - 12  15  17.24 2.87   

    87.00 

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  - 5 10     

  - ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง  - 5 5     

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง  -  - -     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง  - 70 87     

2.11 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ขอ - 5 5  5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ - 5 5 5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน

การวิจัยของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงานใน

ประเด็นตอไปนี้ 

-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เชน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

-   กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4   และขอ 5  อยางครบถวนทุก

ประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของหนวยงาน 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 255 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานผาน 7 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐานดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจยัของหนวยงานและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มี ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ หนวยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2554   (2.1-1-1) เพ่ือทําหนาท่ี 

1. วางแผนและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคตลอดจน กําหนดแนวทาง

การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนจริงและตอบ

ปญหาสังคมและประเทศชาติ 

2. พิจารณาหัวของานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือข้ึนทะเบียนงานวิจัยท่ีผานการพิจารณา เพ่ือ

การคุมครองสิทธิประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ตลอดจนการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 

3. นําความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเผยแพรตอสาธารณชน และเพ่ือการนําไปใช

ประโยชน 

4. วางแผนดําเนินการเพ่ือการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน 

5. พิจารณาสนับสนุนทุนใหนักวิจัยในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 

    ในปการศึกษา 2554 คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประชุมเพ่ือวาง

ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย และประธานคณะกรรมการฯ นําเสนอแผนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 5/2554  วันอังคารท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2554   วาระท่ี 4.2  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผน

งานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม พรอมผูรับผิดชอบตามท่ีเสนอมาใหพิจารณา  (2.1-1-2) ซ่ึงตอมาในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ครั้งท่ี 1/2555 วันศุกรท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2555 

วาระท่ี 3.3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนวิจัยฯ พบวา ในโครงการท่ีมีการดําเนินการไปนั้นไมได

กําหนดคาเปาหมายไว จงึใหระบุคาเปาหมายเพ่ิมเติมไวในโครงการตามแผนวิจัยฯ ใหครบถวน (1.1-1-2)  

  ในดานกระบวนการพัฒนา สมรรถนะและความสามารถของบุคลากรวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ใหการสนับสนุน แกบคุลากรดานวิจัยของสถาบันฯ และคณะวิชาในวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีจะ
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พัฒนาทักษะเขียนโครงการเพ่ือ เสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย เชน จัดการบรรยายพิเศษเพ่ือใหนักวิจัยไดพบกับ

ผูแทนจากแหลงทุนวิจัย เชน สกว., สวก., โครงการในพระราชดําริ, รองอธิการบดีฝายวิจัย    มี การจัดอบรม

เทคนิคการเขียนขอ เสนอโครงการวิจัย  มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนํา แกนักวิจัยรุนใหม  รวมท้ังได

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทําเอกสารและการเดินทางไปประชุม ดังปรากฏในเอกสารแสดงขอมูลการ

ไปรวมประชุมกับแหลง ทุนอุดหนุนวิจัย (2.1-1-3)  และจัดทําเกณฑจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือ

พัฒนานักวิจัยรุนใหมของหนวยงาน (2.1-1-4)   

 ผลการจัดสงนักวิจัยเขา ประชุมรวมในการพัฒนาโครงการวิจัยกับแหลงทุน  ประกอบดวยนายอนุชา 

วงศปราณีกุล   นางมณฑา วงศมณีโรจน และ ดร.สิริกุล วะสี เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาโจทย

วิจัยดานโลจิสติกสเกษตร  ของสกว.  (งบประมาณสําหรับ ป 2555 ) ในวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2554  ซ่ึงเม่ือ

กลับจากการประชุมฯ ไดจัดทําขอเสนอ โครงการวิจัย เรื่อง  “การศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตผักเพ่ือยกระดับ

คุณภาพและความปลอดภัยตามหวงโซคุณภาพ”  วงเงินท่ีเสนอขอ 1,981,000 บาท   ไดรับอนุมัติทุนวิจัยแลว 

ขณะนี้อยูระหวางปรับวงเงินงบประมาณและรอลงนามในสัญญารับทุน  (2.1-1-5)   

 ดานการกํากับดูแลและสงเสริมใหนักวิจัยสรางผลงานและตีพิมพผลงาน วิชาการ คณะกรรมการ

บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2554   วันพุธ ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 

2554 วาระท่ี  4.2 และ ครั้งท่ี 2/2555 วันพฤหัสบดี ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระท่ี  3.5 พิจารณาเรื่อง

การใชเกณฑภาระงานข้ันต่ําสําหรับนักวิจัยและเจาหนาท่ีวิจัย เพ่ือผลักดันการผลิตผลงาน (1.1-1-2) มีการ

ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 และ

ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 10 สงิหาคม 2554 เพ่ือหาแนวทางกํากับและสงเสริมใหนักวิจัยทํางานวิจัยหรือ งาน

สรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสาร ใหไดตาม มาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา ของบุคลากรวิจัย และเสนอ

ขอสรุปจากการประชุมใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา  (2.1-1-6)  ในสวนของหัวหนาหนวยงานมีการ กําหนด

ภารกิจตามใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับนักวิจัย (2.1-1-7)    

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ใหการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ผานทาง

หนวยงานในสังกัด ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกลุมวิจัย เชน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ไดจางลูกจางชั่วคราวเพ่ือชวย ปฏิบัติงานวิจัย ปละ 2,292,614  บาท  งบ

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ปละ 2,783,988 บาท ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลไดใชงบประมาณเงิน

รายได เพ่ือจางเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป บริหารจัดการโครงการวิจัยแมบทดานออย ในสวนของการรวบรวม

เอกสารโครงการและประสานงานตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (2.1-1-8) 

ดานการ แสวงหาแนวทางจัดซ้ือ เครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง เพ่ือให อาจารย และนิสิต สามารถ

ดําเนินการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองานสรางสรรคไดเต็มศักยภาพ เชน ฝายปฏิบัติการวิจัยไดทําการสํารวจ

ความตองการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนของนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาทดแทนของเดิมท่ี

เสื่อมคุณภาพ สรุปผลไดวายังมีความตองการเครื่องมือดังกลาวสําหรับการวิจัยอยูพอสมควร แตยังขาดแหลง

สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือทดแทน (2.1-1-9)  นอกจากนี้มีการใชเงินรายไดจากการใหบริการวิเคราะหดาน

ดินและปุยจัดซ้ือเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ท่ีมีราคา 1,699,160 บาท (2.1-1-10)  
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสรางสรรคกับการ

จัดการเรียนการสอน  โดย  ดร. อภิตา บุญศิริ  นักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน  ไดบูรณาการ กระบวนการวิจัย จากโครงการวิจัย  (2.1-2-1) ดังนี้ 

1)   โครงการ “การยืดอายุการเก็บรักษาขนุนตัดแตงสดดวยฟลมเคลือบบริโภคไดจากเจลาตินผสม   

ไคโตซาน” (ทุนวิจัยจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ม.เชียงใหม ประจําป 2553) 

2)   โครงการ “การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Campylobacter ในผักสลัดตัดแตงพรอมบริโภคจาก

ตลาดสดและซุปเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชเทคนิค cdtgene-

based multiplex PCR เพ่ือการตรวจหายีนท่ีสรางสารพิษของเชื้อ (ทุน วิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2552)  

3)   โครงการ”การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Salmonella,Escherichia coli, และ Campylobacter 

ในผลไมตัดแตงพรอมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยใชวิธี toxin gene-based PCR (ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประจําป 2552)  

 กระบวนการดําเนินงานวิจัยของท้ังสามโครงการ และวิธีวิเคราะหผลการวิจัยเปนองคความรูท่ีนํามา

บูรณาการสรางกิจกรรม การเรียนการสอน ท้ังภาคบรรยายและปฏิบัติ ใหกับนิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

กําแพงแสน  ในรายวิชา 02037482 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน ภาคตนและภาคปลาย ป

การศึกษา 2554-2555     ในหัวขอเรื่อง “ผัก ผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค”   (2.1-2-2)   

 นักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

     ระดบัปรญิญาตร ี  

- ดร. ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์  เปนอาจารยท่ีปรึกษา รวมในรายวิชาปญหา พิเศษของรศ. จงรักษ แกวประ

สิทธ สําหรับ นิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  2 ราย ท่ีทําปญหาพิเศษในหัวขอ “ปริมาณ

น้ําตาลและกรดอินทรียบางชนิดในลิ้นจี่ฉายรังสีแกมมาเพ่ือการสงออก ” (2.1-2-3)  และ หัวขอ  

“ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในลิ้นจี่ฉายรังสีแกมมาเพ่ือการสงออก ” (2.1-2- 4) โดยดร.ธีรนุตทํา

หนาท่ีควบคุมการทดลอง แนะนําการใชเครื่องมือและวิเคราะหผลการศึกษา ตามกระบวนการวิจัยใน

โครงการวิจัย เรื่อง “การฉายรังสีผลไมเพ่ือการสงออก” (ทุนจากบริษัทศูนยประสานงานความรวมมือ

ไทย-สหรัฐอเมริกาเพ่ือการสงออกผลไม จํากัด ป 2553-2554)  

- ดร. พีรพงษ แสงวนางคกูล เปนอาจารยท่ีปรึกษารวมในโครงงานวิศวกรรม ใหกับนิสิตปริญญาตรี

คณะวศิวกรรมศาสตร   เพ่ือประกอบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา 02212499  ในโครงงาน
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วิศวกรรม เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณของผลมะพราวออนแบบไมทําลายดวย

เทคนคิ NIRs เพ่ืออุตสาหกรรมการสงออก ”  โดยบูรณาการ การทําโครงงานของนิสิตไปกับ

กระบวนการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณของผลมะพราวออน

แบบไมทําลายดวยเทคนิค NIRs เพ่ืออุตสาหกรรมการสงออก” ไดรับทุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี

หลังการเก็บเก่ียว ม.เชียงใหม ประจําป 2554 (2.1-2-5)   

 ระดับบัณฑิตศึกษา  

 นักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไดแก 

- ดร. พีรพงษ แสงวนางคกูล        เปน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ของนิสิตระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   ซ่ึงดําเนินการวิจัยและสนับสนุนงบประมาณวิจัยสวนหนึ่ง

สําหรับวิทยานิพนธ ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง  “สารเอทีฟอนตกคางในผลทุเรียนสดสงออกและการ

ปองกัน” (ทุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ม.เชียงใหม ประจําป 2554) (2.1-2-6)    

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกนักวิจัยประจํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จัดระบบการรับเขานักวิจัย ผานกลไกของคณะ

กรรมการบริหารอัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  และการกํากับดูแลนักวิจัยผานกลไกของ

คณะกรรมการ วิจัย  กรณีการวิเคราะหตําแหนงรับเขา  กําหนดใหตนสังกัดนําเรื่องคุณสมบัติของตําแหนง

เสนอตอคณะกรรมการบริหาร อัตรากําลัง โดยในวันท่ี  21 มีนาคม 2555 มีการประชุม วิเคราะหอัตรากําลัง

นักวิจัย เพ่ือทดแทนตําแหนงของ ดร.ศิริพร วิหคโต  และ นายราวุฒิ นวมปฐม ท่ีลาออก โดย พิจารณา

กลัน่กรอง จากภารกิจตามแผนงานของหนวยงานดานวิจัยและบริการวิชาการ   เพ่ือใหไดผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงาน และนําขอมูลการเกษียณอายุราชการของ

ขาราชการและลูกจางประจํา กับ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน  มาพิจารณา ประกอบกัน   รายละเอียดดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารอัตรากําลัง ครั้งท่ี 1/2555 (2.1-3-1)  

ดานการพัฒนานักวิจัยรุนใหมในหนวยวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูจากนักวิจัยรุน

พ่ี เชน งานทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ  ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ได

สนับสนุนใหนักวิจัยเขาใหม 1 ราย คือ น.ส. สุภาพร สาทลาลัย รวม ทํางานวิจัย ในโครงการวิจัย เรื่อง   

““การศึกษากระบวนการผลิตสารใหกลิ่นหอมจากสารตั้งตนแคโนทีนอยดท่ีสกัดไดจากปาลมน้ํามัน เพ่ือเพ่ิม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตร ”   (2.1-3-2) 

 สําหรับตัวอยางของ การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคผานกระบวนการท่ี

เหมาะสมกับประสบการณของแตละคน   ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ไดมอบหมายนักวิจัยอาวุโสท่ีมีความเชี่ยวชาญ
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ในแตละดาน เชน ดร. มณี ตันติรุงกิจ  ดร. สุรัตนวดี จิวะจินดา ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. อัญชลี รวีโรจน

วิบูลย นางอรวรรณ ชวนตระกูล ดร.ศิริพร วิหคโต นางสาวปุณยวีร เดชครอง  สอน-ฝกปฏิบัติงานใหกับน.ส.

สุภาพร สาทลาลัย นักวิจัยรุนใหม  ตาม “โครงการฝกปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหม” (2.1-3- 3)  โดยใช

งบประมาณ จํานวน 10,500 บาท  และสงเสริมใหเขียนขอเสนอ โครงการวิจัย เรื่อง “การทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยับยั้งการเจริญและการ

สรางสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp. ” เพ่ือขอรับทุนนักวิจัยรุนใหมจากสถาบันวิจัยฯ 

แหง มก.  

นอกจากนี้ ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ โดย ดร. สุทธิพร เนียมหอม รวม กับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร โดย ผศ. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน   ไดสอนงานและฝกประสบการณใหกับนักวิจัยรุนใหมไดแก 

นายนิติรงค พงษพานิช  อยางใกลชิด  รวมท้ังใหเขียนขอเสนอโครงการวิจัย จนไดรับทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัย

รุนใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณตัดเครือกลวย” 

และเปดโอกาสใหเขารวมเปนผูชวยวิจัยใน โครงการวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช

แบบจําลองพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ” (2.1-3-4) 

กรณีการสงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ให รวมทีมกับนักวิจัย

ชั้นนํานอกหนวยงาน ไดแก นายอนุชา วงศปราณีกุล เปนนักวิจัยรุนใหมดานปรับปรุงพันธุออย  ท่ีไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานออย  และ เปนผู รวมวิจัยกับ     

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน  เมธีวิจัยอาวุโส สกว.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในโครงการวิจัย  เรื่อง “การ

ประเมินสายพันธุออยดีเดนในแหลงปลูกออยท่ัวประเทศ” (2.1-3-5) 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการเผยแพรใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกบุคลากร

วิจัย ดัง เอกสารแจงจรรยาบรรณนักวิจัย ที่ ศธ 0513.20401/ว 0587 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2555 (2.1-3-6) 

และเผยแพรบนเว็บไซต http://www.rdi.kps.ku.ac.th/new จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณบุคลากร 

(1.1-2-2) ตลอดจนมีการทําความเขาใจใหกับขาราชการและพนักงาน  แจงและมอบหมายใหผูบังคับบัญชา

ควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด ในการประชุม โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการ

เรียนรู เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในหนวยงาน เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งท่ี 3 เม่ือ

วันท่ี 29 มีนาคม 2555   (1.1-2-3) 

 

ดานการสรางแรงจูงใจดานการวิจัยและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมี

คุณภาพใหกับบุคลากรวิจัย นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนแกนักวิจัย

เปนคาใชจายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ิมเติมให นอกเหนือไปจาก

งบประมาณท่ีไดรับจาก มหาวิทยาลัย   โดยมีหลักเกณฑการสนับสนุนตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

กําแพงแสน เรื่อง  “หลักเกณฑการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค” (2.1-3-7)   มี 
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การยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน บน เว็บไซต   http://www.rdi.kps.ku.ac.th (1.1-2-2)    รวมถึงมีการ

พิจารณาเสนอชื่อ นักวิจัย และบุคลากรดีเดน เพ่ือขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย (2.1-3-8) 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน เพ่ือเปนทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรค ใหแกนักวิจัยรุนใหม โดยมีเง่ือนไขตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม (2.1-1-4) ซ่ึงเปนการสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช

เงินรายไดของหนวยงานตนสังกัด รอยละ 25   (มหาวิทยาลัยสนับสนุนรอยละ 75) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน รวมสนับสนุน รอยละ 60 ฝาย/ศูนย ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย  รวมสนับสนุน รอยละ 

40 ดังนี้ 

- นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส  โครงการ “การใชสารไคโตซานรวมกับสารเรงการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงขาวหอมมะลิ” สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน สนับสนุน 30,000 

บาท   

- ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรมยาดวยสารฟอสฟนใน

ขาวเปลือกท่ีเก็บรักษาในไซโลกับขาวเปลือกท่ีเก็บรักษาในกระสอบปาน” สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน สนับสนุน 37,500 บาท 

ไดมีการรวบรวมแหลงทุน และเง่ือนไขตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ท่ีนักวิจัยจะสามารถเขาไปหา

ความรูไดท่ีเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th  ( 1.1-2-2) ท้ังนี้ ในป 

2554 นักวิจัยของสถาบันฯ ไดพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือ ขอทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ท้ังจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย และไดรับจัดสรรทุนท้ังสิ้น จํานวน  52 โครงการ เปนทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย 32 โครงการ เปนเงิน  9,946,700 บาท และโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากสวนราชการและ

องคกรตาง ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย 20 โครงการ เปนเงิน 6,185,180 บาท  และ (2.1-4-1) นอกจากนี้ยังมี

ฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (2.1-4-2) ซ่ึงนักวิจัยรุนใหมสามารถขอรับคําปรึกษาไดตลอดเวลา  และเพ่ือสงเสริม

นักวิจัยรุนใหมใหมีความม่ันใจและมีผลสัมฤทธิ์ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมากข้ึน  คณะกรรมการวิจัยฯ 

จึงไดมีการพิจารณากลั่นกรองรางขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุน

ใหม ( 2.1-4-3)  โดย ขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา พิจารณาราง

โครงการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม จํานวน 3 ทานตอ 1 รางขอเสนอ จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 

มาใชประกอบการปรับปรุงโครงการใหดียิ่งข้ึน กอนสงไปใหแหลงทุนพิจารณา 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงาน ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีหนวยงานในสังกัดท่ีมีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมแกการปฏิบัติงานวิจัย รวมท้ังมีเรือนเพาะชํา โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และแปลง
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ทดลองท่ีสามารถรองรับการวิจัย สนับสนุนและสงเสริมการทํางานของนักวิจัย ใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสูสาธารณชน (2.1-5-1 )   มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตางๆ  เชน สนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงาน คาเดินทางเขารวมประชุม/สมัมนา ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 19,500 บาท(2.1-5-2) 

ในป 2554 หนวยงานในสังกัดสถาบันฯ ไดสนับสนุนใหนักวิจัยในสังกัดสงผลงานนวัตกรรมเขา รวม

กิจกรรมทางวิชาการ ในงานเกษตร กําแพงแสน  2554 (2.1-5-3) และงานเกษตร แฟร 2555 ท่ีวิทยาเขต

บางเขน (2.1-5-4) เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยไดนําผลงานและผลผลิตจากการวิจัยออกแสดงตอสังคม  

มีการจัดการบรรยายพิเศษ ของผูมีความรูความเชี่ยวชาญ   ใหกับนักวิจัยและผูสนใจในโอกาสตางๆ  

เชน ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ได เชิญศาสตราจารยอาคันตุกะ คือ Associate Prof.Nakao Nomura จาก 

Tsukuba University, Ibaraki, Japan  มารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Activities between Kasetsart and 

Tsukuba Universities เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2555  และสนับสนุนงบรับรอง เปนเงิน 2,500 บาท (2.1-5-5) 

  

ในดานความปลอดภัย ของหนวยงานท่ีปฏิบัติงานวิจัย   คณะกรรมการบริหารฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรือนปลูกพืชทดลอง ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 5 มกราคม 2555 วาระท่ี 4.2 (2.1-5-6) มีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทําหองปฏิบัติการมาตรฐาน ดานความปลอดภัย   รวมท้ังจดัใหมี ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เชน สัญญาณเตือนไฟไหม และถังดับเพลิงท่ีเพียงพอ  มีการติดตั้งกลองวงจรปด  

ตลอดจนมีการขอความรวมมือในการปดประตูอาคาร และหนวยงานหลัง เวลาเลิกงาน  ในดานสุขภาพของ

ผูวิจัยและความเชื่อม่ันของผูมาใชบริการ มีการจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

การจัดการหองปฏิบัติการท่ีดีและการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห”   ระหวางวันท่ี 8-9 มีนาคม 2555   

(2.1-5-7)    

ดานสุขภาพของผูวิจัยในระดับวิทยาเขต สถาบันวิจัยฯ ไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยา

เขตกําแพงแสนใหจัดทําขอ เสนอโครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกําจัดของเสียอันตราย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือ ใหมีระบบการกําจัดขยะพิษอยางถูกวิธี และเพ่ือการ

รักษาสุขภาพและความปลอดภัย แกสาธารณะ   นักวิจัยจากฝายปฏิบัติการวิจัยฯ และฝายจักรกลการเกษตร

แหงชาติ รวมศึกษาวิจัยใน โครงการลดการใชปุยเคมี ไม ใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และ “การถายทอด

เทคโนโลยีเครื่องหมักขยะอินทรียเพ่ือสรางชุมชนตนแบบดานระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการอยาง

ยั่งยืน” (2.1-5-8)  

สถาบันฯ ได ริเริ่มดําเนินภารกิจประสานงานวิจัย โดยสนับสนุน งบประมาณ เงินรายไดเพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯแกบุคลากรของวิทยาเขตกําแพงแสน  (2.1-1-3) เชน การ

จัดกิจกรรมของฝายประสานงานวิจัยและเผยแพร รวม 12 ครั้ง ดังนี้ 

- 5 ก.ค. 2554 ประชุมการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนอุดหนุนวิจัย วช. ประจําป 2555    

(32 คน) คาใชจาย 480 บาท 
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- 1 ส.ค. 2554 บรรยายพิเศษเรื่อง  "โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "  โดยประธานคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช (42 คน) คาใชจาย 1,461 บาท 

- 3 ส.ค. 2554 รวมเสวนา เพ่ือจัดกลุม Clusters เพ่ือรองรับการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (52 คน) คาใชจายวิทยาเขตฯรับผิดชอบ 

- 11 ส.ค.2554 จัดทําเว็บไซตใหบุคลากรกรอกขอมูลความประสงคเขารวมกลุม/คลัสเตอรงานวิจัย   

(99 คน) 

- 9 ก.ย. 2554 สมัมนา "สวก.พบนักวิจัย" ( 83 คน)  คาใชจาย 2,207 บาท 

- 14-19 ก.ย. 2554 ประสานงาน รวบรวม และจัดสงขอเสนอโครงการ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สกอ. (51 โครงการ)  

- 4 ต.ค. 2554 นํานักวิจัย Cluster สับปะรด ดูงาน 100 ป สับปะรดไทยท่ี 1 ในโลก (8 คน) คาใชจาย 

2,490บาท 

- 7 ต.ค. 2554 นํานักวิจัย Cluster สับปะรด  รวมประชุมกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัย (4 คน) คาใชจาย 1,125 บาท 

- 9 พ.ย. 2554 นํานักวิจัย Cluster สับปะรด รวมประชุมกับ 1รองศาสตราจารย  ดร. 1พีรเดช ทอง 1อําไพ  

ผูอํานวยการ1สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)3

- 11 พ.ย. 2554 การบรรยายพิเศษ โดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เรื่อง "ทิศทางงบวจิยั

และการปรับตัวดานการวิจัยจากภัยน้ําทวม"   ( 60 คน) คาใชจาย 300 บาท 

 เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัย ( 5 คน) 

- 21 พย. 2554 ประชุม แนะนําเทคนิคการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจาก สวก. (20 คน) 

คาใชจาย 400 บาท 

- 21 พย. 2554 จัดการประชุมนักวิจัยและอาจารยรวมกับสวก. เพ่ือ พัฒนาโครงการวิจัยขยายปาลม

พันธุดี (10 คน) 200 บาท 

มีการอนุมัติ ใหนักวิจัยไปรวมทํางานวิจัยกับหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับ

งานวิจัยของนักวิจัย  เชน ดร. สิริกุล วะสี หัวหนาศูนยวิจัยพืชผักเขตรอน ไดเดินทางไปดูงานและติดตามการ

ปลกูผกัจากไทย ณ SAAS, Chengdu, P.R. China (2.1-5-9)   ตั้งแตวันท่ี 8-12 มิถุนายน 2554 ตามขอตกลง

แลกเปลี่ยนนักวิจัยศึกษาดูงานและทดสอบพันธุพืชผักกับ  Sichuan Academy of Agricultural Sciences  

(SAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 85 
 

นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสาร เชน ขอมูลดานแหลงทุน

วิจัยและงานสรางสรรค ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของ

หนวยงานท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ขอมูลดาน

ระบบและกลไกของหนวยงานในการสงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการ

สงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ขอมูลท่ีเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของหนวยงาน  

ซ่ึงนักวิจัยและผูสนใจสามารถคนควาไดทางระบบ  จากเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

http://www.rdi.kps.ku.ac.th ท่ี2

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการติดตาม ผลการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณของ

หนวยงาน โดยกําหนดใหนักวิจัยท่ีไดรับจัดสรรทุนรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยตามกําหนด (2.1-6-1) มี

สอบถามประเมินผลการใหบริการกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ ใหบริหาร 

และบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรใหเหมาะสม    (2.1-6-2 ) มีการประเมินแหลงขอมูลเผยแพรบน

เว็บไซต สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ฝายบริหารและธุรการ ไดรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของและสนับสนุนการ

วิจัย รวมท้ังมีกระดานสนทนาเพ่ือใหนักวิจัยหรือผูสนใจไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (1.1-2-2) และมี

ฐานขอมูลตางๆ ภายนอก เชน ฐานขอมูล Sciencedirect ซ่ึงหองสมุดของมหาวิทยาลัยเปนสมาชิก โดย

นักวิจัยในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน มีอุปกรณคอมพิวเตอรพอเพียงท่ีจะใชในการสืบคนขอมูล

ในระบบออนไลน 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

ท่ี2รวบรวมขอมูลดานแหลงทุนตางๆ การรวมกลุมคลัสเตอรของ

นักวิจัยเพ่ือบูรณาการดานวิชาการ  ประกาศและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและสนับสนุนการวิจัยวามีความ

ทันสมัยและเปนประโยชนตอนักวิจัย โดยประเมินไดจากผลการตอบรับจากอาจารย/นักวิจัย ของวิทยาเขต  ใน

การรวมกลุมเครือขายคลัสเตอรวิจัย  (2.1-6- 3) รวมถึง มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ

สงเสริมงานวิจัยตางๆ (2.1-6-4)  

คณะกรรมการวิจัยฯ ไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดและจัดทํารางแนวทางการพัฒนาระบบกลไกการ

พัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค  มีราง แบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรือ

งานสรางสรรค (2.1-6-5) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน เชน  

- การจัดสรรงบประมาณของสถาบันฯ กําแพงแสน  

- การรายงานผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  

- การนําผลงานวิจัย/สรางสรรค ไปเผยแพรและการนําไปใชประโยชน 

รางดังกลาว จะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ และจะไดใชติดตามประเมินผลตอไป 

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของหนวยงาน 

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/new%20ที่�
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/new%20ที่�
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  จากขอเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 ท่ีใหเพ่ิม

ผลงานตีพิมพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดพยายามแสวงหาแหลงทุน

วิจัยจากภายนอกใหมากข้ึน  โดยมีการเริ่มกิจกรรมการสรางนวัตกรรม และจัดใหมีคณะทํางานท่ีทําหนาท่ีใน

การเสาะแสวงหาองคความรูท่ีเกิดจากการทําวิจัย ใหเกิดเปนนวัตกรรม สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  โดยไดมี

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 4/2554  วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  วาระ 3.2 (1.1-1-2) มอบ

ใหคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน พิจารณาเสนอแนวทางดําเนินการ และเห็นชอบให 

ดร. สิริกุล วะสี และ ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี ดําเนินการถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับนักวิจัยและ

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยจัดทําเปนโครงการจัดการองคความรู เรื่อง “เทคนิคการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียนผลงานตีพิมพ”(2.1-7-1)รวมท้ังไดจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนพัฒนา

สมรรถนะและความสามารถของนักวิจัย (2.1-1-3) 

มีการประชุมหารือ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 15 ธันวาคม 2554 

(2.1-7-2) และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  ครั้งท่ี 6/2554  วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2554  วาระ 5.1    ครั้ง

ท่ี 1/2555 วันท่ี 27 มกราคม 2555 วาระ 3.4  และครั้งท่ี 2 /2555 วันท่ี 15 มีนาคม 2555 วาระ 4.1           

เรื่อง การบริหารทรัพยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประมวลขอมูล

ทรัพยากรและศักยภาพของหนวยงานภายใน ตลอดจนแสวงหาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ

องคกร ท้ังดานวิชาการและกลไกสนับสนุนเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ

ยั่งยืน  ในดานข้ันตอนหลักของการใหบริการทางวิชาการ ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ ซ่ึงมีพันธกิจท่ีสําคัญดานบริการ

วิเคราะห ก็ไดนําผลการประเมินจากการใหบริการแกบุคคลตาง ๆ  ท่ีประสบปญหาในการติดตอวิเคราะห มา

จัดทําเปนโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 2555 เก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ โดยตองการใหเปนความ

รับผิดชอบของเจาหนาท่ีในหนวยธุรการทุกคนท่ีจะตองสามารถใหบริการไดรวดเร็ว  และดําเนินการไดถูกตอง

ตามคูมือการใหบริการท่ีจะจัดทําข้ึน (2.1-7-3) 

  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหต ุ: 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-3 โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรใน

หนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  

2.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.1-1-2 แผนงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   

2.1-1-3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของบุคลากรวิจัย 

2.1-1-4 หลักเกณฑสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

2.1-1-5 ขอมูลการสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 

2.1-1-6 หลักฐานการพิจารณามาตรฐานภาระงานข้ันต่ําบุคลากรวิจัย 

2.1-1-7 ใบมอบหมายงาน (JA) 

2.1-1-8 คําสั่งจาง ลูกจางชั่วคราวเพ่ือชวยงานวิจัย 

2.1-1-9 เอกสารการใหบริการทรัพยากร 

2.1-1-10 หลักฐานการจัดซ้ือเครื่อง AA 

2.1-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-2-2 เอกสารการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน  

 2.1-2-3  เอกสารการเปนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษในหัวขอ “ปริมาณน้ําตาลและกรดอินทรียบาง

ชนิดในลิ้นจี่ฉายรังสีแกมมาเพ่ือการสงออก”  

2.1-2-4 เอกสารการเปนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษในหัวขอ “ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในลิ้นจี่

ฉายรังสีแกมมาเพ่ือการสงออก”  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 88 
 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-2-5 เอกสารการเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมในโครงงานวิศวกรรม ใหกับนิสิตปริญญาตรี  ใน

โครงงานวิศวกรรม เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณของผลมะพราวออนแบบ

ไมทําลายดวยเทคนิค NIRs เพ่ืออุตสาหกรรมการสงออก” 

2.1-2-6 เอกสารการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง  “สารเอทีฟอนตกคางในผลทุเรียนสด

สงออกและการปองกัน” 

2.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ครั้งท่ี 1/2555 

2.1-3-2 เอกสารการวมโครงการวิจัย 

2.1-3-3 โครงการฝกปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหม 

2.1-3-4 ขอเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยใหม 

2.1-3-5 เอกสารการสงเสริมการวมงานกับนักวิจัยชั้นนําภายนอกหนวยงาน 

2.1-3-6 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/ ว. 0587 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอสง

จรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัย 

2.1-3-7 หลักเกณฑการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.1-3-8 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/266 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง การคัดเลือก

บุคลากรดีเดน สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.1-4-1 เอกสารจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย 

2.1-4-2 ฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

2.1-4-3 ผลการพิจารณากลั่นกรองรางโครงการวิจัย 

2.1-5-1 แผนพับประชาสัมพันธหนวยงาน 

2.1-5-2 รายชื่อนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย 

2.1-5-3 เอกสารกิจกรรมงานเกษตรกําแพงแสน 

2.1-5-4 เอกสารกิจกรรมงานเกษตรบางเขน 

2.1-5-5 เอกสารบรรยายพิเศษ 

2.1-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

2.1-5-7 โครงการฝกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีดีและการประกันคุณภาพผลการ

วิเคราะห 

2.1-5-8 โครงการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมักขยะอินทรียและโครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมและ

กําจัดของเสียอันตราย 

2.1-6-1 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

2.1-6-2 แบบประเมินการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-6-3 การตอบรับการเขารวมกลุมเครือขาย 

2.1-6-4 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการวิจัย เชน การอบรม บรรยายพิเศษ 

2.1-6-5 แบบติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.1-7-1 โครงการจัดการองคความรู เรื่อง “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียน

ผลงานตีพิมพ” 

2.1.7-2 การประชุมเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร 

2.1-7-3 โครงการจัดทําคูมือข้ันตอนการใหบริการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 

2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานผาน 6 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (2.1-1-1)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการแตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร  e-journal ซ่ึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ เพ่ือทําหนาท่ี peer review บทความวิจัยกอนการตีพิมพเผยแพร  

(2.2-1-1) มีการจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (2.1-3-4) เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมสามารถเลือกนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ท่ีมี

ประสบการณตรงตามท่ีตนเองตองการ  ชวยใหคําแนะนําในการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับการนําเสนอในท่ี

ประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพเผยแพรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ

วิชาการ   มีการอํานวยความสะดวกในการคนควาแหลงตีพิมพและหนวยงานท่ีมีการจัดการประชุมวิชาการ 

ทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th (1.1-2-2)   

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานและประชาสัมพันธหนวยงาน เนื่องในโอกาส

ครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 5 ป ซ่ึงไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดแก การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ การตรวจบริการวิเคราะหและ

ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชน และเกษตรกร และยังเปดโอกาส

ใหมีการสานเสวนาระหวางบริษัทเอกชน นักวิชาการ และเกษตรกร  (2.2-1-2)  และยังมีกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงจําอวดหนามาน และการแสดงดนตรี ในภาคคํ่าอีกดวย 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหเปนองค

ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ใชระบบและกลไกการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห  ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพ่ือทําการ คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรคโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไวใน

ฐานขอมูล งานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยใหบริการผานเครือขายของ

มหาวิทยาลัยฯและเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใชเปนแหลงอางอิงแหลงคนควาหาความรูของสาธารณชน และ

นําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ  (2.1-2- 1) ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ก็มีการคัดสรรความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ ใน

แตละกิจกรรม เชน แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ  ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและ
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พัฒนา กําแพงแสน ท่ี 46/2554 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2554   (2.2-2-1) ในการจัดงานครบรอบ 5 ป การจัด

กิจกรรมงานเกษตร กําแพงแสน โดยคณะกรรมการฯมีหนาท่ีคัดสรร ผลงานวิจัย/สรางสรรค ท่ีเหมาะสม 

สมควรนําไปเผยแพรหรือจัดอบรม เสวนา ใหเปนองคความรูแกประชาชนท่ัวไป  

นอกจากนี้ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ยัง มี

กองบรรณาธิการ คัดสรรผลงานวิจัยและวิชาการท่ีเปนเรื่องเดนและนาสนใจ เพ่ือนําเสนอเผยแพรองคความรู

ตอสาธารณชนในรูปแบบของ วารสารทางวิชาการ ไดแก  วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง (2.2-2-2)   และในการจัดกิจกรรมงานเกษตร กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะทํางานฝายฝกอบรม,  

คณะทํางานฝายนิทรรศการ ตามคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ท่ี 61/2554 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 

2554  (2.2-2-3)   ทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกผลงาน วิจัยและวิชาการท่ีนาสนใจและเชื่อถือได เผยแพรตอ

สาธารณชนในรูปแบบของการนําเสนอผลงานทางนิทรรศการ งานฝกอบรม การใหบริการทางวิชาการ  

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรคสูสาธารณชนผานแหลงเผยแพรขอมูลตางๆ อาทิ ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.1-2-1) วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (2.2-2-2) 

เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th (1.1-2- 2) เว็บไซตของฝาย

ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง http://clgc.rdi.ku.ac.th (2.2-3-1) 

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคสู

สาธารณชนและผูเก่ียวของในรูปแบบของการจัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหกับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป (2.2-3-2)  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใชประโยชน

จรงิจากหนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือทําหนาท่ีเปน

สื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกหรือประชาชน มีการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนในหลายรูปแบบ เชน  มีการลงนามสัญญาจางท่ีปรึกษา กับ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เพ่ือดําเนินโครงการ Q อาสา เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2553 

(2.2-4-1)   และไดรับการจางดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

ในป 2554 จํานวน 2 รุน และในป 2555 จํานวน 2 รุน (2.2-4-2)   ซ่ึงจากการดําเนินการดังกลาว แสดงให

เห็นวาสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ยอมรับผลการดําเนินงาน และมีการใชประโยชน

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน อยางตอเนื่อง      นอกจากนี้ยังมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

เครือขายบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี อ. กําแพงแสน รวมกับหนวยงานตางๆ  ภายใน



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 92 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือขายหนวยงานในอําเภอกําแพงแสน เครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เครือขายองคกรชุมชนอําเภอกําแพงแสน (2.2-4-3)  มีการลงนามรับรองการนําไปใชประโยชนจากชุมชนหรือ

หนวยงานภายนอก โดยดูไดจากฐานขอมูลการนําไปใชประโยชน สวพ.มก. (2.1-2-1)   มีผลงานการนําไปใช

ประโยชนเชิงสาธารณะจํานวน  9  เรื่อง  และเชิงพาณิชยจํานวน  10  เรื่อง (2.2-4-4)   

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีระบบและกลไก เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดโ ดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (2.1-1-1) เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาหัวของานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือข้ึน

ทะเบียนงานวิจัยท่ีผานการพิจารณา ในระบบ การคุมครองสิทธิประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตลอดจนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   

ในการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและ พัฒนา กําแพงแสน จะทําหนาท่ีเปนหนวย ประสาน งานในการ

ประสานงานระหวางนักวิจัยกับสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.2-5-1) ในการ

ดําเนินการเพ่ือคุมครองสิทธิจากผลงานวิจัย และไดมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

จํานวน  2  เรื่อง คือ  เครื่องกะเทาะเมล็ดปาลมน้ํามัน  และ  ถังผลิตขยายบีที   

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตร  และ  

อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน (2.1-1-1) เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาหัวของานวิจัยและงานสรางสรรค สนับสนุนและกระตุนให

บุคลากรดําเนินการเพ่ือขอจดสิทธิบัตรฯและไดมีการประสานงานกับนักวิจัยโดยตรง เพ่ือติดตามความกาวหนา

ของการดําเนินงานเปนระยะรวมถึงใหการสนับสนุนโดยการมอบหมายผูท่ีมีความชํานาญในการขอจดสิทธิบัตร

เปนพ่ีเลี้ยง มีการดําเนินงานตามแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของสํานักงานบริการวิชาการ  (2. 2-5-1) ซ่ึง

เปนหนวยงานท่ีชวยประสานงานในการสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.1-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-3-4 ฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

2.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร e-journal 

2.2-1-2 สรุปกิจกรรมครบรอบ 5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.2-2-1 แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ 

2.2-2-2 วารสารขาวศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

2.2-2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ฝายฝกอบรม /คณะทํางานฝายนิทรรศการ 

2.2-3-1 เว็บไซตของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน http://clgc.rdi.ku.ac.th 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ  

5 ขอตามเกณฑทั่วไป  

และครบถวนตามเกณฑ 

มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุม 

http://clgc.rdi.ku.ac.th/�
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ   

2.2-4-1 เอกสารการลงนามสัญญาจาง 

2.2-4-2 บันทึกขออนุมัติจัดอบรม เชน  โครงการ Q อาสา 

2.2-4-3 เอกสารบันทึกขอตกลงความรวมมือ เครือขายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  หรืออ่ืนๆ  

2.2-4-4 เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัยหรืองานการสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 

และมีการรับรองใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

2.2-5-1 เว็บไซตสํานักงานบริการวิชาการ (http://kuservice.ku.ac.th)  และเอกสารอนุสิทธิบัตร 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  180,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 สถาบัน วิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 

จํานวน 9,946,700 บาท และภายนอก จํานวน 6,185,180 บาท รวมท้ังหมด 16,131,880 บาท บคุลากรการ

วิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 62.5 คน ลาศึกษาตอ 2 คน รวมบุคลากรการวิจัยท้ังหมด  64.5 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตอนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  

      =                                =  258,110.08 บาท 

 

คะแนนท่ีได  =                               x  5     =  7.17 คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนนักวิจัยประจําท่ีกําหนดเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม

เกณฑ  

เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2553 2554 2553 2554 

2.3 16,461,980 225,506.58 

บาท/คน 

16,131,880 258,110.08 
บาท/คน 

5 คะแนน 5 คะแนน 180,000

บาท/คน 
บรรลุ 180,000

บาท/คน 73 62.5 

16,131,880 

62.5   

258,110.08 

180,000   

http://kuservice.ku.ac.th/�
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตาม

เกณฑ  

เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2553 2554 2553 2554 

2.3 16,461,980 225,506.58 

บาท/คน 

16,146,100 258,337.60 

บาท/คน 
5 คะแนน 5 คะแนน 180,000

บาท/คน 
บรรลุ 180,000

บาท/คน 73 62.5 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-3 เอกสารการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย  

2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของหนวยงาน  (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 96 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 255 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐานดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดกําหนด ใหการบริการวิชาการดานการเกษตรท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว  เปน พันธกิจขอท่ี  2. เพ่ือใหเกิดการ บูรณาการความรวมมือ

ระหวางชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑและ

ข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดทํา ใหเปนกลไกในการขับเคลื่อน ภายใตแผนกล

ยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (2.4-1-1) มีการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน  (1.1-3-2) เพ่ือใหการดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนไปตามหลักเกณฑและแผนท่ี

กําหนด ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ เปน

ประธานคณะกรรมการ  ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการของหนวยงาน  

(2.4-1-2)  และมีการดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง  

(2.2-3-2)   

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เห็นถึงความสําคัญของการบริการทางวิชาการ ซ่ึงเปนภารกิจดาน

หนึ่งของหนวยงาน และเปนชองทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนของนิสิตใหมีคุณภาพ

เพ่ิมมากข้ึน หนวยงานจึงสงเสริมใหจัดเปนแหลงสรางงานบริการวิชาการเพ่ือนําองคความรูและประสบการณท่ี

ไดรับจากการใหบริการวิชาการแกภาครัฐและเอกชนมาใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอน  (2.4-2-1)  

เชน 

- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยการนําองคความรูท่ีไดจาก

โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง 1) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม 2) การบริการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 3) การผลิตตนกลาพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4) การผลิตตนหนอไมฝรั่งและกลวยหอมทองเพ่ือ

การสงออก และ 5) การฝกอบรม เรื่อง Plant Tissue Culture Technology มาบูรณาการสูการเรียนการ

สอนของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ในรายวิชา 02031492 การผลิตพืชปลอดโรคดวยเทคนิค

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554 โดยมีนิสิตชั้นปท่ี 4 ลงทะเบียนเรียนจํานวน 6 คน 

โดยไดเรียนเชิญบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 2 ทาน ประกอบดวย  

1. ดร. รงรอง หอมหวล บรรยาย 3 หัวขอ ประกอบดวย 1) หลักการและข้ันตอนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช วันท่ี 13 ธันวาคม 2554 2) อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันท่ี 20 ธันวาคม 2554 3) รูปแบบการ

เจริญเติบโต ปจจัย และพัฒนาการของเนื้อเยื่อพืช วันท่ี 27 ธันวาคม 2554 และปฏิบัติการ 1 หัวขอคือ การ

เพาะเลี้ยงตาขางสับปะรดท่ีปลอดเชื้อไวรัส วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 
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2. นางมณฑา วงศมณีโรจน บรรยาย เรื่อง การยายปลูกพืชท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ

ปฏิบัติการ เรื่อง การยายปลูกพืชท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วันท่ี 17 มกราคม 2555 (2.4-2-2) 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เปนสิ่งท่ีตองดําเนินการควบคูกันเสมอ 

เนื่องจากการบริการวิชาการจะเกิดข้ึนไดตองมีองคความรูท่ีไดจากการทําวิจัยมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ประกอบการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยท่ีเปนท่ีตองการในการนําไปใชประโยชนไดจริง ควรมาจากความ

ตองการของผูขอใชบริการ ดังนั้น จะเห็นไดวาการบริการวิชาการและการวิจัยเปนสิ่งสําคัญท้ัง 2 ดาน 

หนวยงาน ตระหนักถึงความสําคัญในการบูรณาการฯ ดังกลาว จึงสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน

ดําเนินการบูรณาการงานท้ังสองดานเขาดวยกัน  เชน   

- ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี ไดขอความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ใหชวยคิดคนและพัฒนาเครื่องตัดหญาตนแบบใหนําไปใชตัดหญาแพงโกลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากหญาแพงโกลามีลําตนเล็กและออน เครื่องตัดหญาหลายๆ รูปแบบไมสามารถตัดได สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน จึงไดดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องตัดหญาแพงโกลา เพ่ือผลิต

เครื่องตัดหญาแพงโกลา และสงมอบใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี จํานวน 2 เครื่อง จากนั้น

ทางศูนยฯ เพชรบุรี ไดนําไปใหเกษตรกรรายท่ีปลูกหญาแพงโกลานําไปใชตัดหญา พบวา สามารถตัดหญาแพง

โกลาไดดีแตมีขอปรับปรุงแกไข ดังนี้ 1. ระบบสงกําลังไปยังชุดปตตาเลียนตัดหญาท่ีใชเฟอง 2 ตัว เม่ือทํางาน

หนักและนานท้ังวัน เฟองจะรอนและสึกเร็ว ใชจารบีหลอลื่นไมไดผล ควรตองทําเปนหองเกียรขนาดเล็กเพ่ือจะ

ไดมีน้ํามันหลอลื่นตลอดเวลาในการทํางาน 2. ระบบสายพานลําเลียงหญาท่ีตัดแลวออกไปดานขางมีใบปดหญา 

3 ใบ ทําใหปดหญาชา เม่ือตัดหญาหนาๆ ใบปดหญาจะลําเลียงไมทันทําใหหญาติดอยูดานหนามาก เครื่องจะ

ทํางานหนัก จะตองแกไขใหเพ่ิมใบปดหญาอีก 2 ใบ รวมเปน 5 ใบ ระยะหางเทาๆ กัน เพ่ือใหปดหญาไดเร็ว

ข้ึน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน จึงไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงแกไขโดยนํามาจัดทํา

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องตัดหญาแพงโกลา เพ่ือแกไขปญหาชุดเครื่องเกียร และระบบลําเลียงใหมี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทํางานท่ีดีข้ึน (2.4-3-1) 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนไดดําเนินโครงการบริการ

วิชาการเรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย” ใหกับเกษตรกรในวันท่ี 28 ตุลาคม 

2552 ณ หองประชุมโรงงานน้ําตาลราชสีมา อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะให

ทางศูนย ฯ แนะนําใหรูจักการปรับปรุงดินเสื่อม และตองการใหมีการแจกพันธุออยเพ่ือนําไปปลูกทางศูนยจึง

ไดนําขอเสนอดังกลาวมาวิเคราะหพบวาการจะเปนพันธุออยท่ีดีจําเปนตองเปนพันธุท่ีเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ี

ท่ีจะสงเสริมใหกับเกษตรกร จึงไดมีการจัดทําโครงการ “ปรับปรุงพันธุออย ” ข้ึนโดยไดทุนอุดหนุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2554 (2.4-3-1) 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย โดยการมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนิสิต โดยทางดานการเรียนการสอนไดมีการ

ประเมินและติดตามประเมินผลการท่ีนิสิตมีสวนรวมในการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอน ดังตัวอยาง เชน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ไดเรียนเชิญ นักวิจัยของสถาบันฯ ไป

สอนในรายวิชา 02031492 การผลิตพืชปลอดโรคดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2.4-2-2) นักวิจัยไดประเมินผล

สําเร็จของการบูรณาการดวยการสอบวัดผลปลายภาคเรียน สามารถแบงการประเมินผลออกเปนสองสวน 

ประกอบดวย  

1) การประเมินนิสิตจากการนําความรูท่ีไดรับไปวิเคราะหเพ่ือแกไขปญหา ดังขอสอบในขอ 6 จง

เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาสับปะรดท่ีเปนโรคเหี่ยวจากเชื้อไวรัส (5 คะแนน) พบวา นิสิตจํานวน 3 คน

สามารถนําความรูท่ีไดไปวิเคราะหและแกไขปญหา โดยไดคะแนนมากกวา 2.5 คะแนน แสดงวาประสบ

ความสําเร็จคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนนิสิตท่ีเขาสอบ 

2) การประเมินความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชน ดังขอสอบในขอ 10 ความรูท่ีทานไดรับจาก

การเรียนวิชานี้ มีประโยชนตอทานอยางไรบาง (5 คะแนน)พบวา นิสิตมีความพึงพอใจและมีความเขาใจในการ

นําความรูท่ีไดไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 53.4 (2.4-4-1) 

จากการประเมินดังกลาวจะเห็นไดวาคุณภาพของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอน สามารถทําใหนิสิตมองเห็นประโยชนท่ีจะนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง  

ทางดานการวิจัย เชน 

1) โครงการ “การพัฒนาเครื่องตัดหญาแพงโกลา” มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ดวยการ

ใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยใหกับหนวยงานไดรับทราบ พบวา ขณะนี้

โครงการไดดําเนินการออกแบบเครื่องตนแบบโดยใชโปรแกรม Solidworks เรียบรอยแลว และกําลังสราง

เครื่องตนแบบ แตมีปญหาพ้ืนท่ีจํากัดในการสราง Gear Boxes นักวิจัยจึงตองปรับปรุงอุปกรณเพ่ิมเติม     

(2.4-4-2)  

2) โครงการ “การปรับปรุงพันธุออย” มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ ดวยการใหเกษตรก ร

ชาวไรออยท่ีไดนําพันธุออยท่ีไดจากการพัฒนาของศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินความพึงพอใจในการใชพันธุออยกําแพงแสน โดยการประเมินท้ังสิ้น 5 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานคุณภาพชีวิตเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  2) ดานผลผลิตทําใหมีผลผลิตมากข้ึน 3) ดานการลงทุนมีตนทุน

การลงทุนต่ํา เนื่องจากเปนพันธุท่ีทนตอสภาพแวดลอมไดดี 4)  ออยพันธุกําแพงแสนมีความทนแลงในระดับใด 

และ 5) ความพึงพอใจในการใชออยพันธุกําแพงแสนในภาพรวม จากเกษตรกรท่ีนําพันธุออยไปใชจํานวน 11 

ราย พบวา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 3.76 อยูในระดับดี (2.4-4-3) 
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ในสวนการประเมินผูใหบริการ ทางสถาบันฯ ไดจัดทําแบบสอบถามไปยังนักวิจัยเพ่ือประเมินทางดาน

ความรวมมือรวมใจของบุคลากร และคุณภาพของบุคลากร   (2.4-4-4) รวมท้ังสถาบัน ฯ ไดประเมินหนวยงาน

ในระดับแผนการดําเนินงาน และเปาหมายของหนวยงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดมีการ

บรรจุกิจกรรมงานสอนไวในแผนงานบริการวิชาการ และกิจกรรมการจัดทําโครงการวิจัยไวในแผนงานวิจัย 

โดยตั้งเปาหมายในการสงนักวิจัยไปสอน 7 คน และจัดทําโครงการวิจัย  50 โครงการ (2.4-4-5) พบวาในป

การศึกษา 2554 ไดมีนักวิจัยท่ีไปสอนในรายวิชาตาง ๆ ท้ังสิ้น 18 คน (2.4-2-1 ) และไดมีการดําเนิน

โครงการวิจัยท้ังสิ้น 52 โครงการ (2.1-1-3) แสดงวาการผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ไดนําผลการประเมินตามขอ 4 มาใชปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย  

1) ในดานการสอนนักวิจัยท่ีรวมสอนในรายวิชา 02031492 การผลิตพืชปลอดโรคดวยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ไดรวมกับอาจารยผูจัดการวิชา เพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน โดย จะเพ่ิมตัวอยางพืช

ท่ีมีการใชงานจริงจากตนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเกษตรกร และเพ่ิมการนํานิสิตไปดูงานในแปลงเกษตรกร    

(2.4-5-1) 

2) ในดานการวิจัย จากการรายงานความกาวหนาของโครงการ “การพัฒนาเครื่องตัดหญาแพงโกลา ” 

ท่ีนักวิจัยพบปญหาพ้ืนท่ีจํากัดในการสราง Gear Boxes จึงนําผลมาแกปญหาเบื้องตนคือการเปลี่ยนมาใช

ระบบเกียรและปมไฮโดรลิกขนาดเล็กแทน เพ่ือใชในการทดสอบเบื้องตน จากนั้นคอยทดแทนดวยเกียรและ

เฟองโซ เพ่ือเปนทางเลือกใหเกษตรกรสามารถซ้ือไดในราคาไมแพงตอไป (2.4-4-2) 

3)  ในดานการวิจัย จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชออยพันธุกําแพงแสน ไดขอให

เกษตรกรใหขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเกษตรกรขอใหทางศูนยวิจัยและพัฒนาออย

และน้ําตาลไดพัฒนาออยตอไป เพ่ือเปนประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกออย และเพ่ิมรายไดตอเกษตรกร  ศูนยฯ 

จึงไดนําขอเสนอดังกลาวมาวางแผนเพ่ือจัดทําโครงการวิจัยดานการปรับปรุงพันธุออยใหเปนโครงการวิจัย

ตอเนื่อง และไดวางแผนการดําเนินกิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยของศูนยตอไป (2.4-4-3) 

จากผลการประเมินในขอ 4 ท่ีผานมา พบวา การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย มีประโยชนตอท้ังผูใหบริการ และผูรับบริการเปนอยางมาก สถาบันฯ จึงไดจัดทํา

ฐานขอมูลนักวิจัย  (2.4-5-2) เพ่ือใหอาจารยผูจัดการรายวิชาในคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สามารถเชิญนักวิจัยไปถายทอดประสบการณและองคความรูจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการใหกับนิสิตได 

และนักวิจัยเองยังสามารถนําปญหาท่ีไดจากคําถามของนิสิตมาใชพัฒนาโครงการวิจัยตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.4 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.4 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

2.1-1-3 เอกสารการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย  

2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ   

2.4-1-1 พันธกิจและแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.4-1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.4-2-1 เอกสารเชิญเปนอาจารยสอน / ฝกงานนิสิต   

2.4-2-2 โครงการ/เอกสารประกอบการนําผลงานบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 

2.4-3-1 โครงการ/เอกสารประกอบการนําผลงานบริการวิชาการมาใชงานวิจัย   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.4-4-1 ประมวลการสอนวิชา  02031492/ขอสอบภาคปลายวิชา  02031492  

2.4-4-2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย  มก.ปงบประมาณ  

2554  โครงการการพัฒนาเครื่องตัดหญาแพงโกลา 

2.4-4-3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใชออยพันธุกําแพงแสน 

2.4-4-4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอน  และการวิจัย 

2.4-4-5 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

2.4-5-1 รายงานการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 02031492 

2.4-5-2 แคตตาล็อกนักวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน

ของหนวยงาน 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในหนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน 
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ผลการดําเนินงาน  

ในปการศึกษา 255 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดแสดงถึงความสามารถในการใหบริการ

ทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีตอบสนองความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  

หนวยงานวิชาชีพ  สังคม  ไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของหนวยงาน  มีผลการ

ดําเนินงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรอืหนวยงานวิชาชีพ  เพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการสํารวจความตองการของ กลุมเปาหมาย โดยการจัดทําแบบ

สํารวจและสงไปยังกลุมเปาหมายผูใชบริการท้ังจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เชน ชุมชนโดยรอบ 

องคการบริหารสวนตําบล ตางๆในจังหวัดใกลเคียง คณะ สถาบัน ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน  และผูมาเยี่ยม

ชมในงานเกษตรกําแพงแสน และไดดําเนินการสรุปผลความตองการของผูรับบริการ แจงไปยังหนวยงานใน

สังกัดฯ (2.5-1-1) นํามาใชในการประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการของแต

ละหนวยงาน ในแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-3-2)  และในป  2554  สถาบันฯ  ไดจัดทําโครงการดังนี้ 

1.1“งานครบรอบ  5  ป  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ”  ข้ึนเม่ือวันท่ี  6  กันยายน  2554  

โดยวางแผนการใหบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนและตรงตามความตองการของสังคม  ในรูปแบบ

ของนิทรรศการ  การวิเคราะห  การฝกอบรม  บริการดานสุขภาพ  และสันทนาการ  ในหัวขอ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ( 2.5-1-2) โดยพิจารณาคัดเลือกมาจากผลการสํารวจความตองการของชุมชน   

(2.5-1-1) 

1.2  “งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554”  เปนการวางแผนดําเนินการจากการนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจ ในโครงการวันสถาปนา ครบรอบ  5  ป  นํามาพิจารณา เพ่ือปรับปรุงและ

จัดทําโครงการงานเกษตรกําแพงแสน  ประจําป  2554  (2.5-1-2) 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรอืภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรอืหนวยงานวิชาชีพ  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดสรางความรวมมือดานบริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดังนี้ 

2.1  ในการจัดงานครบรอบ  5  ป  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน    ไดเชิญหนวยงานและกลุม

ประชาชน มารวมกิจกรรม   ประกอบดวย  คณะตางๆ  ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน  (คณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร,  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา,  คณะวศิวกรรมศาสตร,  คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนาศาสตร,  คณะเกษตร  กําแพงแสน)    สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ,  สํานักวิทยาเขต

กําแพงแสน  และกลุม  OTOP  ภาคตะวันตก (2.5-2-1) มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและ

พัฒนา  ตลอดจนเทคโนโลยีพรอมถายทอดดานเกษตรกรรมครบวงจร  มีการใหคําปรึกษา   แนะนํา  

ใหขอมูล  มีการสํารวจความตองการของผูมาชมงานในดานหัวขอการจัดฝกอบรมท่ีตองการ  และ
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ประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ  จุดเนนขององคความรูในงานคือ  นิทรรศการและการ

เสวนาเครือขายกลุมผลิตผักปลอดภัย  “มุงสูเกษตรอินทรีย”  การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาจาก

ผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีพันธุพืชและเมล็ดพันธุ (2.5-2-2)   

2.2  ในการจัดงานเกษตรกําแพงแสน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ไดนําผลการจัดงาน  5  

ป  ฯ  มาพิจารณาเพ่ือวางแผนจัดงานใหบริการทางวิชาการตรงตามความตองการของสังคมใหมากข้ึน  

และขยายเครือขายผูมีสวนรวมไปยังหนวยงานภายนอกไดแก  สถานีวิจัยพืชสวนชุมพร  จ.ชมุพร  

กลุมอนุรักษพันธุกลวย  จ.นครปฐม  และ  Asian  Vegetable  Research  and  Development  

center  (AVRDC)  รวมกันจัดนิทรรศการวิชาการเนนหวงโซการผลิตพืชตั้งแตตนน้ําจนถึงมือผูบริโภค

และอาหารปลอดภัย  (2.5-2-3)  

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประเมิน ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออม  โดยมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการวันสถาปนาครบรอบปท่ี  5 สถาบันฯ (2.5-3-1)  

4. มีการนําผลการประเมินในขอ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก  หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการ   (2.5- 3-1)   

โดยนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

1.  ระยะเวลาในการจัดงานนอยเกินไป 

2. อยากใหจัดกิจกรรมอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ  เปดกวางประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับรูเพ่ือมา

ดูงานแลวนําไปประยุกตตอไปได 

3. ภาพรวมของงานไมตอเนื่อง 

4. งานฝกอบรมใหแนะนําผานสื่อใหมาก  ประชาชนท่ัวไปไมคอยรับรูวามหาวิทยาลัยมีการฝกอบรม

อะไรบาง 

5. ควรมีการอบรมบอยๆ 

6. นาจะมีกิจกรรมหรือนิทรรศการเก่ียวกับพลังงานทดแทนหรือเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ  โดยสถาบันฯ  ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

และรูปแบบการใหบริการ  เปน  2  กิจกรรมหลกั  คือ   

1. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ  เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกคณะวิชา

ผานระบบกลไกของหลักสูตรการเรียนการสอน  (2.5-4-1)    



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 104 
 

2. การจัดนิทรรศการพรอมการฝกอบรมในงานเกษตร  กําแพงแสน  โดยปรับการเสนอขอมูลทาง

วิชาการใหครบวงจรในชื่อ  อาหารม่ันคง  ไดดําเนินการลําดับข้ันตอนการไดมาซ่ึงอาหารใน

รูปแบบของหวงโซการผลิต  จัดแสดงเปนฐานประกอบดวย  5  ฐาน  และฐานชุมชนเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง  1  ฐาน  รวมเปน  6  ฐาน  ( 2.5-4-2)  และแตงตั้งคณะทํางานจัดงานเกษตร  

กําแพงแสน  ประจําป  2554  ใหเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดกลาว  ( 2.5-4-3)  โดยฝายนิทรรศการ

และฝายฝกอบรม   ดําเนินการปรับปรุงการใหบริการไดครอบคลุมมากข้ึน  ท้ังจากการ

ประชาสัมพันธ  ท่ัวไปและการสงจดหมายเชิญไปยังกลุมเปาหมาย  (2.5-4-4)   

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะและเผยแพรสูสาธารณชน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ  โดยจัดทํา

เปนเอกสารเผยแพรใหกับผูสนใจ และแจกใหกับประชาชนผูมาเขาชมในงานเกษตร กําแพงแสน และรวบรวม

เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ  เชน  ขอมูลนักวิจัยในแผน  CD  หรือบน

เว็บไซตสถาบันฯ  เลมรายงานงานเกษตร  กําแพงแสน  ประจําป  2554  รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการ

วิชาการเผยแพรสูสาธารณะบนเว็บไซตสถาบันฯ  (2.5-5-1)  

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.5 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 105 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.5 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

2.2-4-4 เอกสารแสดงการนําการนําผลงานวิจัยหรืองานการสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการ

รับรองใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

2.5-1-1 สรุปผลการสํารวจความตองการของชุมชน 

2.5-1-2 บันทึกชวยจําการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.5-2-1 รายละเอียดประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ ครั้งท่ี 

3/2554/เอกสารประชาสัมพันธงาน ครบรอบ 5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.5-2-2 โครงการเสวนาเครือขายกลุมผลิตผักปลอดภัย  “มุงสูเกษตรอินทรีย” 

2.5-2-3 กําหนดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โลจิสติกสการเกษตร” กําหนดการจัดนิทรรศการวิชาการ

งานเกษตร กําแพงแสน 

 2.5-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการวันสถาปนาครบรอบปท่ี 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน   

2.5-4-1 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ   

2.5-4-2 รายงานการประชุม ฝายวิจัยและพัฒนา งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554  

2.5-4-3 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ท่ี 61/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดงานเกษตร 

กําแพงแสน ประจําป 2554 

2.5-4-4 รายงานการประชุม ฝายฝกอบรม งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554  

2.5-5-1 เอกสารวิชาการ  เชน  เอกสารประกอบการฝกอบรม  เอกสารวิชาการเผยแพรผลงานสูชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยท้ังหมด  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอน จํานวน 19 คน มีนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 62.5 คน ลาศึกษาตอ 2 คน รวมนักวิจัยท้ังหมด 64.5 คน 

 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนตอนักวิจัยท้ังหมด  

      

                = 
                   

X 100
   

=  30.40 

 

 

 คะแนนท่ีได =  
                   

X 5  =   5.07 คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

30 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 22 รอยละ

30 

19 รอยละ 

30.40 

5 คะแนน 5 คะแนน รอยละ 20 บรรลุ รอยละ20 

73 62.5 

 

 

 

 

19 

62.5   

30.40 

30   
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 22 รอยละ

30 

18 รอยละ

28.80 

5 คะแนน 4.80 คะแนน รอยละ 20 บรรลุ รอยละ20 

73 62.5 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของหนวยงาน (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

2.4-2-1 เอกสารเชิญเปนอาจารยสอน/ฝกงานนิสิต 

2.6-1-1 รายชื่อนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน   

  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 

ระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการ

ท้ังหมด  43  โครงการ  44  กิจกรรม  มีการประเมินความพึงพอใจ   24  โครงการ  34  กิจกรรม   

ลาํดับ 1. ชือ่โครงการบริการทางวิชาการแกสงัคม คาเฉลีย่ 

(เต็ม 5) 

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ

จาํนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

1 เทคโนโลยีการผลิตพันธุพืชเพ่ือการใชประโยชนในเชิงการคา - - 0.00 

2 การศึกษาผลของ WO ตอแมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ของตนขาวภายใตสภาวะควบคุมในหองทดลองและในโรงเรือน" 

- - 0.00 

3 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไม - - 0.00 
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ลาํดับ 1. ชือ่โครงการบริการทางวิชาการแกสงัคม คาเฉลีย่ 

(เต็ม 5) 

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ

จาํนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

4 การฝกอบรมการชักนําตนแฮพลอยดและดบัเบิลแฮพลอยดของ

แตงกวาลูกผสมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข 

- - 0.00 

5 การวิเคราะหคุณภาพนํ้าและการใหบริการเครื่องมือดาน

สิ่งแวดลอม 

- - 0.00 

6 การผลิตเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก - - 0.00 

7 การบริการและการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาและ

ชีวเคมี 

- - 0.00 

8 วิทยาการเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืชกับ

การผลิตพืช 

- - 0.00 

9 การผลิตตนหนอไมฝรั่งและกลวยหอมทองเพ่ือการสงออก - - 0.00 

10 การบริการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ - - 0.00 

11 บริการงานวิชาการและงานวิจัยดวยกลองจุลทรรศนและกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอน 

- - 0.00 

12 พัฒนาอุปกรณ และวิธีการตรวจวิเคราะหทางเคมีดวยเทคนิคโคร

มาโทรกราฟ 

- - 0.00 

13 การศึกษาคุณภาพนํ้าในระบบการทํานาขาวและการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า จังหวัดสุพรรณบุร ี

- - 0.00 

14 การบริการและการวิเคราะหตัวอยางเพ่ือการเกษตร - - 0.00 

15 การผลิตขยายพันธุไมเชิงอนุรักษ : ไมหอม - - 0.00 

16 เทคโนโลยีการตรวจสอบเพ่ือการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุพืช

และการผลิตพืช 

- - 0.00 

17 โครงการฝกอบรม "การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP" - - 0.00 

18 โครงการฝกอบรมหลักสูตรระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ด

พันธุพืช 

- - 0.00 

19 โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

พืช 

4.63 35 162.05 

20 โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานจุลชีววิทยา 4.47 33 147.51 

21 โครงการฝกอบรมเรื่อง Plant Tissue Culture Technology 4.30 2 8.60 
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(เต็ม 5) 

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ

จาํนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

22 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HPLC operation for 

postharvest determination 

4.56 9 41.04 

23 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพ่ือการผลิตพืชอาหาร

ปลอดภัย 

4.12 45 185.40 

24 โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 4.72 28 132.16 

25 โครงการฝกอบรม การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไม 5.00 1 5.00 

26 โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง การขยายพันธุไมดอกไมประดับ

ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รุนท่ี 34 

4.80 10 48.00 

27 โครงการคายวิทยาศาสตร "รอยปริศนาดานพืชและสิ่งแวดลอม 

กับนักวิทยาศาสตรแสนซน" 

4.33 73 316.09 

28 โครงการฝกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคา 

รุนท่ี 3 

4.33 21 90.93 

29 โครงการคายวิทยาศาสตร "โครงการกาวแรกสูการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร" 

4.05 32 129.60 

30 ฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การจัดการ

หองปฏิบัติการท่ีดีและการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห  

4.13 30 123.90 

31 ฝกอบรมเรื่อง องคความรูเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชสูอาหารปลอดภัย 

รุนท่ี 3 

4.45 28 124.60 

32 โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง การขยายพันธุไมดอกไมประดับ

ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รุนท่ี 35 

4.72 18 84.96 

33 นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน วิชา 02031412 ไฟ

โตพลาสมาสาเหตุโรคพืช ในภาคตน ปการศึกษา 2554 

4.89 5 24.45 

34 นิสิตปริญญาโทภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน วิชา 

02040592 Techniques for Plant Pest Identification ภาค

ตนปการศึกษา 2554 

4.80 5 24.00 

35 นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

 

4.76 14 66.64 
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จาํนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

36 นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน วิชา 02031491 

Research Techniques in Plant Pathology ในภาคตน ป

การศึกษา 2554 

4.54 20 90.80 

37 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานไรตนสําโรง จังหวัดนครปฐม 4.88 72 351.36 

38 นักเรียนและอาจารยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี - - 0.00 

39 นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน วิชา 02031441 

ไวรัสวิทยาเบ้ืองตนของพืช 

4.73 10 47.30 

40 หองปฏิบัติการหนวยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ  งาน

ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 

- - 0.00 

41 เขาศึกษาดูงานในดานการวิเคราะหคุณภาพดิน  คุณภาพนํ้าและ

การวินิจฉัยโรคพืช 

4.52 61 275.72 

42 กิจกรรม  ""แมลงนอยรอยพืชผัก..รักษธรรมชาติศาสตร

กําแพงแสน" 

- - 0.00 

43 Students in Post Harvest Class 3.15 39 122.85 

44 AVRDC ' s  30th -  Interntional  Vegetable  Training  Course - 0.00 

45 เยี่ยมชมกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 4.43 10 44.30 

46 เยี่ยมชมของผุเขารับอบรมนานาชาต ิ หลักสูตร  Post-harvest  

Technology  of  Perishable  Crops 

- - 0.00 

47 การวิจัยดานการจําแนกเซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร,  

tissue  culture,  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียดวยพืชนํ้า,  พฤการ

เคม ี

4.57 44 201.08 

48 เยี่ยมชมหองปฏิบัติการหนวยเพาะเลี้ยงเน้ิอเยี่อพืช - - 0.00 

49 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเก่ียวกับการปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก

พืชทดลอง 

4.86 8 38.88 

50 เยี่ยมชมฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (สวนไมหอม) - - 0.00 

51 เยี่ยมชมงานของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 4.53 7 31.71 
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จาํนวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

52 ฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา 4.27 4 17.08 

53 ฝกงานหนวยจุลชีววิทยาประยุกต  งานทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

4.31 3 12.93 

54 เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน (การผลิตไบดีเซล,เตาปบชีวมวล) 4.50 26 117.00 

55 เยี่ยมชมการผลิตพลังงานทดแทนสะอาด และโรงเรียนสบูดํา 4.00 36 144.00 

56 เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน (การผลิตเตาชีวมวล) 4.50 25 112.50 

57 เยี่ยมชมเครื่องจักรกลเกษตร 4.03 40 161.20 

58 การใหบริการดานการเกษตร 4.82 10 48.20 

59 การใหบริการดานวิเคราะห ทดสอบ สรางสิ่งประดิษฐ 4.90 7 34.30 

60 การใหบริการตรวจสอบ CNG 4.30 114 490.20 

61 โครงการการอบรมและการกระจายพันธุออยกําแพงแสน 4.00 570 2275.91 

62 การเยี่ยมชมดูงาน 4.05 36 145.80 

63 การใหบริการเครื่องมืออุปกรณโรงเรือน 3.75 10 37.50 

64 บริการวิเคราะหตัวอยางออย - - 0.00 

65 ใหบริการเยี่ยมชมหนวยงาน 4.68 99 463.32 

66 ใหบริการเช้ือพันธุกรรมพืชผัก 0.00 0 0.00 

67 เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู รุนท่ี  4/2554 4.47 17 75.99 

68 เทคนิคการผลิตมะกรูดเชิงการคา  

รุนท่ี 3/2554 

4.53 16 72.48 

69 การปลกูและการผลติมะนาวนอกฤด ู  

รุนท่ี 1/2554 

4.41 31 136.71 

70 การสรางสวนไมผลยุคใหม  รุนท่ี 1/2555 4.25 8 34.00 

71 การจัดการสวนมะขามและการจัดการศัตรูฝกมะขาม  รุนท่ี  

2/2555 

4.50 4 18.00 

72 เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการ 

ผลิตใบมะกรูดเชิงหารคา  รุนท่ี 1/2555 

4.77 18 85.86 

73 การขยายพันธุไมผลเชิงธุรกิจ  รุนท่ี  1/2555 4.63 8 37.04 
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74 การผลิตมะละกอคุณภาพ  รุนท่ี 1 4.09 8 32.72 

75 โครงการพัฒนาวิชาการ "การบริการวิเคราะหคุณภาพ ประดษิฐ

แผงควบคุมอัตราการการไหลของอากาศและการสงเสริมความรู

ดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว" 

4.40 17 74.80 

76 โครงการฝกอบรม โครงการถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

เงาะใหไดคุณภาพเพ่ือลดความสูญเสีย 

4.46 13 57.98 

77 โครงการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการองคความรูเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพขององคกร" 

4.35 19 82.65 

78 โครงการฝกอบรม ระยะสั้น "Postharvest and Horticultural  

Industrial Training in Thailand" 

4.75 4 19.00 

79 โครงการพัฒนาวิชาการ"การผลิตสารเคลือบผิวและฟลมเคลือบ

เน้ือบริโภคไดสําหรับผักและผลไม 

- - 0.00 

80 โครงการฝกอบรม หลักสูตรวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน รุน

ท่ี 43 "การใชสารเคลือบผิวและเคลือบเน้ือผลไมบริโภคไดเพ่ือยืด

อายุการเก็บรักษาสําหรับการสงออกผักและผลไมเมืองรอน" 

4.39 28 122.92 

81 โครงการฝกอบรม ระยะสั้น "ดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผัก

สด  (นานาชาติ) 

4.44 9 39.96 

82 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเครื่องมือ หองปฏิบัติการ

หลังการเก็บเก่ียว 

4.73 41 193.93 

83 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 4.40 51 224.40 

84 โครงการฝกอบรม ระยะสั้น " Introduction to Fresh fruit and 

Vegetable biology  และ Postharvest technology for fruit 

and Vegetable 

4.75 8 38.00 

85 โครงการวันสถาปนาครบรอบปท่ี  5  สถาบันวิจัย 4.10 345 1414.50 

86 โครงการงานเกษตรกําแพงแสน  ประจาํป  พ.ศ. 2554 4.24 465 1971.60 

87 โครงการฝกอบรม  Development  Farm  Machinery  for  

Small-Scale  Farmers 

4.52 6 27.12 

รวม 4.38 2756 11738.53 
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ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

       =  

ตัวบงช้ีท่ี 

11,738.53 

          2,756 

 คะแนนท่ีได =  4.26 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2553 2554 2553 2554 

2.7 18,245.23 คาเฉลี่ย 

4.37 

11,738.53 คาเฉลี่ย 

4.26 

4.37 

คะแนน 

4.26 

คะแนน 

คาเฉลี่ย 

4.00 

บรรลุ 

 

คาเฉลี่ย 

4.00 4,176 2,756 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2553 2554 2553 2554 

2.7 18,245.23 คาเฉลี่ย 

4.37 

11,738.53 คาเฉลี่ย 

4.26 

4.37 

คะแนน 

4.26  

คะแนน 

คาเฉลี่ย 

4.00 

บรรลุ คาเฉลี่ย 

4.00 4,176 2,756 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  

2.7-1-1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  

2.7-1-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2554 

จาํนวน คาถวงนํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมลู TCI 

0.25 15 3.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏ

อยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 12 6.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล ที 

3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู

ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอ

ไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category 

ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ช่ือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 2 2.00 

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0 

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 0 0 

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

0.50 0 0 

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 29 11.75 

11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  64.5 

http://www.scimagojr.com/�
http://www.scimagojr.com/�
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2554 

จาํนวน คาถวงนํ้าหนัก 

12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 29 11.75 

 คะแนนที่ได  

                    X 5 =   4.55 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.8 11.75 รอยละ 

18.22 

4.55  คะแนน - 

 

- รอยละ 15 

 64.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.8 11.75 รอยละ 

18.22 

4.55 คะแนน - 

 

- รอยละ 15 

64.5 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของหนวยงาน  

2.8-1-1 รายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
 

 

 

 

18.22 

20   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.9  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน  

(ปการศึกษา2554) 

1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 17 

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 2 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 19 

4 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาตอ) 64.5 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 29.46 

6 คะแนนที่ได  

                    X 5 =   7.37 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.9 19 รอยละ

29.46  

5.00  คะแนน - - 

 

รอยละ 20 

64.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.9 19 รอยละ 

29.46 

5 คะแนน - - 

 

รอยละ 20 

64.5 

29.46 

20   
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หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

2.9-1-1 รายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชน  

2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของหนวยงาน  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.10  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การ สอน และ/หรอืการวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน  

(ปการศึกษา 2554) 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 10 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย 5 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวนของการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

- 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทัง้หมด 87 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

17.24 

6 คะแนนที่ได  

                    X 5 =   2.87 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  

 

 

 

17.24 

30   
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.10 15 รอยละ 

17.24 

2.87  คะแนน - - รอยละ 12 

87 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.10 15 รอยละ 

17.24 

2.87 คะแนน - - รอยละ 12 

87 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  

2.10-1-1 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน   

2.10-1-2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการวิจัย   
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ตัวบงช้ีท่ี 2.11  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลกัษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน  

โครงการ  “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

พริก จังหวัดแพร”  เปนโครงการ ท่ีไดรับงบสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เปนโครงการความรวมมือท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน รวมกับ

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเกษตรกรผูปลูกพริก ตําบลหนองมวงไข อําเภอหนองมวงไข 

และเกษตรกร ตําบลทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร รวมกันจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ พัฒนาระบบการ

ตัดสินใจ วางแผนการปลูกพริกใหไดผลผลิตในชวงท่ีราคาสูง  เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ัง

เปนการเผยแพรความรูเรื่องการผลิตพริกปลอดภัยและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการผลิตพริกจากเกษตรกร ท้ังนี้คาดหมายวาผลของการดําเนินโครงการจะสามารถชี้นําแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมดานการเพาะปลูกอยางปลอดภัยตอผูปลูกและผูบริโภค และนําเสนอแนวทางปฏิบัติสําหรับ

ผูบริหารระดับจังหวัด ท่ีจะใหการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานของการผลิตแกเกษตรกร เชนการจัดหาแหลงน้ํา  การ

จัดทําฝายก้ันลําน้ํายมในชวงท่ีเหมาะสม  จัดระบบชลประทานสูแปลงปลูก ตลอดจนเกษตรกรสามารถ

คาดการณ สถานการณการตลาดพริกในทองถ่ินไดตามสภาพจริง  ดังนั้น การดําเนินงานโครงการวิจัย “การ

พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร” มีผลตอ

การตัดสินใจของเกษตรกร ท้ัง 2 ตําบล ท่ีจะปรับปรุงวิธีการปลูก ดูแลรักษา และปรับชวงการปลูกใหเหมาะสม 

เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดี และไดราคาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน มีการรวมกลุม

สามารถพ่ึงพาตนเองได ท้ังยังคงเอกลักษณของตนเองไว  
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ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   มีผลการดําเนินงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   มีการดําเนินงาน โดยนําผลการเรียนรู และเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ไดจัดทํา โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตร

และการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร”  (2.11-1-1) เปนโครงการความรวมมือท่ีสถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และเกษตรกรผูปลูกพริกในตําบลหนองมวงไข อําเภอหนองมวงไข และตําบลทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร  

โดยมีการจัดทําแผนงานของโครงการใหมีสวนรวม ของนักวิจัยและเกษตรกรผูปลูกพริก นอกจากนี้หัวหนากลุม

ผูปลูกพริกจากตําบลทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร (นายเมืองคํา สมใจ) ไดจัดตารางและประสานงาน (P) 

การฝกอบรมเกษตรกรผูรวมโครงการ ท้ังนี้ โครงการนี้ไดสํารวจขอมูล การปลูกปฏิบัติดูแลรักษาพริก ผลผลิตท่ี

ได และราคาผลผลิตในแตละชวงเก็บเก่ียว ตลอดจนคาใชจายในการซ้ือวัสดุอุปกรณ การจางแรงงาน การใช

จายเงินจากการขายพริก การรวมกิจกรรมในหมูบาน การไดรับความรูจากหนวยงานภายนอก การตลาดพริก

และชองทางการกระจายผลผลิต นําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหและจัดอบรมเจาหนาท่ีเกษตร ดานเทคโนโลยี

การผลิตพริกปลอดภัย โดยรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ อบต. และเทศบาล  อบรมเกษตรกร

ดานเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย ลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมท้ังสาธิตการผลิตเชื้อ

ไตรโคเดอรมาและฝกปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีปลูกพริกของเกษตรกรอยางตอเนื่องตลอดฤดูปลูกเดือนละ 1 ครัง้ และ

ไดจัดทัศนศึกษาดูแปลงปลูกพริกในจังหวัดนาน (D) 

  ผลจากการดําเนินงาน พบวา เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็น เปดกวางรับฟงขอมูลและนําไป

ปฏิบัติ ซ่ึงการสรุปผลการดําเนินงานตอเกษตรกรในท่ีประชุม และใหมีการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นหาแนว

ทางการดําเนินงานในปเพาะปลูกตอไป (C) เกษตรกรมีความกระตือรือรนในการนําขอมูลสถิติดานราคา และ

ผลผลิตพริกท่ีออกสูตลาดในภูมิภาคตางๆ ของแตละเดือนมาเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะเริ่มปลูกพริก

ในชวงใด เพ่ือใหไดราคาสูง มีการคาดคะเนความเสี่ยง รวมท้ังวางแผน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบ

มากข้ึน เชน การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาปองกันโรครา การลดจํานวนตนตอไรลงจาก 10 ,000 ตน เปน 7 ,000 

ตน การตัดแตงก่ิงแขนงออกเพ่ือใหพุมโปรง ลดการสะสมโรคโดยการใชถุงดําเก็บเศษซากพืชเปนโรคออกจาก

แปลงปลูกทุกครั้ง การรักษาความสะอาดแปลงปลูกและรอบแปลงปลูก การไมใชน้ําชลประทานท่ีไหลผาน

แปลงเปนโรค การไมเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพริกเพ่ือไมใหผลผลิตลนตลาดมากเกินไป (A) นับวาเปนกิจกรรมท่ี

เกษตรกรสวนใหญปรับแนวคิด รับสิ่งใหมๆ มาปฏิบัติ ซ่ึงปรกติแลวเปนเรื่องท่ียาก เพราะเกษตรกรมักให

ความสําคัญดานวิชาการนอยกวาประสบการณตนเอง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของโครงการมีการ

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ดําเนินโครงการ “การ

พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร” ไดมี

การตั้งเปาหมายในการดําเนินงานไว โดยมีแผนดําเนินงานกับกลุมเกษตรกรผูปลูกพริก จํานวน 2 ตําบล ใน

จังหวัดแพร คือ ตําบลหนองมวงไข อําเภอหนองมวงไข และ ตําบลทุงนาว อําเภอสอง และไดดําเนินการครบ

ท้ัง 2 พ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีตั้งไวรอยละ 100 (2.11-1-1) 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ดําเนินโครงการ “การ

พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร”  อยาง

ตอเนื่อง โดยการดําเนินโครงการนี้ในปท่ี 1 ตั้งแตเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 และมีการ

ดําเนินการตอเปนปท่ี 2 ซ่ึงโครงการไดมีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการท่ีลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนํา

เดือนละ 1 ครั้งตลอดฤดูปลูก มีการจัดอบรมเจาหนาท่ีเกษตร ดานเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย  โดย

รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ อบต. และเทศบาล อบรมเกษตรกรดานเทคโนโลยีการการผลิต

พริกปลอดภัย (2.11-3-1) ลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงจากเดิม เกษตรกรผูปลูกพริกไมมี

การตัดแตงก่ิงและดอก  และปลูกพริกจํานวนตนมากเกินไป ทําใหสิ้นเปลืองตนทุนคาเมล็ดพันธุ และการดูแล

รักษา เนื่องจากการเกิดโรคแมลงรุนแรง นอกจากนี้ ไดจัดทําแปลงสาธิตพันธุ และวิธีการดูแลในแปลงปลูก

พรกิของเกษตรกรท้ัง 2 ตําบล ซ่ึงเทคนิคและวิธีการ เปนท่ีนาพอใจของเกษตรกร สามารถเห็นผลจริง ชวยลด

คาใชจาย และเกษตรกรกําหนดเวลาในการปลูกเพ่ือการเก็บเก่ียวใหไดผลผลิตราคาสูงในปเพาะปลูกใหมตอไป  

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือย่ังยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ดําเนินโครงการ “การ

พัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร”  การ

ดําเนินโครงการนี้ในปท่ี 1 ตั้งแตเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 เกษตรกรท่ีปลูกพริกในชวงเดือน

กรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการท่ีลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนํา

เดือนละ 1 ครั้งตลอดฤดูปลูก เกษตรมีการรับฟงขอมูลท่ีเปนประโยชน และนําไปปฏิบัติในการปลูก ทําให

เกษตรกรตัดสินใจไมเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก เพ่ือไมใหผลผลิตลนตลาดมากเกินไป โดยยังคงปลูกพริกผลใหญ ท่ีเปน อัต

ลกัษณของกลุม คือ “พันธพริกสันกําแพง พันธุพริกแมปง พันธุพริกหยกสยาม พันธุพริกหยกสวรรค พันธุพริก

ซีอาน”  เพ่ือสงโรงงานเชนเดิม และยอมรับเทคนิควิธีการลดจํานวนตนตอไร มีการบํารุงปรับปรุงดินอยางถูก

วิธี มีการดูแล ตัดแตงตนพริก จากเดิมท่ีไมเคยมีการตัดแตงเลย เพ่ือปองกันโรคแมลง และมีการใชสารชีวภาพ

ตามท่ีไดรับการแนะนํา (เชื้อไตรโคเดอรมา) และลดการใชสารเคมี ทําใหโรคแมลงลดลง ผลพริกท่ีขายได

คุณภาพดี มีปริมาณสูง มีการจดบันทึกการปฏิบัติประจําวัน และจัดทําบัญชีคาใชจาย ทําใหทราบตนทุนและ

รายไดในแตละฤดูปลูก สามารถวิเคราะหตนทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการลดคาใชจาย เกษตรกรมีการรวมกลุม

กันเก็บเก่ียวในปริมาณท่ีไมลนตลาดมากเกินไป ราคาไมตกต่ํา ทําใหรายไดเพ่ิมข้ึน ตามเอกลักษณของกลุม
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เกษตรกร คือ “รวมมือรวมใจ” นอกจากนี้ เดิมเกษตรกรจะปลูกพริกหลังการปลูกขาวโพด หลังการระดม

ความคิดเห็น จะเปลี่ยนเปนการปลูกพืชคลุมดินแทนการปลูกขาวโพด ซ่ึงเปนการพัฒนาเพ่ือสรางความยั่งยืน

ของปจจัยการผลิต ตามดวยการปลูกพริกเร็วข้ึน ผลผลิตจะไดราคาดีกวาเดิม เกษตรกรมีความม่ันใจในระบบ

การเพาะปลูกท่ีรวมกันพัฒนา มีการรวมกลุมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการดําเนินงานในปเพาะปลูกตอๆ  

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน / องคกรมีความเขมแข็ง 

จากการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ดําเนิน 

โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานพริก 

จังหวัดแพร” ไดเล็งเห็นวาเกษตรกรมักใหความสําคัญดานวิชาการนอยกวาประสบการณตนเอง แตหลังจากท่ี

ไดรับความรู เทคนิควิธีการตางๆ ทําใหมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับและมีการผสมผสานระหวาง 

วิชาการและประสบการณตนเองเขาดวยกัน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชน สรางคุณคาตอสังคม ชุมชน องคกร ทําใหมี

ความเขมแข็ง รวมกันเปนกลุมระดมความคิด หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพ่ือไมใหผลผลิตลนตลาด ราคา

ผลผลิตไมตกต่ํา ทําใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  และมีความม่ันใจในกระบวนการผลิตท่ีปรับปรุงแลว  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.11 5 ขอ 5 คะแนน - ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.11 5 ขอ 5 คะแนน - ขอ บรรลุ 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเหต ุ:    

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 

2.11-1-1 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหาร

จัดการหวงโซอุปทานพริก จังหวัดแพร”   

2.11-3-1 เอกสารการอบรมเกษตรกรดานเทคโนโลยีการการผลิตพริกปลอดภัย 

  

ตัวบงช้ีท่ี 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  - 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน    ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมท้ังการเขารวมโครงการ/

กิจกรรม กับวิทยาเขตฯ  อยางตอเนื่อง เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน

หนวยงาน เชน กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กําแพงแสน ไดแก การแสดงจําอวดหนามานในภาคคํ่า และการแกะสลักพืชผักท่ีสวยงามในพิธีเปด โครงการ

ปลูกขาววันแมเก็บเก่ียววันพอ ซ่ึงมีพิธีทําขวัญขาว  กิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต การแสดง

มุทิตาจิตตอผูเกษียณอายุราชการ  การรวมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เปนตน (2.12-1-1) 

2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคาร

สถานท่ีดังนี้    

1)  การติดเหล็กดัดปองกันการโจรกรรมภายในอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑแมลง 

2) ติดกลองวงจรปดท่ีฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  และฝายเครื่องจักรกล

การเกษตรแหงชาติ 

3) การจางยามรักษาความปลอดภัย ของศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

มีการพัฒนาดานความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีการพัฒนาดานภูมิทัศน  การปรับตกแตงพ้ืนท่ี

อยางมีสุนทรียภาพ  (2.12-2-1) 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ในการรักษาดานภูมิทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการพัฒนาพ้ืนท่ี ตกแตงก่ิงและ

ตนไม ปลูกเพ่ิมและดูแลตนไมและสวนบริเวณรอบอาคารใหรมรื่น สวยงาม   นอกจากนี้ยังมีการปลูกและ

อนุรักษพืชและแมลงธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เชน  การปรับปรุงหนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน  สวนไมผลฯ  ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  เปนตน (2.12-3-1) 

4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีพ้ืนท่ีบริเวณโถงกลางของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง และบริเวณดานหนาหองประชุมธรรมรักษา  เปนพ้ืนท่ีเอนกประสงค ในการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ัง

กิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง (2.12-4-1)  และมีการรณรงคใหบุคลากรแตงกายดวย

ผาไทยทุกวันพุธ  ใสเสื้อมอฮอมแสดงสัญลักษณการเปนมหาวิทยาลัยชาวนา ในวันศุกร  พรอมท้ังใหบุคลากรท่ี

รวมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม  (2.12-4-2) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น  1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจดานสุนทรียภาพในมิติศิลปะ

และวัฒนธรรม ดังแสดงรายละเอียดในรายงานผลการประเมินโครงการ ประจําปการศึกษา 2554 โดยมี

คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 3.95 (2.12-5-1) 

เกณฑการประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.12 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.12 5 ขอ 5 คะแนน - - 5 ขอ 

หมายเหต ุ:  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.12-1-1 ภาพถายโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปและวัฒนธรรม 

2.12-2-1 เอกสารโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี/ภาพถายกิจกรรม  

2.12-3-1 ภาพถายกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ี  

2.12-4-1 ภาพถายบริเวณพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ   

2.12-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริม

ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ   

2.12-5-1 ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม   

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหาร

และการจัดการ ดังนี้  

ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  คือ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน และ คณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน ซ่ึงมีสวนรวมในการบริหารงาน การตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 

และสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ยังมีการจัดการความรูใหกับบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันและมีการนํา ระบบสํานักงานอัตโนมัติ มาใชในการสื่อสารขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร  อีกท้ังมีการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบและทันตอสถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  4.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 

2554 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)     ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 4.92  

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

ขอ 7 7  7 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5  5.00  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6  5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 7 7  5.00  

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 80 

 

80 131 73.80 4.61  

 177.5  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน     

(สกอ. 7.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 

อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานผานครบท้ัง 7 ขอ ตาม

เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจํา หนวยงาน  ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา ดังนี้ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประกาศแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามระเบียบขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

(3.1-1-1)  โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดชี้แจงบทบาทหนาท่ีของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน   ตอคณะกรรมการประจําฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 วาระท่ี 1.2 เม่ือคราวประชุม

วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 และ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือคราวประชุมวันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 1.2  (1.1-1-4) 

 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดมีการประเมินตนเองตามแบบฟอรมท่ี

กําหนดลวงหนา (3.1-1-2)  และมีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ตอสาธารณชน (3.1-1-3) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดจัดโครงการ จัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  

เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในหนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 

2555 (1.1-2-3) โดยผูอํานวยการฯ ไดถายทอดวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินงานตามนโยบาย รวมท้ังนําเสนอ

ขอสนเทศของสถาบันฯ เชนจํานวนบุคลากร งบประมาณ ผลงาน ใหบุคลากรทราบเพ่ือนําไปเปนฐานคิด

วิเคราะหแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ยังได สรางความเขาใจรวมกันในเรื่องกลยุทธ นโยบาย 

เปาหมาย แกบุคลากร ในการประชุม 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี  5 มกราคม 2555      กลุมเปาหมาย  พนักงานมหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  13 มกราคม 2555      กลุมเปาหมาย ขาราชการ  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 29 มีนาคม 2555  บุคลากรท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2555 ” ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 19 กันยายน 2554 

และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  (1.1-2-1)   โดย ไดนํา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 21 มิถุนายน 2554   วาระท่ี 2.1 เรื่อง

แผนกลยุทธและแผนงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)   ภารกิจหลักและ

ภารกิจรองของหนวยงาน  นโยบายของวิทยาเขต มหาวิทยาลัย และประเทศ  ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มา

เปนแนวทางในการกําหนด ตัวบงชี้คุณภาพ ( KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน (1.1-3-2)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดใชฐานขอมูลทางการเงินในระบบบัญชีสามมิติ มาใชเพ่ือการ

ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันเหตุการณ  และเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับหนวยงานยอยในการดําเนินงาน

ตางๆ ไดทันเหตุการณ จึง ไดจัดทําโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การดําเนินงาน และการ
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ใหบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (พ.ศ. 2554-2556) ” ข้ึน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วใน

การดําเนินการตางๆ เชน การใชงานในระบบ e-office ในงานบริหารและธุรการ และมีการประชุมโดยใชระบบ 

e-meeting (3.1-2-1)  

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามท่ีมอบหมายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน อยางสมํ่าเสมอ   

(1.1-1-2)  มีการติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปละ 2 

ครั้ง (1.1-5-1) และมีการแจงแผนและผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรในหนวยงานในโครงการจัดการความรู

เพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในหนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการ

วิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-2-3) ดังนี้ 

ครั้งนี้ 1 วันท่ี  5 มกราคม 2555      กลุมเปาหมายพนักงานมหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 2 วันท่ี  13 มกราคม 2555      กลุมเปาหมายขาราชการ  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 29 มีนาคม 2555  บุคลากรท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน หนวยงาน  มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร  อยางนอย 2 ครั้งตอป

การศึกษา 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานภายใน   และ

แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารหนวยงาน  และใหอํานาจการตัดสินใจ

แกหัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการชุดตางๆ ตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (3.1-4-1)   จัดใหมีการ ประชุม/ พบปะเพ่ือ สื่อสารขอมูลและ รับฟง

ขอคิดเห็นจากบคุลากร ในโอกาสท่ีเหมาะสมจํานวนท้ังหมด  5  ครั้ง  ในวันท่ี  29 กันยายน 2554 วันท่ี 29 

ธันวาคม 2554 วันท่ี 5 มกราคม 2555 วันท่ี 13 มกราคม 2555 และวันท่ี 29 มีนาคม 2555  (3.1-4-2) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสราง

ขวัญและกําลังใจตอบุคลากร    เชน การเสนอชื่อนักวิจัยและบุคลากรผูมีผลงานดีเดน เพ่ือขอรับรางวัลจาก

หนวยงานภายนอก ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/ว 2266 ลงวนัท่ี  28 กันยายน  2554 เรื่อง การ

คัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (2.1-3.7)  

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการถายทอดความรูท่ีเกิดจากประสบการณของ

ผูบริหารใหแกบุคลากร โดยจัดใหมีการประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงขอคิดเห็น ในโอกาสท่ี
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เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ ไดแก มีการประชุมชี้แจงบุคลากรและหัวหนาหนวยงานภายใน  เพ่ือชี้แจงถึงการทํา 

JA ของบุคลากรและการเขียนโครงการเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการ โดยในวันท่ี 22 มีนาคม 2555 09.00 -

12.00 น. ประชุมฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน 13.00-

16.30 น. ประชุมฝายบริหารและธุรการ  วันท่ี 12 เมษายน 2555 09.00-12.30 น. ประชุม ศูนยวิจัยและ

พัฒนาออยและน้ําตาล ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน และฝาย

เครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ   มีการมอบหมายงาน โดย คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังประชุม เพ่ือ 

วิเคราะห ตําแหนง เพ่ือความกาวหนาของบุคลากรเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็ม

ตามศักยภาพ โดยมีเอกสารการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ประจําป 2554 -2555 (3.1-5-1)   และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของฝายบริหารและธุรการ ซ่ึงบุคลากรของ

ฝายบริหารและธุรการ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีธุรการ ของหนวยงานในสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (3.1-5-2) มีการแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 2/2555 

วันท่ี 15 มีนาคม 2555 วาระท่ี  4.2 การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน (1.1-1-2) ใน

การท่ีจะใหมีการนําเสนอแผน/ผล ดําเนินงาน โดยหัวหนาหนวยงานและขอใหหัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตรอน นําเสนอเปนตนแบบ  

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ หนวยงาน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดย

คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตอหนวยงานในทุกดานไดมีการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ไดแก  

1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน (1.1-3-2) (1.1-5-1) โดยการแจงวัตถุประสงค เปาหมาย และผลท่ี

คาดหมายแกผูปฏิบัติงานกอน 

2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลท่ีดี โดยใชทรัพยากรท่ีมี

อยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดยการจัดทําแผนและมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการใชทรัพยากรรวมกัน  (3.1-6-1) 

3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สามารถใหบริการไดตามท่ีกําหนดไวในภารกิจของ

หนวยงาน สรางความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ โดยมีการจัดแบงโครงสรางองคกร  ออกตามภารกิจ  (3.1-6-2)  มี

การใหบริการท่ีหลากหลายตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร เชน มีการใหบริการมาตรฐานตรวจสอบกาซ 

NGV ของฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ (3.1-6-3) การจัดทําโครงการ การพัฒนาศักยภาพผูผลิตและ

ผูประกอบการผลิตเพ่ือมุงสูมาตรฐาน THAIGAP (3.1-6-4)   

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี      โดยมีการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ การประจําป  (1.1- 3-2) มีการรับผิดชอบตอ สงัคมและ
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ปญหาสาธารณะ เชน เม่ือประเทศไทยพบกับเหตุการณมหาอุทกภัย ก็มีการรวมบริจาคสิ่งของ เปนเจาภาพ

เลี้ยงอาหารท่ีศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม  มีการดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีประสบภัยน้ํา

ทวม  (3.1-6-5)  โครงการใหความรูเพ่ือเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตแกผูประสบ

อุทกภัย  (3.1-6-6) 

5.  หลกัความโปรงใส (Transparency) มีการดําเนินงานอยางเปดเผย สามารถตรวจสอบได 

เชน ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน (ในระบบแทง)  มีการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2554 วันพุธ ท่ี 16 มีนาคม 2554  แจงหลักเกณฑและรายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีการใหคะแนน รวมท้ังโปรแกรมชวยการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  ไดมีการรายงาน ผลการ

ดําเนินการ เลื่อนข้ันเงินเดือน  ใหท่ีประชุมทราบ   ในการประชุมครั้งท่ี  3/255 4 ในวันพุธ ท่ี 25 พฤษภาคม 

2554 (1.1-1-2)  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน (3.1-6-7) ดวยความโปรงใส หลังจากหนวยงานยอยเสนอ

ขอมูลการพิจารณาเงินเดือนของบุคลากรในสังกัดฯ ข้ึนมา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

จะเชิญหัวหนาหนวยงานยอยรวมประชุมเพ่ือพิจารณา ใหเกิดความเปนธรรมและมีความเหมาะสมกับจํานวน

เงินท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อน และหลังจากการเลื่อนเงินเดือนเสร็จเรียบรอยแลว จะมีหนังสือแจงถึงบุคลากร

ใหทราบถึงการเลื่อนเงินเดือน ซ่ึงหากผูใดเกิดความไมเขาใจหรือคิดวาไมไดรับความเปนธรรม สามารถขอรับ

ฟงคําชี้แจงจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนได  รวมท้ังมีการประชุมบุคลากร เม่ือวันท่ี 27 

มิถุนายน 2554 ชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนและตอบขอซักถาม (3.1-6-8)   

   

จัดใหมีการประเมินผูบริหารในระดับผูอํานวยการในระบบออนไลน โดยผูมีสิทธิ์ประเมินจํานวน 199 

คน มีผูเขาไปประเมินจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 66.33 เหตุท่ีมีการประเมินไมครบเนื่องจากขอมูล

บคุลากรผูมีสิทธิ์ประเมิน ในระบบประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย ไมเปนปจจุบัน มีบุคลากรจํานวนหนึ่ง

ลาออกจากราชการไปแลว   และบุคลากรสวนหนึ่งเปนหมวดแรงงานและผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  ซ่ึง

ไมไดขอ      e-mail address ของมหาวิทยาลัยท่ีจะเขาไปประเมินในระบบได  (3.1-6-9)  มีการนําผลการ

ประเมินผูอํานวยการ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในการประชุม

ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 26 เมษายน 2555  วาระท่ี 1.4  (1.1-1-4)  มีการประเมินระดับหัวหนาฝาย/ศูนย โดย

บุคลากรในสังกัด อยางตอเนื่องทุกป และแจงผลการประเมินใหผูบริหารทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการ

ดําเนินงาน     (3.1-6-10)  

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือรับทราบและรวมแกไขปญหา (3.1-1-1) 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการแตงตั้ง รองผูอํานวยการ 2 ตําแหนง

ผูชวยผูอํานวยการ 2 ตําแหนง หัวหนาฝาย/ศูนย (3.1-4-1) และจัดแบงองคกรตามความเหมาะสมของภารกิจ  

(3.1-6-2 ) เพ่ือกระจายอํานาจในการบริหารและการดําเนินงาน  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก  
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- รองผูอํานวยการฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากร ดูแลงานบริหารและงานบุคคล   

- รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ ดูแลงานบริการวิชาการ  

- ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ ดูแลงานนโยบายและแผน และอ่ืนๆ 

- ผูชวยผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน ดูแลระบบสารสนเทศ และงานดาน

พลงังาน 

- หัวหนาฝาย/ศูนย รับผิดชอบดูแลงานดานบริหารและภารกิจหลักภายในหนวยงาน 

- คณะกรรมการชุดตางๆ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ

ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เชนระเบียบบริหารงานบุคคล (3.1-6-11) หลกัเกณฑการ เลื่อนเงินเดือน 

(3.1-6-12) จรรยาบรรณบุคลากรและนักวิจัย (2.1-3-5)  

9.  หลักความเสมอภาค (Equity) มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ภายใตกฎขอบังคับเดียวกัน 

โดยมีการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา อยางเทาเทียมกัน (3.1-6-13) นอกจากนี้สถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน  ยังดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการกับทุกกลุม สาขา อาชีพ อยางเทาเทียมกัน 

เชน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพ่ือนํามาปรับปรุงการใหบริการ

และการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน (2.5-1-1) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการบริหารงานโดย คณะกรรมการและ

ยึดถือมติในท่ีประชุม    (1.1-1-2)  

7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ประเมินผล การบริหารงานของ

หนวยงาน  และผูบริหาร ในแบบประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดย

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554   (3.1-7-1)   จากผลการ

ประเมินไดคะแนนเฉลี่ย  4.43  อยูในเกณฑดี  และ ไดใหขอเสนอแนะใน การประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 26 เมษายน 2555 (1.1-1-4)  ดังนี้ 

วาระท่ี 2.1 เสนอใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรุปผลการประเมิน    โดยใหแสดงถึงผลลัพธ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาใหขอเสนอแนะการดําเนินงานไดตรงประเด็น  

วาระท่ี 3.2 เสนอใหมีการหารายไดอยางจริงจัง หรือ ใหผูเปนมืออาชีพโดยตรงเปนผูดําเนินการ เชน 

อุทยานแมลง 

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน รับ ขอเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุง และแจงในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งที่   3/2555 วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.  2555 วาระท่ี 5.2 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-1-2)   
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อนึ่ง ในปท่ีผานมาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการประเมินผล การ

บริหารงาน ของหนวยงาน แตไมมีขอเสนอแนะ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จึงไดมีการทบทวนและนํา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําฯ จากการประชุมครั้งท่ี 1/2552   วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2552   

วาระท่ี  1.3 เรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน     (1.1-1-4)    ซ่ึงใหขอเสนอแนะวา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ควรมีการวางนโยบายวิจัย การจัดระบบองคกรดานประสานงานวิจัย และ

อํานวยความสะดวกแกอาจารย นักวิจัย ในดานตางๆ ตองเปนศูนยรวมเครือขายในเรื่องแหลงทุนวิจัย การ

อํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัย นักวิชาการ เปนผูประสานงานระหวางวิทยาเขตกับหนวยงานภายนอก และ

เปนศูนยกลางของงานดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมใหนักวิจัย / อาจารยรุนใหม ใหมีผลงานวิจัย

และมีเวทีในการเสนอผลงาน    

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดเสนอขอปรับโครงสรางภายใน  โดยขอ เพ่ิมฝายประสาน

งานวิจัยและเผยแพร ใหมีภาระหนาท่ีตามท่ีไดรับคําแนะนํา ซ่ึงใน การดําเนินงานตองมีการประชุมท้ังในระดับ

หนวยงานและวิทยาเขต  เม่ือไดรับความเห็นชอบจึงไดนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ใหจัดตั้งฝายประสานงานวิจัยและเผยแพรตั้งแตวันท่ี  30  เมษายน  2555 (3.1-7-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหต ุ:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลง แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕” 

1.1-2-3 โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรใน

หนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

1.1-5-1 ปฏิทินการดําเนินงานประจําป 

1.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

2.1-3-5 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/ว 0587  ลงวนัท่ี16 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอสง
จรรยาบรรณของบุคลากร และจรรยาบรรณนักวิจัย 

2.1-3-7 บันทึกขอความท่ี ศธ  0513.20401/ว 2266  ลงวนัท่ี  28 กันยายน  2554 เรื่อง การ
คัดเลือก บุคลากรดีเดน สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน 

2.5-1-1 สรุปผลการสํารวจความตองการของชุมชน  

3.1-1-1 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.1-1-2 สรุปแบบ ประเมิน ตนเอง คณะกรรมการประจํา  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   

ประจําปการศึกษา  2554 

3.1-1-3 แฟมประวัติคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.1-2-1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารการดําเนินงานและการใหบริการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (พ.ศ. 2554-2556) 

3.1-4-1 คําสั่งแตงตั้งผูบริหาร หัวหนาฝาย/ศูนย และคณะกรรมการชุดตางๆ 

3.1-4-2 บันทึกชวยจํา รูปภาพ เนื่องในกิจกรรมตางๆ   

3.1-5-1 เอกสารการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในการจัดทํา แผน การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําป 2554 - 2555 

3.1-5-2 โครงการจัดการองคความรู /โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3.1-6-1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ/รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ปงบประมาณ  25554  และการใชทรัพยากรรวมกัน 

3.1-6-2 โครงสรางองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 3.1-6-3  เอกสารรับรองการเปนหนวย ตรวจสอบ NGV ของฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ  

3.1-6-4  โครงการการพัฒนาศักยภาพผูผลิตและผูประกอบการผลิตเพ่ือมุงสูมาตรฐาน THAIGAP   

3.1-6-5 ภาพกิจกรรมเลี้ยงอาหารท่ีศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม/ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในพ้ืนท่ีประสบภัยน้ําทวม   

3.1-6-6 โครงการ ใหความรูเพ่ือเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตแกผู

ประสบอุทกภัย    

3.1-6-7 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2555 

3.1-6-8 บันทึกชวยจําการประชุม เรื่อง การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน  ครั้งท่ี  1  

3.1-6-9 แบบรายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  (ผศ.ดร.พิสสวรรณ  

เจียมสมบัติ)/สรุปแบบประเมินหัวหนาฝาย/ศูนย 

3.1-6-10 ใบแจงผลการประเมินผูบริหารระดับหัวหนาฝาย/ศูนย 

3.1-6-11 ระเบียบบริหารงานบุคคล   

3.1-6-12 หลกัเกณฑการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนข้ันคาจาง 

3.1-6-13 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2554 

3.1-7-1 สรุปแบบประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  โดย

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา  2554 

3.1-7-2 ขอเสนอปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน/

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของหนวยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน

มาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบท้ัง  5 ขอตาม

เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู  (3.2-1-1)  ท่ี

ประกอบดวยผูบริหารของทุกหนวยงาน ซ่ึงมีบุคลากรของหนวยงาน ไดเขารวมเปนคณะกรรมการ  เพ่ือกําหนด

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  โดยไดกําหนด

ประเด็นการจัดการความรูดานทักษะและดานบริหาร จัดทําแผนการจัดการความรูท่ีกําหนดเปาหมาย และ
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ประเด็นการจัดการความรูของหนวยงาน (3.2-1-2) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดกําหนดประเด็น

ความรูในเรื่อง  การเสนอขอทุนวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 

มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

ตามประเด็นองคความรูท่ีไดกําหนดไว ดังปรากฏในแผนการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน  (3.2-1-2) โดยกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ไดแก นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิจัย   

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดหรือเขารวม ประชุม/สมัมนา/บรรยายพิเศษ/ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ท่ีมีความรู

ความเชี่ยวชาญหารือเก่ียวกับประเด็นความรูท่ีไดกําหนดไว เพ่ือถายทอดความรูและสรางเครือขายการเรียนรู

ภายในองคกรและเผยแพรไปสูกลุมเปาหมาย นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิจัย   

มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน เชน 

โครงการจัดการองคความรู เรื่อง “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียนผลงานตีพิมพใหมี
คุณภาพ”  เม่ือวันท่ี 30 สงิหาคม 2554 โดย ดร.สิริกุล วะสี และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เปนวิทยากร  (3.1-5-2) 

มีการจัดโครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรใน

หนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  (1.1-2-3)  เพ่ือเปดโอกาส

ใหนักวิจัยรุนใหมและรุนเกาไดแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีซ่ึงกันและกัน สรางแนวทางการบูรณาการทรัพยากร

ของหนวยงาน 

4. การรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  

(explicit knowledge) 

ในการดําเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดมีการรวบรวมความรู ท้ังท่ีมีอยูใน

บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บ เปนเลม (3.2-4-1) และนําข้ึนเว็บไซต 

เพ่ือใหดาวนโหลด ไดแก  

1. เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

2.โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555  



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 หนา 138 
 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน  หรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี

เปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดมีการสงเสริมให แตละหนวยงาน มอบหมายใหบุคลากรไป

เขียนโครงการประกอบแผน (3.2-5-1)  และมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (3.2-5-2)  ใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการประจําป  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหต ุ:  

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-3 โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรใน

หนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  

3.1-5-2 โครงการจัดการองคความรู  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูในหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.2-1-2 แผนการจัดการความรูปการศึกษา  2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.2-4-1 เอกสาร เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

เอกสารโครงการการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  ครั้งท่ี  3  “การจัดการ

ทรัพยากรในหนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ”  

3.2-5-1 เอกสารโครงการประกอบแผน 

3.2-5-2 แผนกลยุทธทางการเงิน  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ป งบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง 

และตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 

ตามบริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร

สถานท่ี) 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บคุลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบท้ัง   6 ขอตาม

เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได

แตงตั้งผูบริหาร จากทุกหนวยงานในสังกัด เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน (3.3-1-1) 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในดานตางๆ   ตามบรบิท

ของหนวยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ประกอบดวย    หัวหนา

หนวยงานในสังกัด และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน รวมเปนกรรมการมีการพิจารณา

วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ในดานตางๆ เชน ดาน ยุทธศาสตร/กลยุทธ ดานทรัพยากรของหนวยงาน ดาน

ประชาสัมพันธ ดานกระบวนการดําเนินงาน และ  ดานการติดตามประเมินผล ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  (3.3-2-1) ใหเปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยง

ท่ัวท้ังองคกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในไวดวยกัน (3.3-2-2)  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดดําเนินการในข้ันตอนและ

วิธีการตามคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรของมหาวิทยาลัย ฯ  (3.3-2-2) โดยกําหนดเกณฑท่ีจะใชใน

การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซ่ึงกําหนดเปน

เกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก รวมท้ังไดกําหนดเกณฑระดับของ

ความเสี่ยงไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน นําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไว มาประเมินโอกาสในการเกิดความ

เสี่ยง และความรุนแรงจากผลกระทบ ตามแบบ KU-ERM 6 (3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง กําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง  (3.3-4-1) และมีการดําเนินการตามแผน  ตามปรากฏใน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-4-2) 
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5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ คณะกรรมการประจํา

หนวยงานเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดทํารายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง พรอมวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข   (3.3-4-2)  และเสนอตอ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2554 วาระท่ี 3.1 วันท่ี  21 

มิถุนายน 2554 และการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 2.3  (1.1-1-4)  

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา หนวยงานไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-1-4)  ในการประชุม  

ครั้งท่ี 1/255 4 วาระท่ี 3. 1 วันท่ี  21 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการประจําฯ ไมมีขอเสนอแนะ จึงได

ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน  การประชุม ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 2.3  ท่ีประชุมเสนอวา  

1. นักวิจัยจะทํางานตามภาระงานวิจัยของตน นักวิจัยบางคนอาจไมมีโอกาสท่ีจะ

ทํางานวิจัยซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสนรับมาดําเนินการ จึงควรมีการแบง

สวนงานวิจัยของตนเอง  และงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2. ควรเปดโอกาสใหนักวิจัยมีโอกาส ใหขอเสนอแนะแกผูบริหารไดรับฟง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จักนําขอเสนอแนะดังกลาว จากคณะกรรมการประจําฯ  ไป

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเหลืออยูและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

ประจําป 2556 ตอไป 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

3.3-1-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน 

3.3-2-2 คูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 

3.3-3-1 การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงในภาพรวมและจัดลําดับความเสี่ยง 

(แบบ KU-ERM 6) 

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

3.3-4-2 รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป

งบประมาณ  2554 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา  2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบท้ัง  7 ขอ ตาม

เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดแตงตั้งคณะกรรรมการบริหารอัตรากําลัง  ซ่ึงหัวหนาฝาย/ศูนย

และบุคลากรไดรวมเปนคณะกรรมการ   (3.4-1-1)  คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา

หนวยงานในการดําเนินงานดานบริหารอัตรากําลัง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  รวมถึงบริหารอัตรากําลังใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป พศ. 2552-2555 (3.4-1-2) เพ่ือ

วางแผนความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน รวมถึงกําหนดอัตรากําลังท่ีตองการในอนาคต และเพ่ือให

หนวยงานสามารถวางแผนอัตรากําลังในระยะตอไป พศ . 2556-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จึง

ไดจัดทําเอกสาร การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  ประกอบดวย ภารกิจของหนวยงาน ขอมูลอัตรากําลัง 
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แผนพัฒนาบุคลากร  การวิเคราะหขอมูลดานบุคลากร  (3.4-1-3) เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการจัดทํา

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ในการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดสรุปและวิเคราะหความตองการพัฒนา

บุคลากร จากแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานยอย และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  กําแพงแสน (3.4-1-4) มีการดําเนินการตามแผนฯ ดวยการจัดหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา เพ่ือ

เพ่ิมทักษะวิชาชีพ/บริหารจัดการ รายละเอียดตามแบบเก็บขอมูลดิบ ตัวบงชี้ท่ี 3.5 และมีการสํารวจความ

ตองการของบุคลากรในการเสนอความตองการเขารับการอบรม/ดูงาน โดยจัดสงเอกสารไปยังหนวยงานตางๆ 

เพ่ือเสนอความตองการใหผูบริหารพิจารณาจัดสงเขารับการอบรมตามความเหมาะสมดานทักษะวิชาชีพ    

(3.4 -1-5) 

  เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เปนแบบอยางท่ีดี 

จึงมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรอยางตอเนื่อง  ดวยการเสนอชื่อ

เขารับรางวัล นักวิจัยและบุคลากรผูมีผลงานดีเดน (2.1-3.7) และประกาศเกียรติคุณผูไดรับรางวัล ตลอดจน

ไดรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บนเว็บไซต สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (1.1-2-2) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนด   ดวยการจัดหรือสงบุคลากรเขารับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพ/บริหารจัดการ รายละเอียดตาม

แบบเก็บขอมูลดิบ ตัวบงชี้ท่ี 3.5 

มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ  โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณ

อักษรตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย (3.1-6-7) มีการวิเคราะหงานเพ่ือระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

รวมท้ังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือคัดเลือกใหไดบุคลากรท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน     

(3.4-2-1) เม่ือดําเนินการสรรหาไดแลว มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) เปนลายลักษณอักษรท่ีรับทราบท้ังผู

มอบและผูรบัมอบ (3.4-2-2) กําหนดตามใบบอกลักษณะงาน (JD) เพ่ือใหสามารถรองรับภารกิจของหนวยงาน 

เสนอผูบริหารอนุมัติ และเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือใชประกอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูบริหารใช

ประกอบพิจารณาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีการจัดทําเสนทางเดินของตําแหนง (career path) เพ่ือให

บุคลากรไดทราบถึงความกาวหนาของตําแหนงและของตนเอง (3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ือความสะดวกคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ รวมถึงสรางบรรยากาศ ของสถานท่ีทํางานใหนาอยู  มีการปรับแตงภูมิทัศน
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ดานหนาของหนวยงานใหสวยงาม  (3.4-3-1)  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เก่ียวกับ

สภาพแวดลอม ความสะอาด ภูมิทัศน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.95 (2.12-5-1) 

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เปนแบบอยางท่ีดี 

จึงมีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรอยางตอเนื่อง  ดวยการเสนอชื่อ

เขารับรางวัลนักวิจัยและบุคลากรผูมีผลงานดีเดน (2.1-3.7) มีการยกยองใหเกียรติบุคลากรผูไดรับรางวัล โดย

การปดประกาศ นําข้ึนเผยแพรบน เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  (1.1-2-2) และแจงในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารและธุรการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันท่ี 14 มิถุนายน 2555 วาระท่ี 1.6 

(1.1-1-2)   

มีการจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหบุคลากร ไดแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน เชน การ

จัดงานครบรอบ  5 ป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน การจัดกิจกรรมงานเกษตร กําแพงแสน ท่ีบุคลากร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดรวมมือรวมใจ เสนอความคิดและรวมมือปฏิบัติ จนงานดังกลาว

ลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้ยัง จัดใหมีการ ประชุม/พบปะ เพ่ือสื่อสารขอมูลและ รับฟงขอคิดเห็น ในโอกาสท่ี

เหมาะสมจํานวนท้ังหมด  5  ครั้ง  ในวันท่ี  29 กันยายน 2554 วันท่ี 29 ธันวาคม 2554 วันท่ี 5 มกราคม 

2555 วันท่ี 13 มกราคม 2555 และวันท่ี 29 มีนาคม 2555  (3.1-4-2)  นอกจากนี้ยัง มีการพัฒนานักวิจัยรุน

ใหมโดย สนับสนุนใหมี การทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส ภายใตโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง   เพ่ือ เปนการ

ถายทอดองคความรูจากนักวิจัยรุนพ่ีไปสูนักวิจัยรุนใหม มีฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (2.1-3-4)  

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีใหบุคลากร เชน การตรวจสุขภาพประจําป (3.4-3- 2) กองทุน     

สวัสดิภาพบุคลากร (3.4-3-3)  มีการเขารวมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ เชน โครงการจัดการแขงขันกีฬา

บุคลากรภายใน รวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน  (3.4-3-4) 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช ในการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีแนวทางในการติดตามบุคลากรในการนําความรูและทักษะท่ี

ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ โดยการใหบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม/สมัมนา/ดูงาน 

จัดทํารายงาน/ แบบติดตามการไปฝกอบรม/สมัมนา (3.4-4-1)  

5. การใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการเผยแพรใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร ดัง

เอกสารแจงจรรยาบรรณ บคุลากร  ท่ี ศธ  0513.20401/ว 0587 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2555 (2.1-3-5) และ

เผยแพรบน เว็บไซต  http://www.rdi.kps.ku.ac.th/new จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณบุคลากร  

(1.1-2-2) ตลอดจนมีการทําความเขาใจใหกับขาราชการและพนักงาน  แจงและมอบหมายใหผูบังคับบัญชา

ควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด ในการประชุม โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการ

เรียนรู เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในหนวยงาน เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งท่ี 3 เม่ือ

วันท่ี 29 มีนาคม 2555   (1.1-2-3) 
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6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร    ในภาพรวมของ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (3.4-6-1) และไดนําสรุปผลการประเมินของ

แผนพัฒนาบุคลากร เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ครั้งท่ี 1/2555 ใน

คราวประชุมวันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 2.2 (1.1-1-4) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดรับขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 -2559  จากการประชุมคณะกรรมการประจํา

ครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 วาระท่ี 2.2 (1.1-1-4) แตเนื่องจากไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําป 2555 เรียบรอยแลว จึงจะนําขอเสนอแนะไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป 2556-

2559 ตอไป  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการประเมินผล ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม

ท่ีกําหนดไวในแผนฯ  โดยมีการประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม     (3.4-7-1)  เพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะตอไป  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน 5  คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-3 โครงการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  เรื่อง “การจัดการทรัพยากรใน

หนวยงานเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและบริการวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 2555  

2.1-3-5 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.20401/ว 0587  ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 เรื่อง ขอสง
จรรยาบรรณของบุคลากร และจรรยาบรรณนักวิจัย 

2.1-3-4 ฐานขอมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

2.1-3-7 บันทึกขอความท่ี ศธ  0513.20401/ว 2266 ลงวนัท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

2.12-5-1 ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม   

3.1-4-2 บันทึกชวยจํา รูปภาพ เนื่องในกิจกรรมตางๆ   

3.1-6-7 ระเบียบบริหารงานบุคคล   

3.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

3.4-1-2 แผนอัตรากําลัง 4 ป  

3.4-1-3 เอกสารประกอบการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษในการจัดทํา แผน การบริหารและ พัฒนา

บคุลากร ประจําป 2554-2555    

3.4-1-4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป  2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

3.4-1-5 เอกสารเชิญเขารับการอบรม/สัมมนา จากหนวยงานตางๆ  

3.4-2-1 หลักเกณฑในการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน 

3.4-2-2 ใบมอบหมายงาน (JA)  

3.4-2-3 เสนทางเดินของตําแหนง (career path)/คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

3.4-3-1 ภาพถายแสดงถึงการปรับปรุงหนวยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

3.4-3-2 บันทึกขอความท่ี ศธ.0513.21401/0267 และศธ.0513.21401/0267  ลงวนัที 7 กุมภาพันธ  

2555เรื่อง ขอสงรายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2555 

3.4-3-3 เอกสารการสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 

3.4-3-4 โครงการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน 

3.4-4-1 แบบฟอรมการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนาใชในการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-6-1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป  2554 

3.4-7-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ

ปฏบิตังิานท้ังในประเทศหรอืตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 80  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากร

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนธรรม อยางไรก็ตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราวเปนจํานวนมาก จึงมีผลทําใหการพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุมกลุมบุคคลดังกลาว ดังนั้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ดําเนินการแกไขปญหาโดยการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรกลุมดังกลาวเอง 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณคาใชจายและเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหกับลูกจางประจําและลูกจาง

ชั่วคราวไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จํานวนบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ท้ังหมด  177.5  คน 

2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังหมด 131 คน  

3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในและตางประเทศ (ไมนับซํ้า) ตอจํานวน

บุคลากรเทากับ  (131/177.5) x 100 คิดเปนรอยละ 73.80  

 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ 

=                 ×100   

                      =                 x 100          =  73.80% 

 

2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได =                                                      × 5 

                     =               X 5 =  4.61   

 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 

จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ)   

73.80 

80 

131 

177.5 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดไหเปนคะแนน เต็ม 5         
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เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 128 รอยละ

79.01 

 

131 รอยละ

73.80 

4.94 คะแนน 4.61 คะแนน รอยละ 

80 

ไมบรรล ุ รอยละ 

80 162 177.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 128 รอยละ

79.01 

131 รอยละ

73.80 

4.94

คะแนน 

4.61 คะแนน รอยละ 

80 

ไมบรรล ุ รอยละ 

80 162 177.5 

หมายเหต ุ:   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-13 บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในประเทศและตางประเทศปการศึกษา 2554 

3.5-1-1 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ป 2554 (รวมลาศึกษาตอ)  
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การเงินและ

งบประมาณ ดังนี้  

สําหรับผล การประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ป 2554 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

    ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ  7 7  7  5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบคุลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 255 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบท้ัง  7 ขอตาม

เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  (4.1-1-1)   ท่ีสอดคลอง

กับแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน แสดงใหเห็นแหลงท่ีมาและท่ีไปของเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน รายละเอียด

ตามแผนกลยุทธทางการเงิน (4.1-1-1)      

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน   มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและความจําเปนของ

หนวยงาน เพ่ือใหมีการใชงบประมาณอยางคุมคา  (4.1-2-1) มีการจัดทําเอกสารงบประมาณประจําปและ

งบประมาณเงินรายไดตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (4.1-2-2)  

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจ  และการพัฒนาหนวยงาน

และบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดทํางบประมาณท่ีสอดคลองกับภารกิจตามแผน ปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงาน (1.1-3-2) แผนกลยุทธของหนวยงาน (1.1-4-1)  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย และรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน/รายไตรมาส   (4.1-4-1) มีการจัดทําฐานขอมูลทาง

การเงินในระบบบัญชีสามมิติของหนวยงาน  (4.1-4 -2)  มีการนํารายงานทางการเงินเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน (2  ครั้ง) ครั้งท่ี  1/2554  วันท่ี  20  มกราคม  

2555  วาระท่ี  3.3  และครั้งท่ี  3/2554  วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555  วาระท่ี  4.4  (1-1-1-2)   และ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน (2  ครั้ง) ครั้งท่ี  1/2554  วันท่ี  21  มิถุนายน  

2554  วาระท่ี  2.6  และครั้งท่ี  1/2555  วันท่ี  26  เมษายน  2555  วาระท่ี  2.4  (1.1-1-4)  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ 

สถานะทางการเงินและความม่ันคงของหนวยงาน (4.1-5-1) นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2555 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระ 4.7 เพ่ือแจงใหท่ีประชุม

ทราบผลการใชเงินประจําปงบประมาณ และเงินรายได เพ่ือวางแผนในการใชเงินในปตอไป (1-1-1-2) 

6. มีหนวยงานตรวจสอบ ภายในและภายนอก  ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีจากหนวย

ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  (4.1-6-1 )  สวน

หนวยงานตรวจสอบภายนอกจะเปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงไมไดมาเปนประจําทุกป แตเปนไปตามท่ี
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มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และมี

การรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารรับทราบขอมูล (4.1-6-2) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการรายงานสถานะทางการเงินเสนอผูบริหารระดับสูงเพ่ือ

ติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย (4.1.4-1) และนาํไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือจัดทํา

แผนกลยุทธทางการเงิน  (4.1 -1-1) มีการนํารายงานทางการเงินเสนอตอท่ีประชุม  คณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 วาระท่ี 2.6 และครั้งท่ี 1/2555 

วันท่ี 26 เมษายน 2555 วาระท่ี 2.4   (1.1-1-4) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

4.1 7 ขอ 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมิน

ตามเกณฑ 

2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

4.1 7 ขอ 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหต ุ:   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-1-4 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

1.1-4-1 แผนกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2554 - 2557 

4.1-2-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

4.1-2-2 คําของบประมาณประจําป และเอกสารงบประมาณเงินรายได ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. 2554 

4.1-4-1 รายงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส  เงินงบประมาณและเงินรายได  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2554 

4.1-4-2 ระบบบัญชีสามมิติของหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-5-1 การวิเคราะหและรายงานผลการดําเนินการ เงินงบประมาณ และเงินรายได   ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2554 

4.1-6-1 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบเงินรายไดและพัสดุ  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย   4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 

2554 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)     ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ  8 8   8 4.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกัน

คุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพของหนวยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  และมี

กิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร

ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการ

ของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกดานประกันคุณภาพท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   และ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  (5.1-1-1)  ทําหนาท่ี

รวบรวมและรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย   (5.1-1-2)  และมีการ

ประเมินคุณภาพภายใน ของ หนวยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ระหวางวันท่ี 17 - 18 

พฤษภาคม 2555 (5.1-1-3) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ใหความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดย ไดมีการ

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

(5.1-2-1)   โดยยึดถือตามเอกสารคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ปการศึกษา  2554  (5.1-2-2) และมีการแตงตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประกอบดวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เปนประธาน ผูบริหาร  และหัวหนา

หนวยงานภายในตลอดจนผูเก่ียวของ เปนกรรมการ (5.1-1-1)   

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตาม ลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลอง อัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดกําหนด ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตาม ลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ี

สอดคลอง อัตลกัษณของ มหาวิทยาลัย  คือ สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี  เนื่องจาก หนวยงานในสังกัดมี

ความหลากหลายในสาขาวิชาการ จึงนําไปสูการผสานพลังเพ่ือสรางสรรค งานวิจัย และงานบริการใหแกชุมชน 

โดยมุงเนนความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ  โดยตัวบงชี้อัตลักษณของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในปการศึกษา 2554 คือ ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนบุคลากร   
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวนประกอบดวย   1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน ประเมินคุณภาพ

เสนอตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน และจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ  3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ หนวยงาน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจาํหนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน 

ประกอบดวย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง

เปนประจําทุกป โดยทุกหนวยงานจัดเก็บขอมูลรอบ 12 เดือน ตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายใน และนํามาจัดทํา SAR ของหนวยงาน มีการเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน (5.1- 1-1)  และเพ่ือใหสามารถดําเนินการดานประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณครบถวนทันตาม

กําหนดเวลา จึงจัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ (5.1-4-1) และมีการประชุมเพ่ือติดตาม

และดําเนินงานใหเปนไป ตามกําหนดเวลาของแผนประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยกําหนด                

(5.1-4-2, 1.1-1-2)  

2) การจัดทํารายงาน ประจําปท่ีเปนรายงาน ประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง ท่ีเปนรายงาน 

ประเมินคุณภาพ ท่ีมีขอมูลครบถวน  (5.1-4- 3) เสนอตอ คณะกรรมการ ประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน พิจารณาใหความเห็นและขอแสนอแนะหรือแกไขปรับปรุง รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน   (1.1-1-4)  และจัดสงวิทยาเขต  ในวันท่ี  25  มิถุนายน 2555      

(5.1-4-4) ซ่ึงเปนไปตามกําหนดเวลา โดยกําหนดตรวจประเมิน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในวันท่ี   

5-6 กรกฎาคม 2555 (5.1-4-5) 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน โดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

เนื่องจากในชวงหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพ ประจําป 2553  อยูระหวางเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จึงไดนําผลประเมินคุณภาพ สรุป

ขอคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการดําเนินงาน ป 2553 ประกอบดวย 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ ท้ังในภาพรวมและรายองคประกอบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 4/2554 วันพฤหัสบดี ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  วาระท่ี 3.2         

(1.1-1-2)   ซ่ึงได ใหขอเสนอแนะตลอดจนแนวทางแกปญหา และมอบใหคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ นํา
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ขอเสนอแนะไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน (สปค. 01) (5.1–4-6) และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ  รอบปการศึกษา 2553  (สปค.02)   และใหหัวหนา

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานของตอไป  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ใชกระบวนการประกันคุณภาพชวยผลักดันใหเกิดความ

กระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนระบบมากข้ึน และมีสวนชวยใหหนวยงานพบความ

บกพรองในแตละกระบวนการยอยของตน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ทุกตัวบงชี้ มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ครั้งท่ี  1/2554 

วันศุกรท่ี  4  พฤศจกิายน  2554  วาระท่ี  2.1  (5.1-4-2)  มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

จากรายงานการประเมินคุณภาพ  (สปค.01) และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) (5.1-4-6)  เพ่ือแกไขจุดออน และ

เสริมจุดแข็งในรอบปตอไป โดยในป 255 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ไดมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน  กลยุทธ (1.1-7-1) พบวาบรรลุเปาหมายทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง  6 องคประกอบ

คุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการนําระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพภายในมาใชครบท้ัง 6 องคประกอบคุณภาพ ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร  (5.1-6-1) ฐานขอมูลทางการ

เงินในระบบบัญชีสามมิติ (4.1-4-2) เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th ซ่ึงรวบรวม

สารสนเทศตางๆท่ีเปนประโยชนและเก่ียวของและสนับสนุนงานประกันคุณภาพ (5.1-6-2) เว็บไซตสถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th (1.1-2-2)  เอกสารสนเทศตางๆ ท่ีสํานักงานประกัน

คุณภาพจัดทําข้ึน (5.1-6-3)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  นําระบบ e-office มาใชในงานประกันคุณภาพ เพ่ือใหงาน

ประกันคุณภาพเปนงานประจํา โดยใชในการเวียนเอกสาร การแจงขาว การลา การเก็บขอมูลเพ่ือใชในงาน

ประกันคุณภาพ ซ่ึงจะเก็บแยกตามองคประกอบ เพ่ือใหหนวยงานตางๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน สามารถเขามาหาขอมูลและหลักฐานเพ่ือใชในงานประกันคุณภาพของหนวยงานได โดยไดมีการ

ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ครั้งท่ี 3/2555 วัน

พฤหัสบดี ท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555  วาระท่ี 3. 1 โครงการจัดการสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน (1.1-1-2) 
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7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผูใชบริการตามภารกิจของ

หนวยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพมาโดยตลอด มีการ

สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยการสงเขาอบรมดานการ

ประกันคุณภาพ มีการแตงตั้งบุคคลผูมีความรูความสามารถในดานประกันคุณภาพจากหนวยงานภายนอก

สถาบันฯ รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ  และมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (5.1-1-1) มีการสัมภาษณบุคคลภายนอก และ

ผูใชบริการ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน  (5.1-7-1) รวมถึงการ

ใหผูรับบริการตามภารกิจใหขอมูลปอนกลับผานทาง เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน    (1.1-2-2)  

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน/มหาวิทยาลัย และ

มีกิจกรรมรวมกัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีการสรางเครือขายประกันคุณภาพกับสถาบันสุวรรณวาจก

กสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ( 5.1-8- 1)  และสถาบันโภชนาการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล  ( 5.1-8-2)  เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลดาน ประกันคุณภาพภายใน และ

แนวทางปฏิบัติท่ีดีตลอดจนรวมพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให

เกิดผลในเชิงรูปธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (5.1-8-3)  

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ี หนวยงาน พัฒนาข้ึนและเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

- 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 8  ขอ บรรลุ 8  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมาย

เหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 8  ขอ บรรลุ 8  ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

1.1-2-2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (http://www.rdi.kps.ku.ac.th) 

1.1-3-2 -แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 

-แผนปฏิบัติการประจําป สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2555 

1.1-1-7 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

4.1-4-2 ระบบบัญชีสามมิติ 

5.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน / 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน /  

แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน 

5.1-1-2 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานัก สถาบัน ป 2554 

5.1-1-3 รายงาน ผลการประเมิน คุณภาพภายในของหนวยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554   

5.1-2-1 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

5.1-2-2 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ปการศึกษา  

2554 

5.1-4-1 แผนงานประกันคุณภาพ ประจําป 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2554 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-4-4 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.21401/ว.1196 ลงวันท่ี  15  มิถุนายน 2555  ขอสงรายงานการ

ประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

5.1-4-5 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา  2554 

5.1-4-6 แผนพัฒนาปรับปรุง ตามขอเสนอแนะจากรายงาน ผลการประเมินคุณภาพ  (สปค.01)  /การ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 

5.1-6-1 ฐานขอมูลบุคลากร  

5.1-6-2 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.qa.ku.ac.th 

5.1-6-3 จดหมายขาว สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.1-7-1 ขอมูลจากการสัมภาษณในการประเมินคุณภาพภายใน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

5.1-8-1 โครงการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวางสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  กําแพงแสน  และสถาบันสุวรรณวาจกกิสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ

ผลิตภัณฑสัตว 

5.1-8-2 เอกสารการรวมเปนเครือขายกับมหิดล 

5.1-8-3 บันทึกชวยจําการประชุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qa.ku.ac.th/�
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา   

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอบุคลากร

ประจาํ (มก.) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 40  

รอบระยะเวลา  รอบปการศึกษา ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)  

เกณฑการประเมิน  

 คารอยละกิจกรรม/โครงบริการทางวิชาการ  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มี กิจกรรมและโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน จํานวน  87   เรื่อง ตอบุคลากร

ประจํา 177.5 คน 

  =                   x  100     =  รอยละ 49.01  

การบรรลุเปาหมาย 

 สรุปผลการประเมินในดัชนีท่ี  5.2   ในรอบปการศึกษา 2554  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน  มีผลการดําเนินงานไดรอยละ 49.01  ไดระดับคะแนน   5   คะแนน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

3.5-1-1 รายชื่อบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  

5.2-1-1 เอกสารการจัดสรรทุนโครงการฝกอบรม 

 

 

87       

177.5 
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้  

สําหรับผล การประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด

ดังตารางท่ี  7 

ตารางที ่7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  

ป 2554 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

    ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน  5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรบัปรงุกระบวนการ

ดําเนินงาน 

ขอ 4  5  5  5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ

ครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผู

มีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการ

ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการกําหนดกระบวนการหลักท่ีสําคัญ ตามคูมือและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ  ท้ังดานการบริหารจัดการ  การวิจัย  

และการบริการวิชาการ (6.1-1-1 )    
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2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักท่ีสําคัญจากความคาดหวัง

และความตองการของผูรับบริการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ไดพิจารณาทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลัก  

โดยนําปญหาซ่ึงกระทบท้ังภาพรวมขององคกร  คือ  เรื่องความลาชาของเอกสาร  ในบางครั้งครบกําหนดท่ี

ตองดําเนินการจัดสงแลว  เอกสารจึงจะจัดสงถึงผูเก่ียวของ  ทําใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ  และ

สิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดทําสําเนา  จึงเห็นวาหากสามารถบริหารจัดการดานเอกสารใหรวดเร็ว  ถึงมือ

ผูเก่ียวของไดทันทีจะเปนประโยชนแกหนวยงานเปนอยางยิ่ง  จึงไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและ

ธุรการ  ครั้งท่ี  4/2554  วันอังคารท่ี  13  กันยายน  2554  วาระท่ี  3.3  (6.1-2-1)  เพ่ือพิจารณาถึงปญหานี้  

และไดดําเนินการปรับปรุง  Flowchart  ของงานสารบรรณ  ในเรื่องระบบการเวียนเอกสารโดยใชการจัดการ

ดานสารสนเทศมาปรับใชเปนระบบสํานักงานทันสมัย  (e-office) 

หลังจากดําเนินการโดยใชระบบ  e-office  ซ่ึงเริ่มทดลองใชระบบอยางไมเปนทางการ  ตั้งแตวันท่ี  

30  พฤษภาคม  2554  ไดครบ  6  เดือน  ไดทําการประเมินผลความพึงพอใจการใชงานในระบบซ่ึงใน

ระยะแรกผูท่ีสามารถเขาไปใชงานในระบบได  จะเปนเจาหนาท่ีธุรการ  จาก  8  หนวยงานในสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  มีผลการประเมินเฉลี่ย  4.00  โดยขอท่ีไดรับคะแนนประเมินมากท่ีสุด

คือ  ระบบ  e-office  ลดข้ันตอนการทํางาน  ไดคาเฉลี่ย  4.25  มีการรายงานผลการประเมินในที่ประชุม  

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ครั้งท่ี  6/2554  วันท่ี  23  พฤศจกิายน  2554  

วาระท่ี  4.2 (1.1-1-2)  ท่ีประชุมเสนอวาควรใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาใชงานในระบบนี้ได  จึงไดนําเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการจัดการสารสนเทศ ฯ   เม่ือวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2554 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา (6.1-2-2)  

เพ่ือทบทวนและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการสารสนเทศ ฯ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ท่ีใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาใชในระบบนี้ได  จึงไดมีการดําเนินการ 

โดยจัดเก็บขอมูลบุคลากรลงในระบบ และจัดสง   user name และ password ใหบุคลากรแกไขขอมูล

สวนตัว  เม่ือรวบรวมขอมูลไดครบถวน จะเปดใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาใชงานในระบบได และจะนําไปใช

ในระบบการ ดังนั้นจึงไดมีการทบทวนกระบวนการข้ันตอนการสงเอกสารหนังสือไปยังฝาย/ศูนย   โดยผาน

ระบบ e-office รวมท้ังไดระบุผูรับผิดชอบตามกระบวนการ   (6.1-3-1)  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  

ไดจัดทํามาตรฐานคูมือการปฏิบัติงาน  แจกจายไปยังหนวยงานยอย  เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ  โดยมีการนําเขา

ทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและธุรการ  ครั้งท่ี  4/2554  วันอังคารท่ี  13  กันยายน  2554  

วาระท่ี  3.3  ( 6.1-2-1 )  ซ่ึงท่ีประชุมแจงวามหาวิทยาลัยฯ  ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
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ดังนั้น  คูมือการปฏิบัติงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําป  2553  จึงยังไมตองมีการ

เปลี่ยนแปลง  (6.1-3-2) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด  ลดขอ

รองเรียน เปนตน 

หลังจากดําเนินการโดยใชระบบ e-office  ในเรื่องระบบการเวียนเอกสารได  6  เดือน  มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจการใชงานในระบบโดยมีผลการประเมิน  4.00 โดยไดรายงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ครั้งท่ี  6/2554  วันท่ี  23  พฤศจกิายน  2554  

วาระท่ี  4.2 (1.1-1-2)    ลดระยะเวลาจากเดิมการเวียนเอกสารใชเวลา  1-2  วัน  เปนสามารถเวียนเอกสาร

ภายใน  10  นาที  สามารถลดคาใชจายในการจัดทําสําเนาเพ่ือเวียนเอกสาร     

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป 

มีการรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมจัดการสารสนเทศฯ  เม่ือวันท่ี  4  พฤศจกิายน  

2554  วาระท่ี  2  เรื่องเพ่ือพิจารณา  ( 6.1-2-2)  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

กําแพงแสน  ครั้งท่ี  6 / 2554  วันท่ี  23  พฤศจกิายน  2554  วาระท่ี  4.2   (1.1-1-2)  เพ่ือทบทวนและ

พิจารณาดําเนินการตอไป 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 3 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 3 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-2 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

6.1-1-1 Flowchart กระบวนการดําเนินงานหลัก ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

6.1-2-1 รายงานประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและธุรการ 

6.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ 

6.1-3-1 Flowchart ระบบการเวียนเอกสารในระบบ  e-office 

6.1-3-2 คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําป 2553 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองคประกอบคุณภาพ 6 

องคประกอบ โดยมีตัวบงช้ีท้ังหมด 22 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการ

กําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ

ไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุ

เปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคณุภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดของ มก. จาํนวน 22 ตัวบงช้ี โดย

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  1 

ตารางที ่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค และ

แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบรหิารและจดัการ  4.61 5.00 - 4.92 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 - 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรงุระบบ

ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.81 4.92 4.56 4.78  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย พบวามีการดําเนินงาน  7  ตัวบงช้ี 

2. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวามีการดําเนินงาน  4  ตัวบงช้ี 

3. การสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวามีการดําเนินงาน  1  ตัวบงช้ี 

4. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริหารจัดการ พบวามีการดําเนินงาน  5  ตัวบงช้ี 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสถาบัน  

1. สถาบันวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน ควรสงเสรมิสนับสนุน การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั

ใหครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะตอสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ดังน้ี 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ควรปรับเปลี่ยนรหัสหลักฐานเพ่ือใหทราบถึงแหลงท่ีมาของเอกสาร 

เชน สวพ.กพส.  1.1-2-4 

สวพ.กพส. = คือช่ือยอหนวยงานเจาของเอกสาร 

1.1  = หมายเลขตัวบงช้ี 

2  = หมายเลขขอ  

4  = หมายเลขเอกสาร  

    ท้ังน้ีฝาย/ศูนยท่ีใชหลักฐานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ควรดําเนินงานดวยตนเองเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของหนวยงาน 

3. ฝาย/ศูนยควรมีแฟมเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ี

ไดรบัขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิฯ (สปค.02) 

 

ภาพรวม 

คณะกรรมการฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะของฝาย/ศูนยดังน้ี 

 

ฝาย/ศูนย จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ฝายบริหารและธุรการ - - 1. ควรปรับวิสัยทัศนใหเห็นถึงเปาหมาย

ของหนวยงาน 

2. ฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรอืนปลกูพืชทดลอง 

1. บุคลากรมีความรู

ความสามารถในหลายสาขา 

1. แนวทางการพัฒนา

ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยยังไมท่ัวถึง 

1.  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง ควรสงเสริมสนับสนุน การ

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยใหครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม 

3. ฝายเครื่องจักรกล

การเกษตรแหงชาต ิ

 

- - - 
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ฝาย/ศูนย จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนา 

กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 

- 1. ควรดําเนินงานบริการ

วิชาการแกสังคมใหเปน

ระบบ 

1.  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเรียนรู

กระบวนการการใหบริการทางวิชาการ 

เชน การจัดฝกอบรมรวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนา

ออยและนํ้าตาล   

1. บุคลากรดานประกัน

คุณภาพ มีความเอาใจใส

และใหความสําคัญกับงาน

ประกันคุณภาพ 

- - 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตรอน 

- - - 

7. ศูนยวิจัยและพัฒนาไม

ผลเขตรอน 

- - - 

8. ศูนยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

1. บุคลากรวิจัยมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติ

ภารกิจของหนวยงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- 1. ควรปรับวิสัยทัศนใหเห็นถึงเปาหมาย

ของหนวยงาน 

 - - 2. ตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะ

ของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนควรเปนตัว

บงช้ีท่ีเห็นถึงผลการดําเนินงานหรือ

พัฒนาการในแตละปการศึกษา 

รายองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 ไมมี จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา, ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 2 

ฝาย/ศูนย จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ฝายบริหารและธุรการ - - - 

2. ฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรอืนปลกูพืชทดลอง 

1. บุคลากรมีความรู

ความสามารถในหลายสาขา 

1. แนวทางการพัฒนา

ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยยังไมท่ัวถึง 

1.  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลอง ควรสงเสริมสนับสนุน การ

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยใหครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม 
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ฝาย/ศูนย จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 - - 2. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

3. ฝายเครื่องจักรกล

การเกษตรแหงชาต ิ

- - 1. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนา 

กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 

- 1. ควรดําเนินงานบริการ

วิชาการแกสังคมใหเปน

ระบบ 

1.  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเรียนรู

กระบวนการการใหบริการทางวิชาการ 

เชน การจัดฝกอบรมรวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

  

- 

- 2. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนา

ออยและนํ้าตาล   

 - 1. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตรอน 

- - 1. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

7. ศูนยวิจัยและพัฒนาไม

ผลเขตรอน 

- - 1. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

8. ศูนยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

- - 1. ควรมีการนําผลท่ีไดจากประสบการณ

หรือความรูในการบริการวิชาการมาใชใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอน หรอื

บูรณาการใหเกิดหัวขอการวิจัยใหมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 ไมมี จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา, ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 4 ไมมี จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา, ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 5 ไมมี จุดแข็ง, จุดท่ีควรพัฒนา, ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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องคประกอบท่ี 6 

ฝาย/ศูนย จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ฝายบริหารและธุรการ - - - 

2. ฝายปฏิบัติการวิจัยและ

เรอืนปลกูพืชทดลอง 

- - - 

3. ฝายเครื่องจักรกล

การเกษตรแหงชาต ิ

- - - 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนา 

กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม 

- - - 

5. ศูนยวิจัยและพัฒนา

ออยและนํ้าตาล   

- - - 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนา

พืชผักเขตรอน 

- - - 

7. ศูนยวิจัยและพัฒนาไม

ผลเขตรอน 

- - - 

8. ศูนยเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

-  1. ควรมกีารทบทวนและ

หรอืปรบัปรงุกระบวนการ

ตามคูมือการปฏิบัติงาน

และจัดทํารายงานผลการ

ปรบัปรงุและขอเสนอแนะ

ตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

 1. ควรจัดทํารายงานสรุปการติดตาม

ความกาวหนาท่ีแสดงถึงการปรับปรุง

กระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน

และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงและ

ขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจ 
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในสถาบัน วิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ตามรอบปการศึกษา 

2553 เม่ือวันท่ี  7  -  8  กรกฎาคม  2553 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

(สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 

ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 4 กิจกรรม  และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว 

จํานวน 4 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 



 

รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน   ประจําปการศึกษา 2554 หนา 177 
 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

รายงาน ณ วันท่ี  25  ตุลาคม  2554 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชือ่โครงการ/

กจิกรรม 

6. ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 1.มีเปาหมายเพ่ือ

ยกระดับ

หองปฏิบัติการให

ไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล 

กําหนดเปาหมาย

เพ่ือยกระดับ

หองปฏิบัติการ ให

ไดการรับรองตาม

ระบบ ISO 9000   

  การประชุมเพ่ือ

กําหนดเปาหมายใน

การจัดทํามาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ระบบ 

ISO 9000 

หนวยงานรับทราบ

นโยบายและเตรียม

ความพรอมเพ่ือ

จัดทํา

หองปฏิบัติการท่ี

ไดรับมาตรฐาน ISO 

9000   

- ต.ค.53-ก.ย.54 หนวยงานใน

สังกัด สวพ.กพส. 

 2. ควรมีการ

ถายทอดองคความรู

เรือ่งการแปลงแผน

กลยุทธสูแผนการ

ปฏิบัติงานไปยังฝาย

ระดับตาง ๆ เพ่ือ

สรางความรูความ

เขาใจใหบุคลากร 

มีการถายทอดองค

ความรูเรื่องการ

แปลงแผนกลยทุธสู

แผนการปฏบิตังิาน 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การ

แปลงแผนกลยทุธเปน

แผนปฏบิตักิาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประจาํป 

พ.ศ. 2555" 

  

รอยละ 50 ของ

หนวยงานยอยมีการ

แปลงแผนกลยทุธ

เปนแผนปฏบิตักิาร

ประจาํป 

- ต.ค.53-ก.ย.54 หนวยงานใน

สงักัด สวพ.กพส. 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชือ่โครงการ/

กจิกรรม 

6. ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 3. ควรมีการสรุป

ภาพรวมของแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเห็นความ

เช่ือมโยงของแผนกล

ยทุธ 

มีการสรุปภาพรวม

ของแผน/ ผลการ

ปฏิบัติงาน 

   สรปุภาพรวมของ

แผน/ผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเห็น

ความเช่ือมโยงของ

แผนกลยทุธ 

แผนและผลการ

ปฏิบัติงาน มีความ

เช่ือมโยงกับแผนกล

ยุทธ ไมนอยกวา

รอยละ 80 

- ต.ค.53-ก.ย.54 หนวยงานใน

สังกัด สวพ.กพส. 

 4. ควรมีการ

วิเคราะห สังเคราะห

ผลจากการทํา

รายงานการประเมิน

ตนเองและผลจาก

การตรวจเยี่ยม

หนวยงานจาก

คณะกรรมการ

ภายนอกเพ่ือการ

พัฒนาหนวยงานให

ดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

นําผลจากการทํา

รายงานการประเมิน

ตนเองและตรวจ

เยี่ยมหนวยงานมา

สังเคราะหเพ่ือ

พัฒนาหนวยงาน 

  การประชุมวิเคราะห 

สังเคราะหผลจากการ

ทํารายงานการ

ประเมินตนเองและผล

จากการตรวจเยี่ยม

หนวยงานจาก

คณะกรรมการ

ภายนอกเพ่ือการ

พัฒนาหนวยงานใหดี

ยิ่งข้ึน 

มแีผนการพัฒนา

หนวยงาน  

- ต.ค.53-ก.ย.54  กรรมการ

บริหารฯ 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชือ่โครงการ/

กจิกรรม 

6. ตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 5. ควรมีหนวยงานท่ี

ทําหนาท่ีในการเสาะ

แสวงหาองคความรู

ท่ีเกิดจากการทําวิจัย 

(กระบวนการและ

ผลงานวิจัย) ใหเกิด

เปนนวัตกรรม 

สทิธิบตัร และอนุ

สิทธิบัตร ในระดับ

วิทยาเขตและ

มหาวิทยาลัย 

 มีคณะกรรมการท่ี

ทําหนาท่ีในการ

เสาะแสวงหาองค

ความรูท่ีเกิดจาก

การทําวิจัย ใหเกิด

เปนนวัตกรรม 

สทิธิบตัร และอนุ

สิทธิบัตร 

  

แตงตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือทําหนาท่ีในการ

เสาะแสวงหาองค

ความรูท่ีเกิดจากการ

ทําวิจัย ใหเกิดเปน

นวัตกรรม สิทธิบัตร 

และอนุสิทธิบัตร 

คณะกรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน 

- ต.ค.53-ก.ย.54 กรรมการวิจัย 

สวพ.กพส. 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02)  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 

รายงาน ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม 2555 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชือ่โครงการ/กจิกรรม 5. ตัวชีว้ดัความสาํเร็จ 6. ผลการดําเนนิงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสาํเร็จ

ของโครงการ/กจิกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 1.มีเปาหมายเพ่ือ

ยกระดับ

หองปฏิบัติการให

ไดรับการรับรอง

ตาม

มาตรฐานสากล 

 การประชุมเพ่ือกําหนด

เปาหมายในการจัดทํา

มาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ระบบ 

ISO 9000 

หนวยงานรับทราบ

นโยบายและเตรียม

ความพรอมเพ่ือจัดทํา

หองปฏิบัติการท่ีไดรับ

มาตรฐาน ISO 9000   

มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

สวพ.กพส.  เพ่ือ

กําหนดเปาหมายใน

การจัดทํามาตรฐาน

หองปฏิบัติการ ระบบ 

ISO 9000         

รอยละ 100 

  

- หนวยงานใน

สังกัด 

สวพ.กพส. 

 2. ควรมีการ

ถายทอดองค

ความรูเรื่องการ

แปลงแผนกลยทุธ

สูแผนการ

ปฏิบัติงานไปยัง

ฝายระดับตาง ๆ 

เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจให

บุคลากร 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การ

แปลงแผนกลยทุธเปน

แผนปฏบิตักิาร 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน 

ประจาํป พ.ศ. 2555" 

 รอยละ 50 ของ

หนวยงานยอยมีการ

แปลงแผนกลยทุธเปน

แผนปฏบิตักิาร

ประจาํป 

หนวยงานยอยมีการ

จัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การ

แปลงแผนกลยทุธเปน

แผนปฏบิตักิาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประจาํป 

พ.ศ. 2555" จํานวน 2 

ครั้ง 

รอยละ 100  - หนวยงานใน

สังกัด 

สวพ.กพส. 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชือ่โครงการ/กจิกรรม 5. ตัวชีว้ดัความสาํเร็จ 6. ผลการดําเนนิงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสาํเร็จ

ของโครงการ/กจิกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 3. ควรมีการสรุป

ภาพรวมของแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเห็นความ

เช่ือมโยงของแผน

กลยทุธ 

 สรปุภาพรวมของแผน/

ผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเห็นความ

เช่ือมโยงของแผนกล

ยทุธ 

แผนและผลการ

ปฏิบัติงาน มีความ

เช่ือมโยงกับแผนกล

ยุทธ ไมนอยกวารอย

ละ 80 

มีการจัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "การแปลงแผน

กลยทุธเปนแผนปฏบิตัิ

การ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน 

ประจาํป พ.ศ. 2555" 

จาํนวน 2 ครั้ง 

รอยละ 100 - หนวยงานใน

สังกัด 

สวพ.กพส. 

 4. ควรมีการ

วิเคราะห 

สังเคราะหผลจาก

การทํารายงาน

การประเมิน

ตนเองและผลจาก

การตรวจเยี่ยม

หนวยงานจาก

คณะกรรมการ

ภายนอกเพ่ือการ

พัฒนาหนวยงาน

ใหดียิ่งข้ึน 

 

 

 การประชุมวิเคราะห 

สังเคราะหผลจากการ

ทํารายงานการประเมิน

ตนเองและผลจากการ

ตรวจเยี่ยมหนวยงาน

จากคณะกรรมการ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนา

หนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

มีการดําเนินงาน

วิเคราะห สังเคราะห 

เพ่ือหาแนวทางแกไข

ปรับปรุงเพ่ือการ

พัฒนา ตาม

ขอเสนอแนะ  

มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

สวพ.กพส. โดยนําผล

จากการทํารายงาน

การประเมินตนเอง

และผลจากการตรวจ

เยี่ยมหนวยงานจาก

คณะกรรมการ

ภายนอก มาพิจารณา

วิเคราะห สังเคราะห   

รอยละ 100 -  กรรมการ

บริหารฯ 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชือ่โครงการ/กจิกรรม 5. ตัวชีว้ดัความสาํเร็จ 6. ผลการดําเนนิงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสาํเร็จ

ของโครงการ/กจิกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 5. ควรมีหนวยงาน

ท่ีทําหนาท่ีในการ

เสาะแสวงหาองค

ความรูท่ีเกิดจาก

การทําวิจัย 

(กระบวนการและ

ผลงานวิจัย) ให

เกิดเปนนวัตกรรม 

สทิธิบตัร และอนุ

สิทธิบัตร ในระดับ

วิทยาเขตและ

มหาวิทยาลัย 

 แตงตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือทําหนาท่ีในการ

เสาะแสวงหาองคความรู

ท่ีเกิดจากการทําวิจัย ให

เกิดเปนนวัตกรรม 

สทิธิบตัร และอนุ

สิทธิบัตร 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา กําแพงแสน 

มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน 

รอยละ 100 - กรรมการวิจัย 

สวพ.กพส. 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 5  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา  2554 



 
 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2554 

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

      รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ประจําปการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซ่ึง

ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2555  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได

ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR)  ตามรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 

พฤษภาคม 2555) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

      สําหรับผลการประเมินฯ  พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ  และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน  จํานวน  22   

ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.79  ไดคุณภาพระดับดีมาก   สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.78   ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71 

องคประกอบท่ี 3  การบรหิารและจดัการ 4.61 5.00 0.00 4.92 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรงุระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 4.81 4.92 4.56 4.78 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

      สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ภาพรวม 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

      1.  ผูบริหาร นักวิจัย บุคลากรของหนวยงานมีศักยภาพ มีความตั้งใจพยายามทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังดานการวิจัยและการสอน 
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      2.  หนวยงานมีเครื่องมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการท่ีทันสมัย เปนท่ียอมรับสําหรับการทําวิจัย การ

บริการวิชาการ พรอมท้ังสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหกับวิทยาเขต 

      3. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลงานการวิจัยท่ีหลากหลายเปนประโยชนตอชุมชนและ

ประเทศชาติ อาทิ ผลงานวิจัยและพัฒนาดานพืชผัก 

      4. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลงานดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีมีประโยชน 

โดยเฉพาะสามารถนํามาใชไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เครื่องหมักขยะอินทรียสําหรับบานเรือนและ

องคกรชมุชน 

      5. ควรมีการจัดระบบความรวมมือดานการสอนใหแกคณะตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักวิจัย

ใหมีผลงานดานการสอนดวย 

      6. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน ควรไดรับการจดสิทธิบัตรเพ่ือคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 

      7. ควรมีการสงเสริมสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมไปสูการพาณิชยและเปนท่ีรูจักใหกวางขวาง  

  

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

       -  

 

      ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย   

      1.  วิทยาเขตควรสนับสนุนอัตรากําลังใหกับหนวยงานเพราะบุคลากรมีไมเพียงพอ 

      2. วิทยาเขตควรสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของครุภัณฑท่ีใชในหองปฏิบัติการ เพราะหนวยงาน

ตองหาเงินรายไดมาจัดซ้ือเขาหนวยงาน ซ่ึงครุภัณฑบางอยางมีราคาสูงมาก 

 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีงานทางดานการวิจัยท่ีหลากหลายเปนประโยชนตอชุมชน 

มีผลงานดานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน ตลอดจนมีสวนรวมในการสอนบางรายวิชาแก  

วิทยาเขต 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      1.  หนวยงานสนับสนุนพันธกิจในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

      2. หนวยงานสามารถสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ หองปฏิบัติการท่ี

ทันสมัย เปนท่ียอมรับสําหรับการทําการวิจัยไดเปนอยางดี  

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 

      การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2553 

พบวา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

เปนอยางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด  จํานวน  5  กิจกรรม  มีการดําเนินการแลว 5 กิจกรรม  อยู

ระหวางดําเนินการ - กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ  -  กิจกรรม   

ขอมูลการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 

6 องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแลว  7 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

      ครั้งที่ 1  ในรอบปการศึกษา 2547  (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันท่ี  

14-15 กันยายน 2548  พบวา มีผลการดําเนินงาน  40 ดัชนี ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  3.60  อยูใน

เกณฑ  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 3.45  อยูในเกณฑ  

ปานกลาง 

      ครั้งที่ 2  ในรอบปการศึกษา 2548  (1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันท่ี  

31 สงิหาคม และ 1 กันยายน 2549  พบวา มีผลการดําเนินงาน  33 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน 3.81  อยูในเกณฑ  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 

ของคณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 3.91  อยูในเกณฑ  ดี 

      ครั้งที่ 3  ในรอบปการศึกษา 2549  (1 มิถุนายน 2549-31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันท่ี  

26-27 กรกฎาคม 2550  พบวา มีผลการดําเนินงาน  35 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  4.41  อยูในเกณฑ  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 4.46  อยูในเกณฑ  ดี 
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      ครั้งที่ 4  ในรอบปการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันท่ี  

23-24 กรกฎาคม 2551  พบวา มีผลการดําเนินงาน  35 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  4.41  อยูในเกณฑ  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 4.46  อยูในเกณฑ  ดี 

      ครั้งที่ 5  ในรอบปการศึกษา 2551  (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันท่ี 20-

21 กรกฎาคม 2552  พบวา มีผลการดําเนินงาน  30 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  4.50  อยูในเกณฑ  ดีเยี่ยม  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 4.20  อยูในเกณฑ  ดี 

      ครั้งที่ 6  ในรอบปการศึกษา 2552  (1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี 7-8 

กรกฎาคม 2553  พบวา มีผลการดําเนินงาน  35 ตัวบงชี้   ตามท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  2.86  อยูในเกณฑ  ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคาคะแนน 2.68  อยูในเกณฑ  ดีมาก 

      ครั้งที่ 7  ในรอบปการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 6-7 

กรกฎาคม 2554  พบวา มีผลการดําเนินงาน  17 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ท่ีแสดงถึงอัตลักษณของหนวยงานอีก 1 

ตัวบงชี้ รวมเปน 18 ตัวบงชี้  ตามท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคา

คะแนน  4.90  อยูในเกณฑ  ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซ่ึงประเมินไดคา

คะแนน 4.90  อยูในเกณฑ  ดีมาก 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

      1.  เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

      2.  พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

      3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีผานมา 

      4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

      1.  ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ 

      2.  ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

      3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2554 

วันท่ี 5-6 กรกฎาคม 2555 

---------------------------------- 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

เวลา  09.00 – 10.00 น.  - ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน กลาวตอนรับคณะกรรมการ  

      ตรวจประเมินฯ และรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมท้ังผลงานการ  

      ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีดําเนินการไปแลว ณ หองประชุม  

      บุหงาสาหรี ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ  

      พัฒนา กําแพงแสน  

เวลา  10.00 – 10.20 น.  - ประธานฯ  กลาวแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

      กลาววัตถุประสงค กรอบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554  

เวลา  10.20 - 12.00 น.  - คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เวลา  13.00 – 15.30 น.  - คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหนวยงาน  

เวลา  15.30 – 16.30 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน  

 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

เวลา  09.00 – 10.00 น.  - สัมภาษณบุคคลภายนอก  

เวลา  10.00 – 12.00 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)  

เวลา  13.00 – 14.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการสรุปผลการประเมิน 

เวลา  15.00 – 16.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและบุคลากร  

      ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ณ หองประชุมบุหงาสาหรี  สถาบัน  

      วิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  
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วิธีการดําเนินงาน 

      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (กอน 

ระหวางและหลังการตรวจเยี่ยม)  ดังนี้ 

      1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน  

         คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ

ประเมินการศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับ

มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

      2. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียมของผูประเมิน  

         คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ผูอํานวยการ

แนะนําผูบริหารของหนวยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานใหคณะกรรมการประเมิน

รับทราบ 

       สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ผูรับบริการ (บุคคลภายนอก)  ศึกษา

เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ 

      3. การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม  

         สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของหนวยงาน

รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับหนวยงาน และสํานัก

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน 

      เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ  และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

      คะแนนเฉลี่ย  0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  

      คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

      คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

      คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี  

      คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก  
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      สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดเพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน  22  ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย  4.79  ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78  ได

คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71 

องคประกอบท่ี 3  การบรหิารและจดัการ 4.61 5.00 0.00 4.92 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรงุระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 4.81 4.92 4.56 4.78 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

      สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 

2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

 

ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

เปาหมาย

2554 

ผลการดําเนนิงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สดัสวน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบงชี้) 4.78 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบงชี้ 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 5.00 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลกัษณของสถาบัน 

ขอ 5 5 5.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.71 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ 7 7 5.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

ขอ 6 6 5.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

นักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 16,146,100.00 258,337.60 5.00 

62.50 

2.4 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม ขอ 0 5 5.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

ขอ 0 5 5.00 

2.6 รอยละของนักวิจัยท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอนตอนักวิจัยท้ังหมด 

รอยละ 20.00 18.00 28.80 4.80 

62.50 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.00 11,752.03 4.26 4.26 

2,761.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 0 

 

11.75 18.22 4.55 

64.50 
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ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

เปาหมาย

2554 

ผลการดําเนนิงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สดัสวน) 

ตัวหาร 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0 64.50  

 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน 0 15 3.75  

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 12 6.00  

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน

ถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ 

ผลงาน 0 0.00 0.00  

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน

ถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ 

ผลงาน 0 2 2.00  

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

   0.00  

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0.00  

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ ผลงาน 0 0.00 0.00  

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0.00  
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ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

เปาหมาย

2554 

ผลการดําเนนิงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สดัสวน) 

ตัวหาร 

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0.00  

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ ผลงาน 0 0.00 0.00  

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 0 19.00 29.46 5.00 

64.50 

 การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 9  

 การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0  

 การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง 0 10  

 การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เรื่อง 0 0  

2.10 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 

รอยละ 0 15.00 17.24 2.87 

 87.00 

 - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0 10  

 - ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 5  

 - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0 0  

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง 0 87  

2.11 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก 

ขอ 0 5 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 0 5 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 4.92 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และ

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

ขอ 7 7 5.00 
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ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

เปาหมาย

2554 

ผลการดําเนนิงาน  

2554 

คะแนน

ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สดัสวน) 

ตัวหาร 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 7 5.00 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 80.00 131.00 73.80 4.61 

177.50 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ขอ 8 8 4.00 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดาํเนินงาน 

ขอ 4 5 5.00 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  จํานวน 2 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  

5.00  ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก 

      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  สรุปไดดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

      1. หนวยงานมีความเขมแข็งในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและถายทอดสูการทําแผนการ

ปฏิบัติการประจําป รวมท้ังการแจงใหบุคลากรทุกระดับเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติ 

      2. แตละหนวยงานของสถาบันฯ มีสวนรวมในการกําหนดเอกลักษณของสถาบันฯ อันนําไปสูการ

ปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงเอกลักษณของสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญทางการวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยไดรับรางวัลและมีการ

จดอนุสิทธิบัตร 

      3. ควรนําผลงานประดิษฐหรือนวัตกรรมจดสิทธิบัตร และนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยให

มากข้ึน 

      4. ควรพิจารณาเพ่ิมหนาท่ีและความรับผิดชอบดานการจดสิทธิบัตรใหฝายประสานงานวิจัยและ

เผยแพร   

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

      - ควรมีการประชาสัมพันธงานของสถาบันฯ ซ่ึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนท่ัวไป ใหเปนท่ี

ประจักษมากข้ึนโดยผานสื่อตาง ๆ 

      - ควรเพ่ิมบทบาทและหนาท่ีใหฝายบริหารและธุรการรับผิดชอบการประชาสัมพันธของสถาบันฯ  

  

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 14 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี คะแนนเฉล่ีย  4.72 ไดคุณภาพ

ระดับ  ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  4.71  ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก 

      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 

     1. มีนักวิจัยท่ีมีองคความรูและประสบการณสูง 

      2. มีการทําวิจัยท่ีไดรับผลงานวิจัยท่ีหลากหลายและสามารถสรางประโยชนเชิงวิชาการ เชิง

สาธารณะ เชิงพาณิชย และเชิงนโยบาย 

      3. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายตอบสนองในระดับชาติ และสรางความเขมแข็งใน

ชุมชนอยางตอเนื่อง 

      4. มีสถานท่ี/อุปกรณและบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางาน  

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

     1. การตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีไดรับการยอมรับทางวิชาการมีนอย 

      2. ควรมีการหาแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึน  

      3. งานวิจัยหลาย ๆ ผลงาน ตองไดรับการปกปองและสงเสริมการจดสิทธิบัตร  

      4. ผลงานวิจัยยังขาดการรวบรวมที่เปนระบบ  

      5. ควรมีการสงเสริมใหมีการตีพิมพในระดับนานาชาติท่ีมี Impact factor เปนท่ียอมรับ 

      6. ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแลและจัดงานผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค เพ่ือการนําไปใช

ประโยชนและการจดสิทธิบัตร 

      7. หนวยงานควรหารือกับสํานักประกันคุณภาพในการกรอกขอมูลการนําผลงานวิจัยสรางสรรค

ไปใชประโยชน ใหเปนในเชิงประจักษ   

 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.92 ได

คุณภาพระดับ  ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  4.92  ไดคุณภาพระดับ   

ดมีาก 

      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ  สรุปไดดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

      1. หนวยงานมีความเขมแข็งการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะระบบการจัดการความรู ( KM) 

และการบริหารความเสี่ยง 



รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 2554 หนา 196 
 

      2. หนวยงานควรพิจารณาเพ่ิมคุณคางานดานการจัดการความรู ( KM) และการบริหารความเสี่ยง

ท่ีภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงาน 

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

     - หนวยงานควรมีการพิจารณานําขอกําหนดการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 มาใชใน

การควบคุมสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมลพิษในอากาศในหองปฏิบัติการจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยจากสิ่งแวดลอม

ไดมากข้ึน 

  

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี คะแนนเฉล่ีย  5.00 ได

คุณภาพระดับ  ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  5.00  ไดคุณภาพระดับ   

ดมีาก 

      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ  สรุปไดดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

        - 

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

      1. หนวยงานควรมีความชัดเจนวาเปนการใชเงินและงบประมาณเฉพาะในชวงปการศึกษา คือเริ่ม

จาก 1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55 ของปถัดไป มิฉะนั้นจะเกิดประเด็นของการรายงาน 

      2. หนวยงานควรมีการเขาใจในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําปการศึกษา  

 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี คะแนนเฉล่ีย  

4.00 ไดคุณภาพระดับ  ดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  4.00  ไดคุณภาพ  

ระดับ  ดี       

     คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  สรุปไดดังนี้ 
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      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

      - หนวยงานมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

      - หนวยงานควรหาแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานไดพัฒนาข้ึน

เผยแพรใหหนวยงานนําไปใชประโยชนได ก็จะมีศักยภาพยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องคประกอบ

ท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบงชี้  พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี คะแนน

เฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับ  ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  5.00  ได

คุณภาพระดับ  ดีมาก       

     คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  สรุปไดดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 

      - หนวยงานมีการดําเนินการจัดทํากระบวนการหลักคูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงานครอบคลุม

ตามภารกิจหลัก 

      จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

        -  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

 

 1.  ผูบริหารของหนวยงานมีศักยภาพในการทํางานหลาย ๆ ดาน        

 2.  บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

3.  งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอทําใหหนวยงานตองหารายไดเลี้ยงตัวเอง  

4.  การเขา – ออกของบุคลากรมีสถิติการลาออกจากงานคอนขางสูง  

5.  การจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานเริ่มจากระดับลางสูระดับบน และมีการประชุมเพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 

6.  นักวิจัยของหนวยงานมาทํางานดานการบริหาร ทําใหผลงานวิจัยออกมาตีพิมพมีปริมาณลดลง  

7.  เครื่องมือ อุปกรณ รวมท้ังครุภัณฑไมไดรับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน  

8.  นักวิจัยท่ีเขามาใหมจะมีนักวิจัยท่ีมีอยูเดิมเปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

9.  หนวยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกระดับ 

10. การกําจัดขยะมีพิษจากสารเคมีมีการจัดการตามจริยธรรมวิชาชีพท่ีถูกตอง  

11. บางศูนยฯ มีภาระงานดานการบริหารมากเกินไป 

12. ดานสวัสดิการทางหนวยงานมีโครงการรวมมือรวมใจ โดยมีคณะกรรมการเขามารับผิดชอบ 

13. นิสิตระดับปริญญาโท –เอก ไดมาทําการศึกษาคนควา ทดลองท่ีหองปฏิบัติการ เพราะมีนักวิจัยท่ี

มีศักยภาพมาใหความรู คําแนะนํา ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ  

14. หนวยงานมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร เชน การอบรม ศึกษา ดูงาน และการสัมมนา 

15. นิสิตท่ีมาใชบริการไดรับความสะดวก เอาใจใสจากเจาหนาท่ีเปนอยางดี 

16. การใชเครื่อง HOLC High performance Ligeid chromatographic  มีเจาหนาท่ีเขามาแนะนํา

การใชเครื่องไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความประทับใจมาก 

17. การใชเครื่อง  Molecular technique  มีเจาหนาท่ีเขามาแนะนําการใชเครื่องไดเปนอยางดี 

18. อยากใหทางหนวยงานมี  LAB Manager  ประจําเขามาดูแลประสานงานเก่ียวกับอุปกรณ 

เครื่องมือเวลาเสีย จะไดมีผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง   
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ภาคผนวกท่ี 3 

ภาพกิจกรรม 
 

         
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ชี้แจงแนวทางตรวจประกันคุณภาพ 

  
การนําเสนอผลงานในรอบป 2554 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
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การสัมภาษณบุคลากรตําแหนงนักวิจัย 

นางมณฑา  วงศมณีโรจน , นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  และนายอนุชา  วงศปราณีกุล 

 
การสัมภาษณบุคลากรตําแหนงขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 

นางสุภาพ  ทองคํา , นางเฉลา  แกสันเทียะ   และนางสาวอภิชา  วงศศิลป 
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การสัมภาษณนิสิตปริญญาโท นายสายชล  สุขญาณกิจ 

การสัมภาษณนิสิตปริญญาเอก นางสาวชณัฏตกา  คําดี 

 
คณะกรรมการเย่ียมชมศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

โดย ดร.สิริกุล  วะสี  หัวหนาศูนยฯ เปนผูตอนรับและนําเย่ียมชม 
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ดร.สิริกุล  วะสี  นําเย่ียมชมแปลงเพาะกลาของศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 

 
ดร.ลักขณา  เบญจวรรณ  บรรยายคุณสมบัติและลักษณะการใชงานของเครื่องหมักขยะ 

อินทรียอัตราเรงสําหรับบานเรือนและองคกรชุมชน 
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ดร.ธีรนุต  รมโพธภักดิ์  นําเย่ียมชมศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

 
ตัวอยางกระดูกไกท่ีตรวจสอบคุณภาพสีดวยเครื่อง  COLOR  METER 

ของศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
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คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในเสนอตอท่ีประชุม 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ถายภาพรวมกับ 

ผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
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