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บทนําบทนํา  

บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร 
 
 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีพันธกิจหลักในการ
สนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี และโดยไม่คิดคะแนน 2 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 2.13 และ 2.14 ซึ่งในปีการศึกษา 2554 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงาน 23 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.62  
อยู่ในระดับ ดีมาก  ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี สรุปผลได้ดังน้ี 
 

1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม  14  ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 345,580.99 /คน 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ท้ังหมด 
75.00 % 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 25.69 % 5.00 
2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 47.22 % 5.00 
2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
5 ข้อ 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
3.3 การบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในและต่างประเทศ 
75.96 4.75 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
6.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5 ข้อ 5.00 
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2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม   7  ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของหน่วยงาน 

4 ข้อ  4.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 4.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ 4.00 
2.4 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 4.00 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.37 4.37 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 ข้อ 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 4.00 

 

3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม  1   ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

20.69%  3.45 

 

4. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม  -  ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

 -   

 

5. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม -      
ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด 
ผลการ

ดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)

 -   
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                                                              บทบทท่ี ท่ี 11  

ขอมูลเบ้ืองตนของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  

 Suwanvajokkasikit  Animal Research and Development Institute (SARDI) 
สถานทีต้ั่ง : เลขที ่1 หมู่ 6  ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

 ประวัติความเปนมา 

 ปี พ.ศ.2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายที่จะให้
ศู น ย์ วิ จั ย /สถ า นี วิ จั ย ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน าแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ที่มีภารกิจและเป้าหมาย
สอดคล้องกันรวมกันเป็นกลุ่ม และจัดต้ังขึ้นเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง 
เพ่ือให้รองรับงานวิจัยเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เพ่ิม
มากขึ้น เป็นการเช่ือมโยงเสริมสร้างประสิทธิภาพ สมรรถภาพ และ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ การจัดต้ังสถาบันวิจัยเฉพาะทาง
จึงแบ่งกลุ่มศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยด้านพืช 
และกลุ่มวิจัยด้านสัตว์ 

คณะทํางานซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  จันท
ลักขณา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผนพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  จินายน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกําแพงแสน และศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้อํานวยการ สวพ.มก. ได้ประชุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายคร้ัง ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนช่ือสถาบันวิจัยทางพืช 
จากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ และเปลี่ยนช่ือสถาบันวิจัยทางด้านสัตว์จากสถาบัน
อินทรีย์จันทรสถิตย์ เป็นสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ จึงเป็นที่มาของชื่อสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ส่วน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤตนั้นได้จัดต้ังขึ้นภายหลัง ดังน้ันจึงนับเป็นสถาบันที่สาม รวมเป็น
โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยเฉพาะทาง 3 โครงการ มาจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดต้ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2534 ประกอบด้วย 
ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย จํานวน 7 ศูนย์และ 2 สถานี ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ โดยได้รับ
โอนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสังกัดภายใต้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ทั้งน้ี
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เพ่ือเตรียมเข้าแผนการดําเนินงานในช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-
2539) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์และเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศในอนาคต 

ปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศเร่ืองการแบ่งส่วนหน่วยงานในสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 9 หน่วยงาน คือ 7 
ศูนย์ 1 สถานี และ 1 สํานักงานเลขานุการ โดยเสนอให้สถานีวิจัยกําแพงแสนเป็นงานหน่ึงในสํานักงานเลขานุการ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ดังน้ันในปัจจุบัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงประกอบด้วย หน่วยงานย่อย 9 
หน่วยงาน คือ 7 ศูนย์ 1 สถานี และสํานักงานเลขานุการ ดังน้ี 

 

  1. ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
  2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 
  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
  8. สถานีวิจัยทับกวาง (จังหวัดสระบุรี) 
           9. สํานักงานเลขานุการ 
 
  ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว ์

 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน 
9 หน่วยงานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ที่จัดต้ังขึ้นตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535 – 
2539) ทั้งน้ี เน่ืองจากยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดที่จะรับผิดชอบเก่ียวกับ
ปัญหาทางด้านอาหารสัตว์โดยตรง ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถขยาย
การเลี้ยงสัตว์ได้ เพราะไม่มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เพียงพอ หรือวัตถุดิบ
อาหารสัตว์มีราคาแพง ทําให้ต้นทุนการผลิตสัตว์สูงขึ้น โดยแท้จริงแล้ว
ประเทศไทยยังมี พืชหรือเศษเหลือจากพืช รวมทั้ ง เศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบอีกจํานวนมากท่ีไม่มี
ราคา แต่ยังคงมีคุณค่าทางอาหารพอท่ีจะสามารถนํามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 
เพียงแต่เกษตรกรยังไม่มีความรู้ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ หรือยังไม่มีการวิจัย
กันอย่างจริงจังที่จะนําวัตถุดิบดังกล่าวมาใช้เลี้ยงสัตว์ ศูนย์ค้นคว้าและ

พัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ จึงเป็นหน่วยงานท่ีจําเป็นมาก และตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ โดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว และเป็นหน่วยงานสําคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ให้
สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการช่วยให้การลงทุน
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ส่วนอ่ืนๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์สัมฤทธ์ิผลมากขึ้น ประเทศไทยจะได้สามารถผลิตเน้ือสัตว์ชนิด
ต่างๆ ส่งออกทํารายได้เข้าประเทศมากขึ้นด้วย 
  
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาต ิ
 จากความไม่แน่นอนของราคาสุกรมีชีวิต และราคาเน้ือสุกร
ชําแหละที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2511 ที่เกิด
ปัญหาตลาดไม่มีเน้ือสุกรชําแหละในปริมาณที่เพียงพอกับผู้บริโภค 
ทําให้เน้ือสุกรมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 40 – 50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
สูงมาก เมื่อเทียบกับภาวะการครองชีพสมัยน้ัน ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ทําให้รัฐบาลต้องต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะ
หน่ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาวในอนาคต ในการ
น้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสุกรระยะยาวใน
อนาคต ทางคณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบด้วย แต่ขอให้เป็น
โครงการร่วมกับกรมปศุสัตว์ โครงการน้ีจึงได้ถูกนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาพร้อมกับขออนุมัติเงินเพ่ือจัดทําโครงการในปี พ.ศ.2512 คณะรัฐมนตรีได้เห็นด้วยและอนุมัติใน
หลักการ แต่ในขั้นของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาไม่เห็นความสําคัญและไม่อนุมัติเงินให้ คณะผู้ดําเนินโครงการฯ 
จึงได้พยายามเสนอโครงการอีกคร้ังในปี พ.ศ.2515 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดต้ังเป็น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
การเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2517 และได้รับเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 และ
ให้ใช้สถานที่ดําเนินการ 3 แห่ง เพ่ือเป็นที่ทํางานของโครงการ คือ  

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
  2. สถานีฝึกนิสติเกษตรทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ปัจจุบันใช้ช่ือว่า สถานีวิจัยทับกวาง)  

3. สถานีบํารุงพันธ์ุสัตว์หนองกวาง ต.หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มดําเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อปี 
พ.ศ. 2518 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชีพ รัตรสาร เป็นผู้ก่อต้ังและดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการคนแรก การ
ดําเนินการในระยะแรก นอกจากจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกก้ีเฟล
เลอร์ ใ น ด้ าน อุปกร ณ์และค่ าจ้ า ง บุคลากร ด้ วยสํ าหรั บสถานที่ ดํ า เ นินการระยะแรก ก็ ใ ช้ พ้ื นที่ ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และสถานีวิจัยทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยหวังว่าใน
อนาคตเมื่อศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ มีบุคลากรและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นจึงจะใช้บริเวณ
สถานีบํารุงพันธ์ุสัตว์หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แต่มาจนถึงปัจจุบันน้ี ยังไม่ได้มีการใช้สถานที่ของสถานีบํารุง
พันธ์ุสัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี แต่ประการใด  
  ระยะเร่ิมต้น - พ.ศ.2521 ศูนย์วิจัยสุกรฯ เป็นหน่วยงานสังกัดทั้งของภาควิชาสัตวบาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองบํารุงพันธ์ุสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยปรับปรุงพันธ์ุสุกรและขยายการผลิต กรม
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ปศุสัตว์ เน่ืองจากโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัย
สุกรฯ จึงได้บุคลากร และงบประมาณจากหน่วยงาน ทั้งสองในการดําเนินงาน 
  2521–2534 ศูนย์วิจัยสุกรฯได้ถูกย้ายให้มาสังกัดอยู่ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหา  
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์  

2535 – ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยได้ก่อต้ังโครงการจัดต้ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (ส.ว.พ.ป) ซึ่งเป็นสถาบันที่เก่ียวข้องกับการผลิตปศุสัตว์โดยตรง 
ศูนย์วิจัยสุกรฯจึงได้ถูกย้ายมาอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันสุวรรณฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปี พศ. 2538 
กรมปศุสัตว์ได้ยุบโครงการวิจัยปรับปรุงพันธ์ุและขยายการผลิตที่ร่วมดําเนินการระหว่างกรมปศุสัตว์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ันต้ังแต่ปี 2538เป็นต้นมาศูนย์วิจัยสุกรฯจึงดําเนินงานภายใต้สังกัดสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 
 
  ศูนย์วิจยัและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 

 ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2505 ณ 
สถานีฝึกนิสิตเกษตรทับกวาง ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายโครงการ
ปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เพ่ือร่วมในงานพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสนและโครงการได้
ดําเนินตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 จากปี พ.ศ.2512 ที่มีการโอนย้ายฝูงโคเน้ือจากสถานีฝึกนิสิต

เกษตรทับกวาง คณะเกษตร มาไว้ที่สถานีฝึกนิสิตเกษตรกําแพงแสน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร จนถึงปี พ.ศ.2514 ได้มีการริเริ่มให้มีโครงการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการวิจัยให้เกิดการพัฒนาในด้านวิชาการ 
การเลี้ยงกระบือและโคเนื้อ จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.จรัญ  จันทลักขณาเป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมจนถึง ปี พ.ศ.2518 
ได้มีการลงนามในบันทึกสัญญาร่วมโครงการวิจัยกระบือระหว่างกรมปศุ
สัต ว์กระทรวง เกษตร  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สํ า นักงานเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยการสนับสนุนช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิกกระบือและโค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2527 เพ่ือดําเนินการต่างๆ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ให้
สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐในการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น 
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  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม เป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
พัฒนามาจากฟาร์มโคนมของภาควิชาสัตวบาล เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.
2519 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์ชวนิศนาดากร วรวรรณ ซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็นบิดาโคนมแห่งประเทศไทย ได้นํานํ้าเช้ือแช่แข็งโค
นมพันธ์ุแท้ 100 % มาผสมเทียมกับแม่โคพ้ืนเมืองบราห์มันและเฮีย
ฟอร์ด เพ่ือปรับปรุงเป็นลูกผสมสายเลือด 50 % หลังจากน้ันได้มีการ
คัดเลือกและปรับปรุงสายเลือดโคนมลูกผสมมาโดยตลอดจนมีสายเลือด 
โคนมใกล้เคียง 100 % 
 ต่อมาใน ปี พ.ศ.2529 ฟาร์มโคนม ภาควิชาสัตวบาล ได้รับการ
สถาปนาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตโคนม 
 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
 แพะและแกะเป็นสัตว์ที่มี 4 กระเพาะ (Ruminant) เช่นเดียวกับโคกระบือและกวาง แต่แพะและแกะจะมี
ขนาดเล็กกว่า จึงมักเรียกสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก (Small Ruminant) กินหญ้าเป็นอาหารหลักรวมทั้งใบไม้ และ
ไม้พุ่ม สามารถกินอาหารหยาบได้หลายชนิด นอกจากน้ี แพะแกะ ยังมีความสามารถเปลี่ยนอาหารท่ีมีเย่ือใย 
(Fiber) ให้เป็นโปรตีนในรูปของเน้ือและนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ได้ดี สามารถเลี้ยงได้ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย แพะแกะเป็นสัตว์ที่มี
ความสําคัญต่อพิธีกรรมตามศาสนาอิสลาม ซึ่งสัตว์ทั้งสองชนิดมีปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการสําหรับใช้ในพิธีกรรม และเพ่ือบริโภคในโครงการ
อาหารฮาล ปัจจุบัน อาชีพเลี้ยงแพะแกะในประเทศไทย กําลังได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผลผลิตจากเน้ือแพะแกะเป็นที่ต้องการท้ัง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทําให้การเลี้ยงแพะแกะมีแนวโน้มที่
จะขยายการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับแพะแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาด
เล็กที่มีวิธีการเลี้ยงดู การจัดการที่ง่าย ลงทุนตํ่า ผลผลิตที่ได้มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงกันเป็นอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเลี้ยง 
และระบบการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงทําให้ประสิทธิภาพ
ในด้านปริมาณ และคุณภาพยังด้อยอยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์

เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก จึงมีหน้าที่หลักที่ต้องพัฒนาการศึกษาวิจัยทางด้านอาหาร การจัดการและการปรับปรุงพันธ์ุ
แพะแกะให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีในอนาคต 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กที่รู้จักกันดีอันได้แก่ แพะ แกะ เป็นสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นผู้
บุ ก เ บิ ก วิ ช า ก า ร น้ี ม า ต้ั ง แ ต่  พ .ศ . 2 5 4 9  โ ด ยหลว ง สุ ว ร รณ  เ ป็ น อ ธิ ก า รบ ดี  ใ น สมั ย น้ั น  แพะที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มเลี้ยงเป็นแพะนม และมีการส่งเสริมให้กินนมแพะ ต่อมาเมื่อได้รู้จักการเลี้ยง  
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โคนมมากขึ้น การเลี้ยงแพะนมก็ลดน้อยลงไป สําหรับแกะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินตามโครงการ
พระราชดําริห์ ดอยอ่างขาง โดยนํามาพัฒนาและดําเนินการวิจัยที่วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเป็นต้นมา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ได้จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยสังกัดภายใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(แต่ยังไม่ได้แยกออกจากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
อย่างเป็นการถาวร)ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โอนย้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก มาเป็นหน่วยงานหน่ึงภายใต้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือค้นคว้าพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์โดยตรง 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ได้รับโอนฟาร์มกระต่าย และ
ฟาร์มกวาง มาอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ 

 
  ศูนย์วิจยัและพัฒนาการผลิตสตัว์ปีก 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก เดิมเป็นฝ่ายสัตว์ปีก สังกัด
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยย้ายสัตว์ปีก
บางส่วนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองภาควิชาสัตวบาล วิทยาเขตบางเขน 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอน และงานวิจัย ต้ังแต่ พ.ศ. 2521 – 2534 
และ ย้ายมาอยู่ภายใต้สังกัด สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 
พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน  

ในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ได้รับการ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือ และฟาร์ม
เลี้ยงไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์ม) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 และ 27 กรกฎาคม 2555 และ
ต้ังแต่ 31 ตุลาคม 2552 จนถึง 30 ตุลาคม 2555 

  
  ศูนย์วิจยัและพัฒนาผลิตผลจากสัตว ์
 ศูนย์ วิจัยและวิทยาศาสตร์ เ น้ือสัตว์  ไ ด้ เริ่มงานจากฝ่าย
วิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2535 
ผลงานที่สําคัญได้แก่การศึกษาข้อมูลซากของโคเน้ือขุน โคนมเพศผู้ขุน 
กระบือขุน แพะ แกะและสุกรโดยเฉพาะอย่างย่ิงยังมีส่วนพลักดันให้
ตลาดยอมรับคุณภาพเนื้อโคขุนพันธ์ุกําแพงแสนจนสามารถทดแทนการ
นําเข้าจากต่างประเทศได้ในระดับหน่ึง ทั้งน้ีโดยผ่านการฝึกอบรม
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
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 ศูนย์วิจัยและวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์  ได้รับการจัดต้ังขึ้นเป็นส่วนราชการย่อยสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพ่ือทําหน้าที่สนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการผลิตปศุ
สัตว์ในด้านเน้ือสัตว์ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออกให้ได้มากที่สุด 
 ศูนย์วิจัยและวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและส่งส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ การแปรสภาพสัตว์ ชําแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์รวมท้ังการแปรรูปเน้ือสัตว์
เพ่ือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม นอกจากน้ียังมีหน้าที่หลักในการวิจัย ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน 
ฝึกงานนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการบริการวิชาการแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านซากที่ถูกต้องและเป็นสากล 
 ต่อมาปี พ.ศ.2546 ศูนย์วิจัยและวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์ มีกิจกรรม
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลิตผลจากสัตว์ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเน้ือ 
นม ไข่ และหนัง จึงได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
เน้ือสัตว์ เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน 
  
  สถานีวจิัยทับกวาง 
 สถานีวิจัยทับกวาง ก่อต้ังขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ.2502 มีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น 431 ไร่ 3 
งาน 92 ตารางวา แต่เดิมน้ันใช้เป็น
สถานที่ปรับปรุงพันธ์ุโคพ้ืนเมือง และไร่ฝึก
นิสิตเกษตร ปัจจุบันมีการดําเนินงานการ
ผลิตสุกร การผลิตโคพันธ์ุกําแพงแสน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเน้ือสุกร สถานีวิจัยทับกวาง
สั ง กัดอ ยู่ภายใ ต้สถาบันสุ วรรณวาจกกสิ กิจ เ พ่ือการค้นค ว้าและพัฒนาปศุสั ต ว์และผลิต ภัณฑ์สัต ว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักคือ ให้บริการวิชาการด้าน พันธ์ุสุกร การฝึกอบรมแปรรูปเน้ือสุกร การฝึก
ทักษะนักสัตวบาล งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์จากเน้ือสุกร 
 
  สํานักงานเลขานุการ 

 สํานักงานเลขานุการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและ
พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีสํานักงาน
ต้ังอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่ช้ัน 9 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปีและต่อมาปี พ.ศ.2542 ได้ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่ช้ันล่างปีก
ซ้ายของอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจฯ แต่เน่ืองจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

มีหน่วยงานส่วนใหญ่ประจําอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสนจึงได้ย้ายสํานักงานเลขานุการไปอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสน 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และให้หน่วยงานที่วิทยาเขต บางเขนเป็นหน่วยประสานงาน 



10 

 

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
สอดคล้องกับพันธกิจหลักทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากน้ียังได้กําหนดแผนระยะยาวและ
แผนการดําเนินงานประจําปีของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 

 ปรัชญา ปณิธาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการแสวงหา พัฒนา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิด ความเจริญงอกงามทาง
ภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีแก่
เกษตรกร และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย  เพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของชาติ 
 

 วิสัยทัศน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นองค์กรที่
มีความเป็นเลิศในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ในเขตร้อน 
 

ภารกิจ 
 1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถของเกษตรกรในประเทศไทยให้สามารถยึดการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ 
 2.  ใ ห้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัต ว์ ไปยังเกษตรกรและบุคคล
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตปศุสัตว์ 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ที่หลากหลาย 
 4. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา 
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย 
 

 นโยบายหลักของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มี 2 ประการ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. แก้ไขปัญหาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 วัตถุประสงค 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย ดังน้ี 
 1. เพ่ือผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 2. เพ่ือให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับด้านปศุสัตว์ 
 3. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสู่สังคม 
 4. เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์พ้ืนเมืองและภูมิปัญญาไทย 
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1.3 เอกลักษณและอัตลักษณ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ใช้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 เอกลักษณ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
 

 อัตลักษณ 

 สํานึกดี (Integrity)   มุ่งมั่น (Determination)  สร้างสรรค์ (Knowledge creation)  สามัคคี (Unity) 
 

1.4 แผนงานประจําป สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
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การรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน 
 
แผนงานการวิจัย 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

  
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านการวิจัย 
สวพป. 

  
    

    
    

  
  

                  

                

1 1.1 กิจกรรมการจัดตั้ง
คณะที่ปรึกษานักวิจัย(เพื่อ
ประเมนิศักยภาพของ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ใน
การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
ให้เกียรติ นักวิจัยอวุโส, 
นักวิจัยพี่เลี้ยง) 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
คณะ 

ที่ปรึกษา 
1 

 -  - NA  - - - 

จํานวน
คณะ 

ที่ปรึกษา 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 

  
  จํานวน

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ที่เขา้สู่ 
กระบวนการ

ประเมนิ 

5 

จํานวน
ข้อเสนอ

โครงการวิจัย
ที่เขา้สู่ 

กระบวนการ
ประเมนิ 

- 

2 1.2 กิจกรรมการจัดตั้ง
กลุ่มทํางานวิจัยเฉพาะด้าน
ตามความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร (Pocket of 
Exellence) สวพป. 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กลุ่ม

ทํางานวิจัย
เฉพาะด้าน 

2  -  - 5,000  - 
3 

เม.ย. 
53 

3 
เม.ย. 
53 

จํานวน
กลุ่ม

ทํางาน
วิจัย

เฉพาะ
ด้าน 

2 - - 3,500 - 3,500 1 1 1 1 1 0 0 
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แผนงานการวิจัย 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

3 1.3 กิจกรรมความ
ร่วมมือ (MOU) และ
การสร้าง-พัฒนา
เครือข่ายในการทาํงาน
วิจัย 

สถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
หน่วยงานที่
ทําบันทึกข้อ
ตกลงความ

ร่วมมือ(MOU) 
ทางด้านการ

วิจัยกับ 
สวพป. 

5 

 -  - NA  - 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
หน่วยงานที่
ทําบันทึก
ข้อตกลง
ความ

ร่วมมือ(MO
U) ทางด้าน
การวิจัยกับ 

สวพป. 

4 - - - - - 1 1 1 1 0 0 0 

    จํานวน
บันทึก
ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ
(MOU) 
ทางด้าน

การ 
วิจัย ของ 
สวพป. 

1 

จํานวน
บันทึก
ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ
(MOU) 
ทางด้าน

การ 
วิจัย ของ 
สวพป. 

5 

4 1.4 กิจกรรมการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร วิ จั ย ใ น ก า ร
ตี พิ ม พ์ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

สถาบันสุวรรณวาจก
กสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาฯ 12  -  - 35,000  - - - 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาฯ - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1   
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แผนงานการวิจัย 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

5 1.5 กิจกรรมการศึกษาและ
กําหนดแนวทางการผลิต
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม
การศึกษา

ฯ 

50  -  - 50,000  - 
3 

เม.ย. 
53 

3 
เม.ย. 
53 

จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม
การศึกษา

ฯ 

40 - - - - - 1 1 1 1 0 0 0   

6 1.6 กิจกรรมการจัดสรรทุน
เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม /
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
บุคคลากร
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

10  -  - 326,000  - 14 
พ.ย. 
53 

30 
พ.ย. 
54 

จํานวน
บุคคลากร
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

5  - 62,550 10,225  - * 1 1 1 0 0 1 0   

7 1.7 กิจกรรมการพัฒนาระ
บกล ไ ก ล เ พื่ อ ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวพป. 
เพื่อเผยแพร่ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม
ย่อย 

4  -  - 

NA 

 - 1 
ต.ค. 
53 

30 
พ.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม
ย่อย 

4  -  - ...  - * 1 1 1 1 0 0 0   

  
1.8 กิจกรรมการตีพมิพ์/ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ 
สวพป. 

  
    

  
              

  
                            

8 1.8.1 การตีพิมพ์ผลงาน 
วิจัยในระดับนานาชาติ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 4  -  - 60,000  - 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 2  -  - 20,000  - 10,000 1 1 1 0 0 1 0   

9 1.8.2 การเผยแพร่
ผลงาน วิจัยในระดับ
นานาชาติ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 4  -  - 140,000  - 

14 
พ.ย. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 4  - 

62,5
50 

10,225  - 18,194 1 1 1 1 0 0 0   

10 1.8.3 การตีพิมพ์ผลงาน 
วิจัยในระดับชาติ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 2  -  - 40,000  - 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 2  -  - 3,000  - 1,500 1 1 1 1 0 0 0   
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แผนงานการวิจัย 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

11 1.8.4 การเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยในระดับชาติ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวนเรื่อง
11  -  - 11,000  - 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 10 - - 53,540 - 5,354 1 1 1 1 0 0 0   

12 1.9 กิจกรรมการผลิต
นวัตกรรมจากผลงานการวิจัย 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
นวัตกรรม
จากผลงาน
การวิจัย 

1  -  - 100,000  - 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
นวัตกรรม

จาก
ผลงาน
การวิจัย 

1 - - 100,000 - 100,000 0 0 0 0 0 0 1   

13 1.10 กิจกรรมการประยุคต์ใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง
พานิชย ์

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
ชิ้นงาน 5  -  - 66,000  - 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
ชิ้นงาน 5  -  - 343,144  - 68,629 1 1 1 1 0 0 0   

14 1.11 กิจกรรมการขอรับการ
รับรองคุณภาพ ผลงานวิจัย/ 
สร้างสรรค์ (ลิขสิทธิ์, 
สิ่งประดิษฐ,์ ทะเบียน, สิทธ
บัตร และอนุสิทธิบัตร ) 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
ผลงาน 

ที่ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ 

7  -  - 14,000  - 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
ผลงาน 
ที่ได้รับ
การ

รับรอง
คุณภาพ 

1  -  - 4,000  - 4,000 1 1 1 0 0 1 0   
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แผนงานการวิจัย 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

15 2. โครงการวิจัยด้านเกษตรที่
หน่วยงานในสังกัด สพวป. 
ดําเนนิงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
โครงการ

25  -  - 10,734,200  - 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
โครงการ 

14  -  - 7,297,127  - 521,223 1 1 1 0 0 1 0   

16 3.โครงการผลิตผลงานวิจัยด้าน
เกษตรที่ตอบสนองความ
ต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
โครงการ

5  -  - 100,000  - 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
โครงการ 

1  -  - 20,000  - 20,000 1 1 1 0 0 1 0   
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การรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน 
 
แผนงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

1 1. โครงการสรา้งและพัฒนา
หลักสูตรฝึกงานทางสัตว
ศาสตร์  

สวพป. 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
หลักสูตร 

3 
- - 

8,000 
- 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
หลักสูตร 3 - - 5,000 - 1666.67 1 1 1 1 0 0 0 

1 

  2. โครงการสนับสนนุความรู้
ทางวิชาการ แทคนิค และ
ทรัพยากร เพื่อการพฒันา
นิสิต และบุคลากรด้านปศุ
สัตว์ 

  

    

    

    

  

      

  

                          

  

2 2.1 กิจกรรมฝึกงานนิสิต
คณะเกษตร กําแพงแสน 
(033299) และ (036299) 

สวพป. 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

9 
- - 

15,500 
- 

20 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 9 - - 17,500 - 1944.44 1 1 1 1 0 0 0 

2 

3 2.2 กิจกรรมฝึกงานนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ 

สวพป. 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

3 
- - 

38,800 
- 

1 
ธ.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 3 - - 4,600 - 1533.33 1 1 1 1 0 0 0 

3 

4 2.3 การฝึกงานเบื้องต้น 
คณะเกษตร บางเขน 
รหัสวิชา 015299 

สวพป. 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
คน 

90 
- - 

20,000 
- 

1 
ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวนคน 
90 - - 20,000 - 222.222 1 1 1 1 1 0 0 

4 

5 2.4 กิจกรรมการสนบัสนุน
ทรัพยากร ประกอบการเรียน
การสอน และการทาํงานวิจัย
ของนิสิต 

สวพป. 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 

9 

- - 

90,000 

- 
1 

ต.ค. 
53 

30 
ก.ย. 
54 

จํานวน
เรื่อง 

7  - - 250,000  - 35714.3 1 1 1 0 0 1 0 

5 
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การรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน 
แผนงานบริการวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

  1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบรกิาร 

                                                    

1 1.1 กิจกรรมการสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ สวพป. 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม

1 - - 10,000 - 1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

1  -  - -  - * 1 1 1 1 0 0 0   

2 1.2 กิจกรรมการพฒันาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบรกิาร 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
หลักสูตร

8 - - 8,000 - 1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
หลักสูตร 

6  -  - 140500  - 23416.7 1 1 1 0 0 0 0   

3 2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชพี/ 
โครงการคลีนิคเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
และสังคม 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
โครงการ

35 - - 3,605,591 - 1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
โครงการ 

35  -  - 4158585  - 118817 1 1 1 0 0 0 0   

4 3. โครงการศึกษาการยอมรับและความ
พึงพอใจในสินค้าและบริการ สวพป. 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
โครงการ

1 - - 10,000 - - - จํานวน
โครงการ 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 1   

5 4. โครงการเปรยีบเทียบศักยภาพการ
ดําเนนิงานของ 5 สถาบันหลักตามตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
โครงการ

1 - - 5,000 - 1 ก.พ. 
54 

- จํานวน
โครงการ 

-  -  - -  - - 0 0 0 0 0 0 1   

  5. โครงการสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม
นานาชาติ 

                                                    

6 5.1 กิจกรรมหลักสูตร 
Technology of  Pork Processing 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
หลักสูตร

1 - - 1,000 - 1 ก.พ. 
54 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
หลักสูตร 

1  -  - -  - - 1 1 1 1 0 0 0   

7 5.2 กิจกรรมการเขียนหลักสูตร 
Dairy Processing 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
หลักสูตร

1 - - NA - 1 ต.ค. 
53 

... จํานวน
หลักสูตร 

0  -  -  -  -  - 0 0 0 0 0 0 1   
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การรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน 
 
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ
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วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

  1. โครงการจัดกิจกรรมทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดย สวพป. 

  
    

    
    

  
      

  
                            

1 1.1 กิจกรรมครบรอบการก่อตั้ง 
สวพป. (ทําบุญ และแสดงมุทิตาจิต) 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 30,000 - 30 ก.ย. 
54 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 364,454 - 364,454 1 1 1 1 0 0 0   

  2 โครงการสนับสนนุงานทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

  
    

    
    

57,000
      

  
      

67,510 
                    

2  2.1 กิจกรรมครบรอบการก่อตั้ง
วิทยาเขต กพส. 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
กิจกรรม 1 

- - 
1,000 

- 
12 พ.ย. 

53 
12 พ.ย. 

53 
กิจกรรม 

1 - - 1,080  - 1080 1 1 1 1 0 0 0   

3 2.2 ร่วมวางพวงมาลา 3 
บูรพาจารย์ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
กิจกรรม 1 

- - 
1,000 

- 
2 ก.พ. 

54 
2 ก.พ. 

54 
กิจกรรม 

1 - - 1,000 - * 1 1 1 1 0 0 0   

4 2.4 ร่วมงานทอดกฐนิวิทยาเขต 
สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม 1 
- - 

5,000 
- 

31 ต.ค. 
54 

31 ต.ค. 
54 

กิจกรรม 
1 - - 8,030 - 8030 1 1 1 1 0 0 0   

5 2.6 เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม 1 
- - 

10,000
- 

7 เม.ย. 
53 

7 เม.ย. 
53 

กิจกรรม 
1 - - 17,400 - * 1 1 1 1 0 0 0   

6 3. โครงการวันสถาปนาครบรอบ 50 
ปี สถานีวิจัยทับกวาง สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

โครงการ/
ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม

1/ 
80 - - 

40,000
- 

28 ธ.ค. 
53 

28 ธ.ค. 
53 

โครงการ/
ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

1 - - 40,000 - * 1 1 1 1 1 0 0   
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การรายงานผลการปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน 
 
แผนงานบริหารจัดการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
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ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 
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 เป็
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ปต
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กํา
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ดเ

วล
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ตา

มวั
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ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

  1. โครงการสรา้งและพัฒนา
สารสนเทศ ข่าวสาร เอกสารคู่มือ องค์
ความรู้ และฐานข้อมูล สวพป. เพื่อ
การเผยแพร่และประชาสัมพัธ์เชิงรุก 

  

                    

  

                            

1 1.1 กิจกรรมสร้าง พฒันา และ
ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล (up date) 
ทุก 6 เดือน วิจัย บริการวิชาการ 
ผู้รับบริการ การเงิน บุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
ฐานข้อมูล

ที่สร้างพัฒนา
และปรับปรุง
ทุก 6 เดือน

5 - - 11,000 - 
21 เม.ย. 

54 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
ฐานข้อมูล

ที่สร้าง พัฒนา
และปรับปรุง
ทุก 6 เดือน

5  -  - *  - * 1 1 1 1 0 0 0   

2 1.2 กิจกรรมปรับปรงุและจัดทํา 
เอกสารแนะนําหน่วยงานแนะนาํ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สวพป. 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม สวพป. 
คู่มือการทาํงาน วารสารปศุสัตว์
เกษตรศาสตร ์ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวนชุด
เอกสาร 

9 - - 643,400 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวนชุด
เอกสาร 

16  -  - 584,600  - 36,538 1 1 1 1 0 0 0   

3 1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล 
(จากข้อมูล 1.2ข้างต้น) ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลาย 
(เว็บไซด์สารน์สัมพนัธ์ สวพป. รายการ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสารปศุสัตว์
เกษตรศาสตร์) 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
เรื่อง 6 - - NA - 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

เรื่อง 

6  -  - *  - * 1 1 1 1 0 0 0   
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แผนงานบริหารจัดการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
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กา
รต
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งค์
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ลุเ

ป้า
หม

าย
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ดต
าม

/ 
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ะเ
มนิ

ผล
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ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
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น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

  2. โครงการพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การเพิม่พนูทักษะและ
ศักยภาพ ตลอดจนขดีความสามารถ
บุคลากร สวพป. ในการปฏิบัติงาน 
ผ่านประสบการณ์ในกา
ประชุมสัมมนาต่างๆ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน 
 "เวที" ต่างๆ 

  

                    

  

                            

4 
  

2.1 กิจกรรมการประชุมทบทวน
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพประจําปี
การศึกษา 2553 สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม 1 

- - NA - 
11 ก.พ.

54 
11 ก.พ. 

54 

กิจกรรม 
1 

 -  - 1,870  - 1,870 1 1 1 1 0 0 0   
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

18 
จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

25 

5 
  

2.2 กิจกรรมการสัมมนาบุคลากร 
สวพป. (2 ครั้ง/ ปี) ทบทวน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ, 
รายงานผลการดาํเนนิงาน, การสัมมา
เชิงปฏิบัติการอื่นๆ 

สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม 2 

- - 200,000

- 
31 ต.ค.

53 
8 ม.ค. 

55 

กิจกรรม 
2 

-  - 82,257  - 41,129 1 1 1 1 1 0 0   
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

70 - 
จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

61 

6 
  

2.3 กิจกรรมการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
องค์กร/ การบริหารองค์กรในเชิง
ธุรกิจ 

สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม 1 

- - 100,000 -     

กิจกรรม 
2 

          1 1 1 1 1 0 0   
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

50 
จํานวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม 

63 

7 2.4 กิจกรรมสนับสนนุบุคลากร
วิจัยเข้าร่วม/นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร
ที่ผ่านการ
เข้าร่วม 

23 - - 278,200 - 
17 ธ.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร
ที่ผ่านการ
เข้าร่วม 

21  -  - 213,588  - 10,171 1 1 1 1 0 0 0   



22 

 

แผนงานบริหารจัดการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
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นนิ

กา
รต
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มวั
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งค์
 

4.
 บ
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ป้า
หม

าย
 

5.
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ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
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ะเ
มนิ

ผล
 

6.
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ีกา
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รับ
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น 

7.
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ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

8 2.5 กิจกรรมสนับสนนุให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการแก่สังคม
เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการ
วิทยานพินธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร

ที่ให้บริการ
แก่สังคม 

11 - - NA - 
18 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร

ที่ให้บริการ
แก่สังคม 

6  -  - 0  - 0 1 1 1 1 0 0 0   

  3. โครงการสรา้งและพัฒนาระบบการ
ผลิตและบริการวิชาการทีไ่ด้มาตรฐาน 
เป็นสากล เพื่อการหารายได้เขา้สู่
หน่วยงาน  

  

                    

  

                            

9 3.1 กิจกรรมการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 
(ศูนย์จําหน่ายผลิตภณัฑ์ สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ) 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 300,000 - 
21 เม.ย. 

54 
31 ธ.ค. 

54 

จํานวน
กิจกรรม 1  -  - 168,900  - 168,900 1 1 1 1 0 0 0   

10 
  

3.2 กิจกรรมการจัดตั้คณะ
กรรมการการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ 
สวพป. 

สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

1 

- - NA - 
30 พ.ย.

53 
30 พ.ย. 

53 

จํานวน
กิจกรรม 

1 

 - - 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0   
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

คณะกรรมกา
รการใช้
ประโยชน์

พื้นที ่

1 

คณะกรรม
การการใช้
ประโยชน์

พื้นที ่

1 

11 3.3 กิจกรรมการพฒันาและใช้
ประโยชนพ์ื้นที่ส่วนกลางสวพป. เพื่อ
การจัดหารายได้สนบัสนุนการ
ดําเนนิงานตามภารกิจหลัก 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - NA - 
1 เม.ย. 

53 
30 เม.ย. 

54 

จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 22,374 - 22,374 1 0 1 1 0 0 0   

12 3.4 กิจกรรมการผลิตและ
จําหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้ สวพป.  

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

16 - - 13,430,370 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
กิจกรรม 

13  -  - 8,050,981  - 619,306 1 1 1 0 0 0 0   
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แผนงานบริหารจัดการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่ประเมิน 

ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็

นไ
ปต

าม
กํา

หน
ดเ

วล
า 

3.
 ต

รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

13 3.5 กิจกรรมการสรา้งและพัฒนา
เครื่องหมายการค้าทีเ่ป็นมาตรฐาน
ของ สวพป. 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
เครื่องหมาย

การค้า 
12 - - 6,000 - 

21 เม.ย. 
54 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
เครื่องหมาย  

การค้า 
5  -  - 500  - 100 1 1 1 0 0 1 0   

14 3.6 กิจกรรมการขอรับมาตรฐาน
รับมาตรฐานโรงงานผลิตยาสมุนไพร 
A sian GMP³ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

ใบรับรอง
มาตรฐาน
โรงงาน 

1 - - 100,000 - - - 
ใบรับรอง
มาตรฐาน
โรงงาน 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 1   

  4. โครงการสรา้งและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ให้สอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

  
                    

  
                            

15 4.1 กิจกรรมการจัดตั้งและ
ปรับปรุงกลไกหนา้ทีก่ารดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ สวพป. 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - NA - 
20 ม.ค. 

53 
21 มี.ค. 

54 

จํานวน
กิจกรรม 3  - - 0  - 0 1 1 1 1 0 0 0   

16 4.2 กิจกรรมการกําหนดตัวบ่งชี้
ระดับบุคคล (JA) และมีการติดตาม
ประเมนิผล 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
บุคลากร

ประจําทุกคน
56 - - NA - 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
บุคลากร
ประจําทุก

คน 

56  - - 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0   

17 4.3 กิจกรรมการปรบัปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการดาํเนนิงาน 
(ลดขั้นตอน) 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

4 - - 4,000 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 

จํานวน
กิจกรรม 1 - - 5,000 - 5,000 1 0 1 0 0 1 0   

18 4.4 กิจกรรมคํานวณต้นทนุการ
ผลิต 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 150,000 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1  -  - 150,000  - 150,000 1 1 1 1 0 0 0   

19 4.5 กิจกรรมการประเมนิ
สมรรถนะหลักของบุคลากรตามที่ 
กจน. กําหนด 

คณะอน ุ
กรรมการ 
บริหารและ 
พัฒนาองค์กร 
(กํากับดูแล) 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

- - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 1   



24 

 

แผนงานบริหารจัดการ 

 

ลํา 
ดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

ต้นทนุ
ต่อหน่วย

สรุปผลการดําเนนิงาน 

โครงการ 
ที่

ประเมนิ 
ผล 
ตาม
เกณฑ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 

1.
 ม

ีกา
รดํ

าเ
นนิ

กา
รต

าม
แผ

น 

2.
 เป็
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ปต

าม
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ดเ
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า 

3.
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รง
ตา

มวั
ตถ

ุปร
ะส

งค์
 

4.
 บ

รร
ลุเ

ป้า
หม

าย
 

5.
 ม

ีกา
รติ

ดต
าม

/ 
ปร

ะเ
มนิ

ผล
 

6.
 ม

ีกา
รป

รับ
แผ

น 

7.
 ย

ังไ
ม่ไ

ด้ดํ
าเ
นิน

กา
รต

าม
แผ

น 

วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ วันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยนับ ปริมาณ คุณภาพ แผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

20 4.6 กิจกรรม 5 ส. 
สวพป. 

1 ต.ค. 
53 

30 ก.ย. 
54 

จํานวน
กิจกรรม 

4 - - 11,000 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม

2 - - 4,920 - 2,460 1 1 1 0 0 1 0   

  5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ธํารงค์รักษาทรัพยากรบุคคล 

  
                    

  
                            

21 5.1 กิจกรรมสัมมาทฐิิบุคคลากร 
สวพป. เนื่องในโอกาสปีใหม่ 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
กิจกรรม 1 - - 50,000 - 

29 ธ.ค. 
53 

29 ธ.ค. 
53 

กิจกรรม
1  -  -  48,000  - * 1 1 1 1 1 0 0   

22 5.2 กิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจและ
ยกย่องเชิดชู 
เกียรติบุคลากรดีเด่น 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
กิจกรรม 1 - - 5,000 - 

30 ก.ย. 
54 

30 ก.ย. 
54 

กิจกรรม
1 - - 21,920 - 21,920 1 1 1 1 1 0 0   

23 5.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร 

สวพป. 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม 

1 - - 16,500 - 
1 ต.ค. 

53 
30 ก.ย. 

54 
จํานวน
กิจกรรม

1  -  - 4,000  - 4,000 1 1 1 1 0 0 0   
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1 .  ศู น ย์ / ส ถ า นี /
สํานัก รวบรวมผล
การดําเนินงานตาม
ตัวบ่ งชี้ และจั ด ทํ า
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

                

2 .  ง า น ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ  จั ด ทํ า
รายงานการประเมิน
ตนเอง สวพป. 

                

3. ประชุม/สัมมนา 
ท บ ท ว น ข้ อ มู ล
หลักฐาน  รายงาน
การประเมินตนเอง 
สวพป. 

17                

4 .  สวพป .  จั ด ส่ ง
รายงานการประเมิน
ตนเองให้สํานักงาน
ประกันคุณภาพ มก. 
และคณะกรรมการฯ 

30            25  
 

  

5 .  สวพป .  รับการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ภ า ย ใ น โ ด ย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมิน ระดับคณะ 
สํานัก สถาบันและ
หน่วยงานสนับสนุน 

 6-7            2-4   

6. สวพป .  ต้อนรับ
และ รับกา รต ร วจ
เ ย่ี ย ม จ า ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ภ า ย ใ น  โ ด ย 
มหาวิทยาลัย 
 

  25-
27 
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กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

7 .  ง า น ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ  จั ด ทํ า
แผนพัฒนา 
ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้อ เสนอแนะของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมิน 

                

8 .  ส ว พ ป .  ส่ ง
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค. 01)  

   29             

9.  กําหนด วันเวลา 
รู ป แ บ บ ก า ร
ประเมินฯหน่วยงาน 
ศูนย์/สถานี/สํานัก 

                

10. เสนอขอแต่งต้ัง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินฯหน่วยงาน 
ศูนย์/สถานี/สํานัก 

                

11 .  เ สนอรายชื่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ภ า ย ใ น  ร ะ ดั บ 
ส ถ า บั น  เ พ่ื อ ใ ห้
มหา วิทยาลั ยออก
คําสั่ง 

                

12. ประชุม /สัมมนา
ให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน 

                

13. ประเมินคุณภาพ
ภาย ในหน่ ว ย ง าน 
ศูนย์/สถานี/สํานัก 

           16-18     

14. ประชุมรายงาน
ผลการตรวจ ศูนย์/
สถานี/สํานัก 
 

           24     
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กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

15 .  ศูน ย์ /สถานี /
สํานัก จัดส่งรายงาน
การประเมินตนเอง
ฉบับท่ีแก้ไขแล้วส่ง 
สวพป. 

           31     

1 6 .  แ จ้ ง ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ภายใน ให้หน่วยงาน 
ศูนย์/สถานี/สํานัก 
ทราบ  (เล่ม) 

            19    

17 .  ศูน ย์ /สถานี /
สํ า นั ก  จั ด ทํ า
แผนพัฒนาปรับปรุง 
ส่ง สวพป. 

            19 มิ.ย. - 19 
ส.ค. 
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1.6 โครงสรางการบริหารงาน 

  

 
 
 

 

โครงสรางการบรหิารงานหนวยงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สถาบนัสวุรรณวาจกกสกิจิฯ 

คณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ 

ประจาํสถาบัน 

 

รองผูอาํนวยการ 

ผูชวยผูอาํนวยการ 

หัวหนาศูนยคนควาและ 

พัฒนาวิชาการอาหารสัตว 
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการ 

ผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ

ฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาต ิ

 

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา 

การผลิตสัตวปก 

 

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตกระบือและโค 
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนา 

ผลิตผลจากสัตว 

 

หัวหนาศูนยวิจัยและ 

พัฒนาการผลิตนม 

หัวหนาสถานวิีจัย 

ทับกวาง 

สาํนกังานเลขาฯ 

ผูอาํนวยการสถาบนัฯ 

คณะกรรมการ 
ดาํเนินงาน 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ  

 1.7.1 ผู้อํานวยการสถาบันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 จากปี  พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน 2555 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผู้อํานวยการ 
จํานวน 6 คน คือ 

1. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2534 – 2539 
2. รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2539 – 2541 
3. ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2541 – 2543 
4. รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2543 – 2545 
5. ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2549 
6. รศ.อุทัย คันโธ ดํารงตําแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน 

 1.7.2 คณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประกอบด้วย 

 1. อธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา 
 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ปรึกษา 
 3. ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า ประธานกรรมการ 
  และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 4. คณบดีเกษตร กําแพงแสน กรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ กรรมการ 
 7. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร กรรมการ 
 8. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน กรรมการ 
 9. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน กรรมการ 
 10. นายกสมาคมโคเน้ือแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ส่งเสริม กรรมการ 
 12. รองศาสตราจารย์นวลจันทร์  พารักษา กรรมการ 
 13. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า กรรมการและเลขานุการ 
  และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 14. นางสุกัญญา  จัตตุพรพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.7.3 คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประกอบด้วย 

 1. ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า ประธานกรรมการ 
  และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรหิาร กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรกิารวิชาการ กรรมการ 
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 4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
 5. หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรรมการ 
 7. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กรรมการ 
 8. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม กรรมการ 
 9. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก กรรมการ 
 10. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสตัว์ปีก กรรมการ 
 11. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ กรรมการ 
 12. หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวาง กรรมการ 
 13. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางผุสดี  หมื่นราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางกัลยาณีย์  พูลลาภวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 16. นายสนธยา  จําปานิล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.7.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประกอบด้วย 

 1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรกิารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายเกรียงศักด์ิ  แก้วสมประสงค์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสรณ์สิร ิ  พูลลาภวิวัฒน์ กรรมการ        
 4. นางผุสดี  หมื่นราษฎร ์ กรรมการ 
 5. นายสนธยา  จําปานิล กรรมการ          
 6. นางสาววราพันธ์ุ  จินตณวิชญ์ กรรมการ 
 7. นางสาวปฏิมา  อู๋สูงเนิน กรรมการ 
 8. นายหนูจันทร์  มาตา กรรมการ 
 9. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ ์ กรรมการ 
 10. นายพุทธีร ์ เหลืองนํ้าเพ็ชร กรรมการ 
 11. นางอรทัย  ไตรวุฒานนท์ กรรมการ 
 12. นายสุรชัย  เป่ียมคล้า กรรมการ 
 13. นางสาวทพิย์  ใยเกษ กรรมการ  
 14. นางทองเมี้ยน  ศรีนอก กรรมการ 
 15. นางภคอร  อัครมธุรากุล กรรมการ 
 16. นางสาวทสันันทน์  หงสะพัก กรรมการ 
 17. นางจันทนา  ศรีอินทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวสพิุชฌาย์  แซ่ลิม้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 19 นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์ฤทธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 1.7.5 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประกอบด้วย 
 1. ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อํานวยการสถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. รองผู้อํานวยการสถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายวิจัย รองประธานกรรมการ 
 4. หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ กรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรรมการ          
 6. หัวหน้าศูนย์วิจัยและผลิตผลจากสัตว์ กรรมการ 
 7. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก กรรมการ        
 8. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม กรรมการ 
 9. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กรรมการ       
 10. หัวหน้าศนูย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสตัว์ปีก กรรมการ 
 11. หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวาง กรรมการ 
 12. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ กรรมการและเลขานุการ 
 13. นายสนธยา  จําปานิล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางผุสดี  หมื่นราษฎร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ท่ีสถาบันฯ ภาคภูมิใจ  

 1.8.1 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาดและโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร
ไก่เน้ือ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการประชาวิวัฒน์  
 2. โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) ภายใต้
 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการประชาวิวัฒน์ 
 4. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปสุสัตว์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 5. โครงการศึกษาผลการใช้ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในการเพ่ิมผลผลิตพืชต่อสาธารณสุขของชุมชน 
 6. โครงการจัดสร้างฟาร์มเลี้ยงตัววารานัส และโครงการศึกษาการเลี้ยงตัววารานัสเพ่ือผลเชิงเศรษฐกิจ 

 1.8.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
 1. Effect of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Dry Matter and 
Nutrient Uptake of Cassava วารสาร Kasetsart Journal Natural Science 
 2. Effects of Swine  Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Soil Chemical 
Properties and Variable Soil Strength of Cassava Planted Soils วารสาร Kasetsart Journal Natural Science 
 3. EFFECY OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL 
CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESK TUBER YUBER YIELD OF 
CASAVA  วารสาร Journal of Plant Nutrition 
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1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  
  ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบันสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

  ข้อมูลการเงินและงบประมาณของ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 64,695,783.57 58,320,400.00 65,683,899.00

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 67,085,378.82 53,772,529,00 63,332,125.04

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 1,442,267.00 380,605.00 63,332,125.04

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 81,453.00 316,207.00 246,283.09 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 11,556.00 24,400.00 16,850.00 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ -2,389,595.25 4,547,871.00 2,351,773.96 

สินทรัพย์ถาวร 910,430.39 778,030.39 645,630.39 

  รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 21,524,900.00 1. งบบุคลากร 26,349,344.00 

2. เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) 39,925,466.00 2. งบดําเนินงาน 24,040,100.00 

  3. งบลงทุน 2,526,000.00 

  4. งบอุดหนุน 50,000.00 

  5. งบรายจ่ายอ่ืนๆ 1,939,000.00 

  6. งบกลาง 530,000.00 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 61,450,366.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 55,434,444.00 

 

 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

19,159,500 18,285,245.46 874,254.54 23,180,400 21,048,646 2,131,754 21,524,900.00 21,617,414.04 -92,514.04 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

45,536,283.57 50,242,400.36 -4,706,116.79 35,140,000 33,104,488 2,035,512 44,158,999.00 42,347,475.00 1,811,524.00

รวม 64,695,783.57 68,527,645.82 -3,831,862.25 58,320,400 54,153,134 4,167,266 65,683,899.00 63,964,889.04 1,719,009.96
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 1.9.2 จํานวนบุคลากร 

  ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
1.  นกัวิจัย 28 226 36 

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น  121 130 112 

3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 149 156 148 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  2 2 - 

5.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 151 158 148 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

  ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรท่ีลา บุคลากรท้ังหมดรวมลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
-  แรงงาน 81 68 56.5 - - - 81 68 56.5 

-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 47 69 67.5 1 1 - 48 69 67.5 

-  ชํานาญการ 6 4 4 5 - - - 4 4 5 



34 

 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรท่ีลา บุคลากรท้ังหมดรวมลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
-  ชํานาญการ 7 1 - - - - - 1 - - 

-  ชํานาญการ 8 14 13 15 1 1 - 15 14 15 

-  เชี่ยวชาญ 9 2 3 3 - - - 2 3 4 

-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 149 156 148 2 2 - 151 158 148 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 89 94 90.5 - - - 89 94 90.5 

-  ระดับปริญญาตรี 38 38 33.5 - - - 38 38 33.5 

-  ระดับปริญญาโท 21 24 21 2 2 - 23 25 21 

-  ระดับปริญญาเอก 1 1 3 - - - 1 1 3 

รวมทั้งหมด 149 156 148 2 2 - 151 158 148 

  จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
นําเสนอ
ผลงาน รวม 

สํานักงานเลขานกุาร 17.5 8 1.5 - 17.5 

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 9.5 7 - 1 9.5 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ 4.5 3.5 - - 5.5 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 7 7 - 2 7 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 5 1 - - 5 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 4 4 - - 6 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 4.5 1 - 2 4.5 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสตัว์ 1.5 2 2 - 2.5 

สถานีวิจัยทับกวาง 11 3 7 1 12 

รวม 64.5 36.5 9.5 6 69.5 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ รวม (คน)
1 9 เดือน ข้ึนไป 32 21 3 คน 38 15 3 56 

2 6-9 เดือน 3 - - คน 3 - - 3 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 1 - คน 2 - - 2 

4 ลาศึกษาต่อ  - - - คน - - - - 

5 รวมท้ังหมด 36 22 3 คน 43 15 3 61 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 33.5 21 3 คน 39.5 15 3 57.5 
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  ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 (ปัจจุบัน) สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รายชื่อบุคลากร 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ 
(ระบุ)

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชการอาหารสัตว์ 
1. นางสุกัญญา 
จัตตุพรพงษ์ 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

02033299 1 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 NA 47  

2. นางสาววรา
พันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

02033299 2 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 NA 47  

 3. นายณัฐวุฒิ 
ดีทอง 

ต้น/ปลาย คณะ
เกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

02033299 NA 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 5 47 - 

 4. นายไพฑูรย์  
มูลจิตร 

ต้น/ปลาย คณะ
เกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

02033299 NA 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 5 47 - 

5.นางสาว
ปฏิมา อู๋สูงเนิน 

ต้น/ปลาย           

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
6. นางวิไล
ลักษณ์  ชาว
อุทัย 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.

ภาควิชาสัตว
บาล 

02033299 4 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 4 47  

7. นายสมโภชน์ 
ทับเจริญ  

ต้น/ปลาย คณะ
เกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

 

02033299 3 24 ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 3 

 

24 
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รายชื่อบุคลากร 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ 
(ระบุ)

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด 

จํานวน
นิสิต 

8. นายหนู
จันทร์  มาตา 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

การฝึกงาน 8 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 11 47  

9.  นายเกรียง
ศักด์ิ  สอาด
รักษ์ 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.

ภาควิชา
สัตวบาล 

การฝึกงาน 6 47 ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

02033299 12 47  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
10. นายปรีชา  
อินนุรักษ์ 

     ภาคต้น   
ปี

การศึกษา
2554 

ศึกษาศาสตร์ ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
ทางเกษตร

และ
สิ่งแวดล้อม 

II 
(02181262) 

6 60  

      ภาค
ปลาย    
ปี

การศึกษา
2554 

ศึกษาศาสตร์ ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
ทางเกษตร

และ
สิ่งแวดล้อม 

II 
(02181262) 

6 40  

11. นางผกา
พรรณ  สกุลม่ัน 

ภาคปลาย  
ปี

การศึกษา
2554 

คณะเกษตร 
บางเขน 

 

Introdoucti
on to 

Tropical 
Agricultre 

(01013111) 

1.15 44       

12. นายเกรียง
ศักด์ิ แก้วสม
ประสงค ์

ภาคต้น   
ปีการ 
ศึกษา 
2554 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

การผลิตโค-
กระบือเนื้อ 
(02033313) 

6 57 ภาคต้น   
ปี

การศึกษา
2554 

คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

การฝึกงาน I 
(02033299) 

2 24  

      ภาค
ปลาย    

คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

การฝึกงาน I 
(02033299) 

2 23  
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รายชื่อบุคลากร 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ 
(ระบุ)

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ปี
การศึกษา

2554 

สัตวบาล 

13.  นางทวีพร  
เรืองพริ้ม 

ภาคต้น   
ปี

การศึกษา
2554 

คณะเกษตร
กําแพงแสน 

การผลิตโค-
กระบือเนื้อ 
(02033313)

12 57       

14. นายริเชษฐ์  
พ่ึงชัย 

     ภาคต้น   
ปี

การศึกษา
2554 

คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

การฝึกงาน I 
(02033299) 

3 24  

      ภาค
ปลาย    
ปี

การศึกษา
2554 

คณะเกษตร 
กพส.ภาควิชา

สัตวบาล 

การฝึกงาน I 
(02033299) 

3 23  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
 15. นายสิทธิ
ชัย แก้วสุวรรณ์ 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
 
ภาควิชา
สัตวบาล 

02036299 
 
02033299 

72 
 
5 

280 
 

47 

ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร 
 

ภาควิชาสัตว
บาล 

02036299 
 

02033299 

216 
 

16 

280 
 

47 

 

16. นายนคร
ไชย อันชื่น 

 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 

ภาควิชา
สัตวบาล 

02036299 

02033299 

72 

5 

280 

47 

ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร 

ภาควิชาสัตว
บาล 

02036299 

02033299 

216 

16 

280 

47 

 

17. นางสาวศิริ  
รัตน์  บวัผัน 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 

ภาควิชาสตัว
บาล 

02036299 

02033299 

72 

5 

280 

47 

ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร 

ภาควิชาสตัว
บาล 

02036299 

02033299 

216 

16 

280 

47 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
18. นายลักษณ์  
เพียซ้าย 

ต้น/ปลาย คณะเกษตร 

ภาควิชา
สัตวบาล 

033299 4 47       
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รายชื่อบุคลากร 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ 
(ระบุ)

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด 

จํานวน
นิสิต 

19.น.ส.ทัส
นันทน์  หง
สะพัก 

     ต้น/ปลาย คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 12 47  

* 20.นาย
นพดล วังทะ
พันธ์ 

     ต้น/ปลาย คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 12 47  

* 21.นาย
ธรรมรัตน์ ชน
ประเสริฐ 

     ต้น/ปลาย คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 12 47  

* 22. นายสุนิ
รันท์  ทองสน 

     ต้น/ปลาย คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 12 47  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
23.นางสุกัญญา  
จัตตุพรพงษ์ 

     ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 - 47  

24.นางภคอร     
อัครมธุรกุล 

ต้น ภาควิชา
สัตวบาล 

044521 - - ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 - 47  

25.นางสาว
เรญา ม้าทอง  

     ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 - 47  

      ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร

ภาควิชาสัตว
บาล 

03299 - 47  

**  26.นายสุ
ชาติ    สงวน
พันธ์ุ  

     ต้น/
ปลาย 

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนา

 -   
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รายชื่อบุคลากร 

สอนบรรยาย สอนปฏิบัติ อื่นๆ 
(ระบุ)

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) 

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ท้ังหมด

จํานวน
นิสิต 

ศาสตร์ 

** 27.นาง
อรทัย     จินต
สถาพร 

     ต้น/
ปลาย 

คณะเกษตร 

ภาควิชาสัตว
บาล 

033299 - 47  

      ต้น/ปลาย คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

033498 - 6  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
28. นายสุรชัย 
เปี่ยมคล้า 

ภาคต้น เกษตร 
กําแพงแสน 

โคเนื้อ
02033313 

6 57       

      ภาค
ปลาย 

เกษตร 
กําแพงแสน 

02033461 39 13  

      ต้น/
ปลาย 

เกษตร 
กําแพงแสน 

02033299 7 47  

สถานีวิจัยทับกวาง 
29. นายวิรัตน์ 
สุมน 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน
015299 

6 90  

30. น.ส.ทิพย์
มนต์ ใยเกษ 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน
015299 

50 90  

31. นายพัลลภ 
ต้ังตระกูลทรัพย์ 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน
015299 

6 90  

* 32. นางณัฏ
ยาพร สุมน 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน
015299 

50 90  

* 33. นายบุญชู  
แก้วภู 

     ต้น เกษตร ฝึกงาน
015299 

62 90  

หมายเหตุ    

               ไม่นับ ** บุคลากรสังกัดภาควิชาสัตวบาล 
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  ข้อมูลจํานวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2552-2554   

 (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระดับปริญญา ปีการศึกษา 

 2552 2553 2554 
-  นิสิตระดับปริญญาตรี ~ 50 54 47 
-  นิสิตระดับปริญญาโท - - - 
-  นิสิตระดับปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) ~ 50 54 47 

 

 1.9.3 งานวิจัย 

  ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ปัจจุบัน) สถาบันสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 
(พ.ศ. ....-

.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์  
ถ่ัวเหลืองชนิดต่างๆเป็นอาหารลูก
สุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการ
ผลิต ค่าการย่อยได้ของโภชนะ 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

1 เม.ย.54 
- 31 ม.ค. 

55 

 

นางสุกัญญา 
จัตตุพรพงษ์

บริษัท 
น้ํามันพืช
ไทย จํากัด 

 

- 131,072 

 

131,072 

 

2. โครงการ The Study on 
Effects of Pig Farms Waste 
Treatment and Utilization on 
Human Health Risk 

-Study on Utilization of Pig 
Farm Waste for Crop 
Production 

1 มี.ค.54- 
31 มี.ค.55 

 

นางสุกัญญา 
จัตตุพรพงษ์

บริษัท เฟ่ือง
สิริ เอ็นจิ

เนียร่ิง จํากัด 

- 1,641,252.31 1,641,252.31

3. โครงการ The Effects of 
Lupro-Cid NA on Bacterial 
Growth Inhibition in Pelleted 
Broiler Feed 

11 ก.ค.54- 
31ต.ค.54 

นางสุกัญญา
จัตตุพรพงษ์

BASF 
(THAI) Ltd. 

 

- 482,900 

 

482,900 

 

4. อิทธิพลของนํ้าสกัดมูสุกรต่อ 1 เม.ย.53 – นางสาว รายได้ศูนย์ 25,000 - 16,666.67 
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โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 
(พ.ศ. ....-

.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ความงอกและการยกระดับ
คุณภาพของกล้าข้าวพันธ์ุ กข 31 

30 มิ.ย. 54 
 

ปฏิมา  อู๋
สูงเนิน 

 

อาหารสัตว์  
   

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ 
5. การใช้สารเสริม RU ในการเลี้ยง
สุกรระยะหลังหย่านม 

1 ก.ย. 2554 
–  31ต.ค. 

2554 

อุทัย  
คันโธ         
สุกัญญา  
จัตตุพร
พงษ์       
สมโภชน์  
ทับเจริญ     
เกรียงศักด์ิ  
สะอาด
รักษ์ กําธร  
เอกมณี
พันธ์ 

บริษัทเอกชน  113,600 90,880 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
6.การศึกษาการใช้เคร่ืองOVOTEC
กําหนดเวลาผสมเทียมในการ
เหนี่ยวนําการเป็นสัดแบบ
กําหนดเวลาผสมเทียม 
(Co-Synch-CIDR)ต่ออัตราการต้ัง
ท้องและสัดส่วนเพศของลูกในแม่
กระบือปลัก  

ธ.ค.2553 ปรีชา  อินนุ
รักษ์ 

งบทุนวิจัย 
อุดหนุน  
มก.54  

 

 150,000   150,000   

7. โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุ
กําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ําเชื้อ
(FTA) 
 
 
 

2551-2556 ปรีชา  อิน
นุรักษ์ 

กองทุนปรับ
โครงสร้าง
ภาคเกษตร 

FTA  

 7,914,280   7,914,280  

8. ผลของการเสริมกวาวเครือใน
สูตรอาหารโคขุนต่อสมรรถภาพ
การผลิตลักษณะซาก ผลตกค้าง

2553-2554 ทวีพร 
เรืองพริ้ม 

กองทุนปรับ
โครงสร้าง
ภาคเกษตร 

 419,000 293,300 
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โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 
(พ.ศ. ....-

.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ของฮอร์โมน และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ(โครงการย่อย โครงการ
คัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือ
ผลิตน้ําเชื้อ) 

FTA  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
9. ผลกระทบของการเสริมแลคโต
นิน (Lactonin) ต่อคุณภาพน้ํานม
โคนม 

ต.ค. 53-เม.ย.
54 

นาม  บัว
ทอง 
นครไชย  
อันชื่น        
สุธิดา  
เชษฐสิงห์ 

บริษัท วอล 
คอม ไบโอ

เคม 
(ประเทศ
ไทย)      

182,208 66,000 121,472 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
10. ผลของอายุแกะและการเสริม
ธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือด
ปริมาณมากต่อค่าโลหิตวิทยาท่ี
ระยะเวลาแตกต่างกันและ
สมรรถภาพการผลิตของแกะ 

พ.ค. 54- ต.ค. 
54 

ทัสนันทน์ 
หงสะพัก 
ลักษณ์ 
เพียซ่าย 
สุกัญญา  
รัตนทับทิม
ทอง 

รายได้ศูนย์
แพะแกะ 

39,000 - 39,000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
11.อิทธิพลของใบเตยหอมต่อ
สมรรถภาพการผลิตสุขภาพแม่ไก่
และคุณภาพไข่ในสภาวะที่
หนาแน่น 

1 ต.ค.53-   
30 ก.ย.54 

สุชาติ สงวน
พันธ์ุ  และ
คณะ 

ศูนย์สัตว์ปีกฯ 100,000 - 100,000 

12. การเสริมใบเตยหอมในอาหาร
นกกระทาต่อสมรรถภาพการผลิต
และสุขภาพในสภาพการเลี้ยงท่ี
หนาแน่นภายใต้โรงเรือนเปิด 

1 ต.ค.53-   
30 พ.ย.54 

สรัสนันท์ 
สุขพิมาย    
และคณะ  

ศูนย์สัตว์ปีกฯ 80,000 - 80,000 

13. การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้
ของถ่ัวเหลืองอบไขมันเต็มกะเทาะ
เปลือกในไก่เนื้อ 

10 เม.ย.54-  
31 ก.ค.54 

สุกัญญา จัต
ตุพรพงษ์  
และคณะ    

บ.น้ํามันพืช
ไทย จก. 
(มหาชน) 

- 83,000 83,000 

14. การศึกษาผลของการเสริมสาร
สกัดหยาบจากใบฝร่ังในอาหารไก่

1 ก.ค. 54 – 
ส.ค. 54 

ภคอร 
อัครมธูรา

สกว. - 545,437.74 409,078.31 
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โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 
(พ.ศ. ....-

.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต กุลและ
คณะ 

15. โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่
และอาหารนกกระทา 

1 ม.ค.54-    
31 ธ.ค.54   

สุชาติ 
สงวนพันธ์ุ   
และคณะ    

บ.เบทาโกร 
อโกรกรุ๊ป 
จํากัด 
มหาชน 

 1,886,010.40 282,901.56 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
16. แผนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์
น้ํานมแพะในระดับชุมชน 

(11 เม.ย. 54-
10 เม.ย. 55)

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 
นางอรทัย   
จิตสถาพร  
นายสุรชัย  
เปี่ยมคล้า 
นางวิไล
ลักษณ์  ชาว
อุทัย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

(วช) 

 600,000 240,000 

17. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
สําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมแพะดิบ
ของประเทศไทย 

(1 เม.ย. 54 
– 31 มี.ค. 

55) 

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 
ผศ.น.สพ.
เชาวลิต  
นาคทอง  
นายสุรชัย  
เปี่ยมคล้า 
ผศ.น.สพ.
ไชญา  
เจริญ
สวัสด์ิ 

สํานักงาน
มาตรฐาน

สินค้าเกษตร
และอาหาร
แห่งชาติ  
(มกอช) 

 450,000 112,500 

18. การศึกษาเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ
ฟาร์มห่าน 

(9 ก.ค. 53 
– 9 ก.ค. 
54) 

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 
ผศ.น.สพ.
ดร.สุเจตน์  
ชื่นชม 
นางอรทัย   

สํานักงาน
มาตรฐาน

สินค้าเกษตร
และอาหาร
แห่งชาติ  
(มกอช) 

 658,200 75,946.15 
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โครงการ 

ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 
(พ.ศ. ....-

.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

จิตสถาพร  
นายสุรชัย  
เปี่ยมคล้า 
นายอรรถ
วุฒิ  พลาย
บุญ 

19.การศึกษาคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และอายุการเก็บรักษา
ของนมแพะแช่แข็งจากการรีดด้วย
มือและเครื่องรีดนม 

1 ก.พ. 54 – 
31 ม.ค. 55 

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 
นายสุรชัย  
เปี่ยมคล้า 
 

สวพ.มก.  160,000 42,666.67 

20. การเพ่ิมมูลค่าเนื้อไก่ไข่จาก
การผลิตใส้กรอกเวียนนา 

1 ก.พ. 54 – 
31 ม.ค. 55 

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 
นายสุรชัย  
เปี่ยมคล้า 
ผศ.น.สพ.
ดร.สุเจตน์  
ชื่นชม 
 

สวพ.มก. 

 

 90,000 54,000 

สถานีวิจัยทับกวาง 
21. คุณภาพของกุนเชียงท่ีเสริมไข่
ขาวของไข่เค็มท่ีเหลือจากอุตสา
กรรมแปรรูปอาหาร 

1 ต.ค. 2553 
– 30 ก.ย. 

2554 

นายวิรัตน์ 
สุมน 

นางณัฏยา
พร สุมน 

ผศ.ดร.ศศิธร
นาคทอง 

สวพ.มก. 80,000 - 80,000 
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  ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

รายละเอียด 
ประจําปี 

2552 2553 2554 
จํานวนโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554) 41  โครงการ 29  โครงการ 21 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

24 เร่ือง 11 เร่ือง 11 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

1 เร่ือง 2  เร่ือง 11 

รวม 25 เร่ือง 13  เร่ือง 22 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

na na na 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

na na 2 

รวม na  na  2 

จํานวนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

na  na   

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

na  na   

รวม na  na   

จํานวนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

na  na  na 

 ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

na  na  na 

รวม na  na  na 

จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 20 13 8 

ต่างประเทศ na  na  na 

รวม 20 13 8  

จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ   6.5 

ต่างประเทศ   4.5 

รวม   11  

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - na 

ต่างประเทศ 5 บทความ - na 

รวม 5 บทความ - na 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้สร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ   na 

ต่างประเทศ   na 

รวม   na 
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รายละเอียด 
ประจําปี 

2552 2553 2554 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 - na 

ต่างประเทศ - - na 

รวม 1 - na 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ   na 

ต่างประเทศ   na 

รวม   na 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 15,861,691.33 11,927,150.92 12,440,915.66 

ต่างประเทศ na  na  na 

รวม 15,861,691.33 11,927,150.92 12,440,915.66 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความย่ังยืน  (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ต่างประเทศ    

รวม    

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 22 คน 24 คน 22 คน 

ต่างประเทศ na  na  na 

รวม 22 คน 24 คน 22 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 

 1.9.4 งานบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

  ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (จากฐานข้อมูลสํานักงาน
บริการวิชาการ) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน

ท่ีสนับสนุนโครงการ หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
สํานักงานเลขานุการ 
1. โครงการผลิตข้าวโพดฝัก
อ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 

 √ บริษัทสุวรรณภูมิ ออร์แก
นิค 

นายวรเทพ  ชมพูนิตย์
และคณะ 

608,197 

2. โครงการจัดทําวารสารปศุ
สัตว์เกษตร 

 √ ผู้ประกอบอาชีพและธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านปศุสัตว์ 

นางวิไลลักษณ์   
ชาวอุทัยและคณะ 

483,117 

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชการอาหารสัตว์ 
3.โครงการฝึกงานด้าน
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 

 √ หจก.มงคลเจริญทรัพย์ นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

4,800.00 

4.โครงการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

 √ บริษัท เจบีเอฟ จํากัด นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

1,100,000.00 

5.เทคนิคการผลิตอาหารสัตว์ 
รุ่นท่ี 1 (สุกรและสัตว์ปีก) 

 √ เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

41,300.00 

6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาอาชีพการเกษตร 

 √ เกษตรกรและผู้สนใจ นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

34,200.00 

7. การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 √ บริษัท ยูนีโกร อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด 

นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

45,500.00 

8. การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ รุ่นท่ี 2 

 √ พนักงานบริษัท เกษตรกร 
และผู้สนใจท่ัวไป 

นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

74,000.00 

9. ทคนิคการผลิตอาหารและ
การให้อาหารโค รุ่นท่ี2 

 √ พนักงานบริษัท เกษตรกร 
และผู้สนใจท่ัวไป 

นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

45,000.00 

10. โครงการบริการผลิต
อาหารสัตว์ 

 √ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

400,000.00 

11. โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาของเสียจากฟาร์มปศุ
สัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ 
สําหรับพืช (รุ่นท่ี3) 

 √ เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

26,000.00 

12. โครงการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ปี 
2555 

 √ บริษัท เจบีเอฟ จํากัด นางสาววราพันธ์ุ จินตณ
วิชญ์ 

1,000,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน

ท่ีสนับสนุนโครงการ หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
13. Study on Utilization 
of Pig Farm Waste  

 √ 
บริษัท เฟ่ืองสิริ เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด 

นางสุกัญญา   จัตตุพร
พงษ์ 

2,921,000.00 

14. ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ถ่ัว
เหลืองชนิดต่างๆ เป็นอาหาร
ลูกสุกรหลังหย่านมต่อ
สมรรถภาพการผลิต ค่าการ
ย่อยได้ของโภชนะ และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

 √ 

บริษัท นํามันพืชไทย จํากัด นางสุกัญญา   จัตตุพร
พงษ์ 

131,072.00 

15. โครงการใช้ประโยชน์มูล
สัตว์ในการผลิตพืชอินทรีย์  

 √ 
เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไป นางสุกัญญา   จัตตุพร

พงษ์ 
360,000.00 

16. The Effects of Lupro-
Cid NA and Amasil NA on 
Bacterial Growth 
Inhibition in Pelleted 
Broiler Feed  

 √ 

BASF (THAI) Ltd. นางสุกัญญา   จัตตุพร
พงษ์ 

482,900.00 

17. การผลิตอาหารสัตว์และ
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์  

 √ 
บริษัท เอเชีย พลัส ฟีด 
มิลล์ จํากัด 

นางสุกัญญา   จัตตุพร
พงษ์ 

15,000.00 

18. กิจกรรมการผลิตธาตุ
อาหารเสริมสําหรับพืช 

 √ 
เกษตรกรผู้ปลูกพืชและ
ผู้สนใจท่ัวไป 

นางสุกัญญา   จัตตุพร
พงษ์ 

300,000.00 

19. โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงสร้างการผลิต 
การตลาดและโครงสร้างต้นทุน
การผลิต    ไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ  

 √ 

กรมปศุสัตว์ รศ.อุทัย คันโธ 4,959,295.00 

20. โครงการสนับสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
หลักตามภูมิสังคมและ
ศักยภาพพ้ืนท่ี     ปี 2554  

 √ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร       
(ธ.ก.ส.) 

รศ.อุทัย คันโธ 2,495,000.00 

21. โครงการอบรม
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร
และไก่ไข่ (FCR) ภายใต้
โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่
เกษตรกรรายย่อย  
 

 √ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ.อุทัย คันโธ 4,377,600.00 
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โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน

ท่ีสนับสนุนโครงการ หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ 
22. โครงการทดสอบพันธ์ุสุกร  
รุ่นท่ี  36 

 √ เจ้าของฟาร์มเกษตรกร นายเกรียงศักด์ิ  สะอาด
รักษ์และคณะ 

148,000 

23. โครงการฝึกอบรมผสม
เทียมสุกร รุ่นท่ี 93 

 √ เกษตรกร นายหนูจันทร์  มาตา 
และคณะ 

115,200 

24. โครงการฝึกอบรมผสม
เทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ 

 √ เกษตรกร นางวิไลลักษณ์     ชาว
อุทัยและคณะ 

80,000 

25. โครงการพัฒนาวิชาการ
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสําหรับสัตว์ 

 √ เกษตรกร นายสมโภชน์ ทับเจริญ
และคณะ 

640,000 

26.โครงการคลินิกเทคโนโลยี
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพน้ํานม
แพะตามมาตรฐาน มกอฃ.และ
การแปรรูปน้ํานมแพะเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าในระดับเกษตรกร 

 √ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง 
นางอรทัย จินตสถาพร 

150,000 

27. โครงการทดสอบพันธ์ุสุกร 
รุ่นท่ี 37 

 √ เจ้าของฟาร์มสุกร นายเกรียงศักด์ิ สะอาด
รักษ์ 

196,000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
28. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

 √ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

นายปรีชา  อินนุรักษ์ 400,404 

29. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน 

 √ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
นครปฐม 

นางทวีพร เรืองพร้ิม 33,568.92 

30.โครงการการให้บริการหนัง
เค็มคุณภาพ 

 √ กลุ่มคลัสเตอร์เคร่ืองหนัง นางผกาพรรณ สกุลม่ัน 6,380.67 

31.โครงการผลิตน้ําเชื้อโคแช่
แข็ง 

 √ ฟาร์มชวนชื่น นายปรีชา  อินนุรักษ์ 2,046.53 

32. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

 √ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

นายปรีชา  อินนุรักษ์ 400,404 

33. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อพันธ์ุกําแพงแสน 

 √ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
นครปฐม 

นางทวีพร เรืองพร้ิม 33,568.92 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
34. เทคโนโลยีการผสมเทียมโค 
รุ่น 30 

 √  นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
และคณะ 

40,000 

35.เทคโนโลยีการผสมเทียมโค 
รุ่น 31 

 √  นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
และคณะ 

40,000 
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โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ีมารับ
บริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชน

ท่ีสนับสนุนโครงการ หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
36.เทคโนโลยีการผสมเทียมโค 
รุ่น 32 

 √  นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
และคณะ 

24,000 

37.ช่างเคร่ืองรีดนมข้ันพ้ืนฐาน 
รุ่น 2 

 √  นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
และคณะ 

25,000 

38.ช่างเคร่ืองรีดนมขั้นพ้ืนฐาน 
รุ่น 3 

 √  นายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์
และคณะ 

25,000 

39.ช่างเคร่ืองรีดนมขั้น       
พ้ืนพ้ืน  ฐาน รุ่น 4  

 √  นายนาม  บัวทองและ
คณะ 

25,000 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กแพะแกะ 
40. โครงการวิจัย”การประเมิน
คุณภาพอาหารข้นในแพะให้นม 

 √  นายลักษณ์  เพียซ้าย
และคณะ 

60,000 

41.อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ
เพ่ือการค้า รุ่นท่ี 5-7 

 √  นายลักษณ์  เพียซ้าย
และคณะ 

273,570 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
44.การศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับศูนย์รวบรวม
น้ํานมแพะดิบของประเทศไทย 

 √ สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง 600,000.00 

45.เทคโนโลยีการทํา
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
รุ่นท่ี 5 

√ √ เกษตรกร ผู้ประกอบการ  ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง 28,800.00 

46.เทคโนโลยีการแปรรูปน้ํานม
แพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รุ่นท่ี 8 

√ √  เกษตรกร ผู้ประกอบการ  ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง 32,400.00 

47.  แผนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
น้ํานมแพะในระดับชุมชน 

 √ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

ผศ.ดร.ศศิธร  นาคทอง 600,000.00 

สถานีวิจัยทับกวาง 
48.โครงการ พัฒนาวิชาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
เนื้อสุกร รุ่นท่ี 8 

 √ ผู้ประกอบการ นางณัฐยาพร สุมนและ
คณะ 

40,000 
 

 

รวม 23,923,324.04
ค่าอํานวนการ 10  %  2,292,332.40 

คงเหลือรายได้สุทธิ สวพป.   ( 80% ของ 10% ) 1,913,865.92 
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  ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
สํานักงานบริการวิชาการ) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
1. กิจกรรมการเป็นวิทยากรให้
หน่วยงานภายนอก 
- การใช้ประโยชน์จากการผลิต
มันสําปะหลังเป็นอาชีพ และ
เลี้ยงสัตว์ (กรมการค้าภายใน) 
- การพัฒนาของเสียจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์
สําหรับพืช 
- การใช้ประโยชน์จากการผลิต
มันสําปะหลังเป็นอาชีพและ
เลี้ยงสัตว์  
- การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร
จากผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

 √ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกัญญา จตัตุ
พรพงษ์ 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
โดยการเชื่อมโยงตลาดกับผู้
เลี้ยงสัตว์ (ค.น.) 
- วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีดีหรือมี
ปลอมปน 
- การพัฒนาของเสียจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์
สําหรับพืชภายใต้โครงการ
ฟ้ืนฟูเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบ
อุทกภัยหลังน้ําลด ปี 55 
ประสบอุทกภัยหลังน้ําลด ปี55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

- สาธิตการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

  ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์ 

นางสาววราพันธ์ุ 
จินตณวิชญ ์

 

2. กิจกรรมดูงาน 
โรงผลิตอาหารสัตว์ 
- ใช้เคร่ืองผสมอาหาร
(แนวนอน)  
- กรรมวิธีการผลิตอาหาร
สําเร็จรูป 
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารสัตว์ 
- โรงผลิตปุ๋ย, การใช้ประโยชน์
จากมูลสัตว์ ,การผลิตปุ๋ยน้ํา
สกัดมูลสุกร,  การเพ่ิมผลผลิต
มันสําปะหลังมูลสัตว์ทําปุ๋ยน้ํา
สกัดมูลสุกร 

 √ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์ 

นางสาววราพันธ์ุ 
จินตณวิชญ์และ

คณะ 

 

3. กิจกรรมฝึกงาน
ห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงาน
ภายนอก 
- ฝึกงานการใช้เคร่ืองมือ
ห้องปฏิบัติการและการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 
- ขอสังเกตุการณ์ การ
วิเคราะห์เกลือในซอสถ่ัว
เหลือง 

 √ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์ 

นางสาววราพันธ์ุ 
จินตณวิชญ์และ

คณะ 

 

4.โครงการคลินิคเทคโนโลยี
การเพ่ิมมูลค่าของยอดและใบ

 √ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสุกัญญา จัตตุ
พรพงษ์ 

130,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
มันสําปะหลังด้วยการแปรรูป
เป็นอาหารสัตว์ 

นางวิไลลักษณ์ 
ชาวอุทัย 
นางสาววราพันธ์ุ 
จินตณวิชญ ์

5.กิจกรรมการวิเคราะห์อาหาร
สัตว์ / การผสมอาหารสัตว์ 

√ √  นางสาววราพันธ์ุ 
จินตณวิชญ ์

7,487,370.85 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ 
1.การดูงาน/เย่ียมชมฟาร์ม √ √ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

การเลี้ยงสุกรแห่งฃาติ 
นายสมโภชน์ ทับ
เจริญ 

 

2. การจัดนิทรรศการ (6) √ √ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
การเลี้ยงสุกรแห่งฃาติ 

นายสมโภชน์ ทับ
เจริญ 

 

3. การจําหน่ายน้ําเชื้อสุกร
พันธ์ุ 

 √  นายสมโภชน์ ทับ
เจริญ 

290,400 

4. การจําหน่ายสุกรพันธ์ุ    (7)  √  นายสมโภชน์ ทับ
เจริญ 

1,169,138 

5.น้ํากลั่น,สมุนไพร  √  นายสมโภชน์ ทับ
เจริญ 

989,317 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
1. การดูงาน/เย่ียมชมฟาร์ม √ √ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการผลิตกระบือ
และโค 

นายปรีชา  อินนุ
รักษ์ 

- 

2.การจัดนิทรรศการ  √ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตกระบือ

และโค 

นายปรีชา  อินนุ
รักษ์ 

- 

3.สัมนาวิชาการโคเนื้อ  √ สมาคมโคเนื้อแห่ง
ประเทศไทย/มก. 

นายปรีชา  อินนุ
รักษ์ 

40,000 

4.การจําหน่ายตัวสัตว์  √  นายปรีชา  อินนุ
รักษ์ 

2,531,519.19 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
1. การดูงาน/เย่ียมชมฟาร์ม √ √ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการผลิตนม 
นางสาวศิริรัตน์  
บัวผันและคณะ 

 

2. การจัดนิทรรศการ  √ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตนม 

นางสาวศิริรัตน์  
บัวผันและคณะ 

 

3.การจําหน่ายตัวสัตว์/   √  นางสาวศิริรัตน์  
บัวผัน 

1,653,476.42 

4.ผลิตภัณฑ์สัตว์  √  นางสาวศิริรัตน์  495,160 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
บัวผัน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
1.การจัดนิทรรศการสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองขนาดเล็ก งานเกษตร
กําแพงแสน 54 

√ √ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาด

เล็ก 

นายลักษณ์  เพีย
ซ้ายและคณะ 

 

2.การให้บริการเย่ียมชม
กิจการ/ดูงาน 

√ √ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาด

เล็ก 

นายลักษณ์  เพีย
ซ้ายและคณะ 

 

3.การจําหน่ายตัวสัตว์  √  นายลักษณ์  เพีย
ซ้าย 

398,685 

4.การจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์  √  นายลักษณ์  เพีย
ซ้าย 

2,815,829 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
1.โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองให้เป็นอาชีพย่ังยืน  
(8) 

 √ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
คลินิกเทคโนโลยี มก. 

นายสุชาติ สงวน
พันธ์ุ 

และคณะ 

150,000 

2.อนุเคราะห์เลือดไก่, ตัวไก่มี
ชีวิต, ซากไก่ตาย สําหรับงาน
การเรียนการสอน 

√  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 

สุชาติ สงวนพันธ์ุ 
และคณะ 

 

3.จําหน่ายพันธ์ุลูกไก่ตะเภา
ทองเกษตรศาสตร์, ไข่พันธ์ุ, ไข่
สด, ไก่เนื้อ, ไก่ไข่ปลด 

 √ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 

นายสุชาติ สงวน
พันธ์ุ 

และคณะ 

4,256,649.83 

4.อนุเคราะห์เข้าดูงานและฝึก
ปฏิบัติการรีดน้ําเชื้อไก่ 

√  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 

นายสุชาติ สงวน
พันธ์ุ 

และคณะ 

 

5.อนุเคราะห์เข้าเยียมชมและ
ศึกษาดูงาน 

 √ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 

นายสุชาติ สงวน
พันธ์ุ 

และคณะ 

 

6.จัดนิทรรศการงานเกษตร
กําแพงแสน 

 √ สถาบันสุวรรณฯ นายสุชาติ สงวน
พันธ์ุ 

และคณะ 

 

7.ให้คําปรึกษาวิชาการด้าน
สัตว์ปีก 

 √ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 

บุคลากรศูนย์ฯ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
1. แปรรูปน้ํานม+เนื้อ    √ √ โรงเรียสาธิต . สหกรณ์

ร้านค้า  , ร้านKU 
ผศ.ดร.ศศิธร  นาค
ทอง 

1,748,358 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ีมารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนบัสนนุ

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
More  บริษัท ปฐม
ฟาร์ม จํากัด  บริษัท 
PTG จํากัด   
บริษัท เฟรชมีท จํากัด 

 

2. แปรสภาพโค             (9)  √ สหกรณ์โคเนื้อ นายสุรชัย  เปี่ยม
คล้า 

1,207,600 

3. แปรสภาพกวางและตัดแต่ง
ซาก 

 √ สหกรณ์โคกวาง นายสุรชัย  เปี่ยม
คล้า 

82,330 

สถานีวิจัยทับกวาง 
1.การดูงาน/เย่ียมชมฟาร์ม √ √ สถานีวิจัยทับกวาง นายวิรัตน์  สุมน  

2.  การจัดนิทรรศการ  √ สถานีวิจัยทับกวาง นายวิรัตน์  สุมน  

3. การจําหน่ายน้ําเชื้อสุกร  √  นายวิรัตน์  สุมน 31,400 

4.การจําหน่ายสุกร     √  นายวิรัตน์  สุมน 7,240,799 

5.การจําหน่ายผลิตภัณฑ์  √  นายวิรัตน์  สุมน 891,418 

รวม 33,289,450.44
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  ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
ชม.การ
ทํางาน
จริง 

1. โครงการสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชหลักตามภูมิ
สังคมและศักยภาพพ้ืนท่ี 
ปี 2554 

ศูนย์ค้นคว้าและ
พัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ 

หน่วยงานภาครัฐ 1 ส.ค. 54 - 
30 มี.ค. 55 
 

2,495,000 NA 

2 .  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ 
(FCR) 

ศูนย์ค้นคว้าและ
พัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ 

หน่วยงานภาครัฐ 5 ส.ค. 54 - 
31 ม.ค. 55 
 

4,377,600 NA 

3. โครงการ ศึกษาและ
วิเคราะห์โครงสร้างการ
ผลิ ต  การตลาดและ
โครงสร้าง ต้นทุนการ
ผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ 

ศูนย์ค้นคว้าและ
พัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ 

หน่วยงานภาครัฐ 11 ก.ค. 54 
– 31 ธ.ค. 
54 

4,959,295 NA 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

ส่งเสริมการเลี้ยงโค 1 ส.ค.53 -
31 ส.ค.54 

4,004,040 NA 

5. โครงการส่งเสริมการ
เ ลี้ ย ง โ ค เ นื้ อ พั น ธ์ุ
กําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม สร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ เจ้าหน้าท่ีปศุ
สัตว์ และนักวิชาการ 

1 ก.พ.54 -
31 ส.ค.54 

1,695,400 NA 

6 .  โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง เ ค็ ม
คุณภาพ 

กลุ่มคลัสเตอร์
เคร่ืองหนัง 

การเชื่อมโยงกับผู้ผลิตหนังต้นทาง และ
ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหนังปลายทาง 
ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นหนังดิบ
ท่ีเป็นวัตถุต้นทางของภาคอุตสาหกรรม 

1 ต.ค.54 - 
30 มี.ค.55 

263,664 NA 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
7. โครงการการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองให้เป็นอาชีพ
ย่ังยืน 

กระทรวงวิทยาศ
าสตร์ คลินิก

เทคโนโลยี มก. 

ให้ความรู้เร่ืองการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ปีงบประมา
ณ 2554 

( 1 ต.ค. 53 
– 30 ก.ย. 

54) 

150,000 NA 
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  ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 91 84 58 

จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 1,840 6,414       > 5,717 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 15,812,420.90 14,067,841.75 35,203,316.36 

มูลค่า (บาท) - - - 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูล 
 - โครงการบริการวิชาการ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
-  โครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
-  การจําหน่ายพันธ์ุสัตว์ , การแปรรูป  และผลิตผลจากสัตว์ 

 

 1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

20 คน 19 คน 19 คน 
 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

20 คน 15 15.5 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

na 4 4.5 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

55 คน 63 คน 69.5 คน 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

55 63 69.5 คน 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

na 4 3.5 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ 

na 1 na 

- ด้านการวิจัย na  1 na 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม na  na  na 
- ด้านอ่ืนๆ na  na  na 
จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 

na  na  na 

- ด้านการวิจัย na  na  na 
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รายการ 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม na  na  na 
- ด้านอ่ืนๆ na  na  na 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

na  na  na 

 

 1.9.6 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อท่ี/จํานวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

ท่ีดิน 1,647 ไร่ - - 85  % 
อาคาร 23 ไร่ - - 100  % 
ยานพาหนะ     
รถยนต์ 15 คัน - - 100 % 
มิตซูบิชิ       1    
โตโยต้าตู้      1    
ฟอร์ดเฟียร่าบรรทุก    1    
อีซูซุบรรทุก     1    
โตโยต้าบรรทุก   2    
โฮลเด้นบรรทุก   1    
นิสสันบรรทุก    1    
โตโยต้าเก๋ง      1    
โตโยต้า ตู้   2    
อีซูซุบรรทุก   1    
นิสสันตู้   1    
โตโยต้า 2 ตอน  1    
มาสด้าบรรทุก  1    
ฟอร์ดเฟียร่าบรรทุก    1    
- รถจักรยานยนต์ 4 คัน - - 100 % 
  รวม พ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์ 1,361 ไร่ - - 100  % 
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 1 .9 .7  ข้อ มูลผลงานที่ ประสบความสํ า เ ร็ จ  3  อัน ดับแรก  สถา บันสุ วรรณวาจกกสิ กิ จฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2552 1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมะลิปลอดภัยและการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์

2. ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพ้ืนเมืองไทยสู่ผู้บริโภค 
3..โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2551 / 2552 
  

2553 1.โครงการการศกึษาโครงสร้าง บทบาท อํานาจ หน้าท่ี และนโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย  
   พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
2.เปิดสถานท่ีผลิตยาสมุนไพรสําหรับสัตว์ สวพป. 
3. การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าโค 

 
2554 1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลติ การตลาดและโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกรไก่เนื้อ ซ่ึงเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการประชาวิวัฒน์  
2.โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) ภายใต้โครงการลด
ต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการประชาวิวัฒน์ 
3. โครงการจัดสร้างฟาร์มเลี้ยงตัววารานัส และโครงการศึกษาการเลี้ยงตัววารานัสเพ่ือผลเชิงเศรษฐกิจ 

 
 

1.10 ท่ีต้ัง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย  

(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุช่ืออาคารทั้งหมดของสถาบัน และพ้ืนที่ใช้สอยปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

 สถานท่ีต้ัง 

  สํานักงานเลขานุการ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 โทรศัพท์ 0-3435-1907    โทรสาร 0-3435-1907    หมายเลขภายใน 3760-1  
 เว็บไซต์ : http://suwan.kps.ku.ac.th 
 อีเมล : suwan-kps@hotmail.com 
 
  สํานักงานประสานงาน 
 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ช้ันล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0-25798498,0-25790193    โทรสาร 0-25790193   หมายเลขภายใน 1131-2  
 อีเมล : suwan-kps@hotmail.com 
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ลักษณะทางกายภาพของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
รายการ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,635,200    
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นอาคาร  

- พ้ืนท่ีใช้สอยท่ัวไป 699,200     

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร  

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 1,936,00     

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นถนน  

ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่มใช้ 
พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 
1. สํานักงานเลขานุการ    

อาคารสํานักงานเลขานุการ 2514 181 ไม่ใช่ 

2. ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์    

อาคารสํานักงานปฏิบัติการ 2535 560 ไม่ใช่ 

อาคารโรงงานผลติอาหารสัตว์ 2519 1,450 ไม่ใช่ 

อาคารโรงเรือนเล้ียงสัตว์ทดลอง 2535 485            ไม่ใช่ 

3. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ    

อาคารสุชีพ  รัตรสาร 2524 665 ไม่ใช่ 

อาคารโครงการไทย-เบลเย่ียม 2534 600 ไม่ใช่ 

อาคารปฏิบัติการผสมเทียมระบบ 
EVAPORATIVE 

2535 660 ไม่ใช่ 

อาคารปฏิบัติการผสมเทียม 2535 300 ไม่ใช่ 

คอกทดสอบพันธ์ุสุกร 1 2535 616 ไม่ใช่ 

คอกทดสอบพันธ์ุสุกร 2 2535 616 ไม่ใช่ 

โรงเรือนแม่พันธ์ุสกร,เบลเย่ียม 2535 840 ไม่ใช่ 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่มใช้ 
พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 
อาคารโรงเรือนสุกร (3 หลัง) 2524 1,968 ไม่ใช่ 

โรงเก็บและผสมอาหารสุกร 2524 270 ไม่ใช่ 

อาคารโรงผลิตยาสมุนไพร 2553 606 ไม่ใช่ 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค    

สํานักงาน 2524 48 ไม่ใช่ 

อาคารประกวดประมูลโค  772.01 ไม่ใช่ 

อาคารปฏิบัติการกระบือและโค  168 ไม่ใช่ 

อาคารห้องประชุมกระบือและโค  100 ไม่ใช่ 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม    

อาคารสํานักงาน  444 ไม่ใช่ 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก    

อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง    

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก    

อาคารสํานักงานและห้องฟักไข่ 2521 200 ไม่ใช่ 

อาคารปฏิบัตการวิจัย 2538 200 ไม่ใช่ 

โรงเรือนเป็ด 2530 100 ไม่ใช่ 

โรงเรือนไก่รุ่นและไก่ทดลอง 2521 250 ไม่ใช่ 

โรงเรือนไก่ไข่กรงตับ 2539 360 ไม่ใช่ 

โรงเรือนไก่ไข่ 2521 720 ไม่ใช่ 

โรงเรือนไก่เล็กและไก่ทดแทน 2521 300 ไม่ใช่ 

โรงเรือนปรุบปรุงพันธ์ุไก่ 2536 400 ไม่ใช่ 

โรงเรือนไก่พ่อพันธ์ุ 2521 250 ไม่ใช่ 

โรงเรือนรวบรวมพันธ์ุไก่ 2536 150 ไม่ใช่ 

อาคารเก็บอุปกรณ์ 2539 112 ไม่ใช่ 

อาคารสํานักงาน 2549 120 ไม่ใช่ 

อาคารควบคุมและป้องกันโรค 2548 100 ไม่ใช่ 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์    

อาคารสํานักงาน  128 ไม่ใช่ 

อาคารปฏิบัติการ   1  หลัง - - ไม่ใช่ 

คอกพักโค – กวาง 1  หลัง - - ไม่ใช่ 

 
หมายเหตุ   พื้นท่ีท้ังหมดและอาคารไม่รวมสถานวีิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุร ี
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บทบทท่ี ท่ี 22  

การรายงานผลการดําเนินงาน 
 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2554 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ดําเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ดานการวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้สามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้และส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคลากรวิจัยตลอดจนการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ์เผยเพร่ และได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลสากลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กับหน่วยงานการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตว์  ในปีการศึกษา 2554 
กิจกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีหลายรูปแบบ ได้แก่  
 - การฝึกงานนิสิตในวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน  เช่นวิชา 033299 ของภาควิขาสัตวบาล คณะเกษตร 
กําแพงแสน  และคณะศึกษาศาสตร์   
 - การเป็นวิทยากร โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรช่วยสอนในบางวิชา 
 - การใช้เป็นสถานที่ดูงาน/ฝึกงาน 
 - การให้ความอนุเคราะห์ตัวสัตว์ เพ่ือการเรียนการสอน 
 - การร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ /วิทยานิพนธ์ 
 - การให้ใช้ตัวสัตว์ /เครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้แก่นิสิตเพ่ือการทําปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ 
 3. ดานการบริการวิชาการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีกิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านปศุสัตว์ที่
หลากหลายประเภทที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งกิจกรรม
การให้บริการวิชาการส่วนใหญ่มีการบูรณาการมาจากงานวิจัย ในปีการศีกษา 2554 ประเภทกิจกรรมบริการ
วิชาการ ได้แก่ 
 - การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทางด้านปศุสัตว์ เช่นการผสมเทียมโคเน้ือ /โคนม/สุกร การเลี้ยงแพะ
เพ่ือการค้า หลักสูตรอาหารสัตว์  หลักสูตรการแปรรูปเน้ือสัตว์ ฯลฯ 
 - การให้บริการตัวสัตว์/นํ้าเช้ือ 
 - การให้บริการด้านห้องปฎิบัติการ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
 - การให้บริการผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เช่น พันธ์ุสุกร ไก่ตะเภาทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไข่ไก่ 
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเน้ือสัตว์ ฯลฯ 
 - การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตว์โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ 
การจัดนิทรรศการปศุสัตว์ในงานเกษตรกําแพงแสน การให้เย่ียมชมดูงานฯลฯ 
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 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานด้านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาเขตกําแพงแสน ในพิธีทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมที่วิทยาเขตจัดขึ้น เช่น 
งานหล่อเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษาถวายวัดในเขต อําเภอกําแพงแสน จํานวน 9 วัด พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน งานปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ  งานนนทรีสีทอง เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบวาระอายุราชการ งานทําบุญครบรอบการก่อต้ัง 32 ปีวิทยาเขตกําแพงแสน งานประเพณีวันลอย
กระทง งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  และในส่วนที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯจัดเอง งานวันสถาปนา
ครบรอบ 20 ปี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯและงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจเพ่ือการค้นคว้าและ
พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการ
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางที่  2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน ( ป.2 ) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.75 4.25 4.91 4.69 4.86 4.57 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.75 4.75 4.75 4.75 - - 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 4.00 5.00 - - 4.00 5.00 ดี ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.87 4.87 4.67 4.58 4.79 4.60 4.73 4.62   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ( ป.1 ) 

ตัวบ่งช้ี 
หน่ว
ย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย
งาน

กรรม
การ

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สถาบนั (บังคับ 22 ตัวบ่งช้ี) 4.73 4.62   
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งช้ี  4.50 4.50   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี

ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.86 4.57   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 6 ข้อ 7 6 5.00 4.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 6 5 5.00 4.00   

2.3 เ งินสนับสนุนงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 12,966,037.35 480,223.6112,440,915.66 345,580.99 5.00 5.00   
27.00 36.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้ อยละของ นักวิ จั ย ท่ี ทํ าห น้า ท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อย
ละ 

30.00 25.00 92.59 27.00 75 5.00 5.00   

27.00 36.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่า 
เฉลี่ย 

3.50 7,295.11 4.35 7,292.11 4.37 4.35 4.37   
1,677.00 1,667.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

20 8.50 31.5 9.25 25.69 5.00 5.00   
  27.00 36.00 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน   27.00 36.00       
  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผล 
งาน 

    16.00 15 3.75       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผล 
งาน 

    1.00 3 1.50       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       
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ตัวบ่งช้ี 
หน่ว
ย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผล 
งาน 

    4.00 4 4.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

2.9 งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

30 14.00 51.85 17.00 47.22 5.00 5.00   
27.00 36.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   7 7       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   9 10       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค์ 
เรื่อง   0         

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อย
ละ 

30 12.00 35.29 12.00 20.69 5.00 3.45   

  34.00 58.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   9 9       
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   2 2       
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ตัวบ่งช้ี 
หน่ว
ย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย
งาน

กรรม
การ

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง   1 1   
  

  

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง   34 58   
  

  

2.11 ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม) 

ข้อ 4 na na   5.00   

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 5 5   na   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.75 4.75   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 5 4.00 4.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ 

ร้อย
ละ 

80.00 69.50 75.96 69.50 75.96 4.75 4.75   

91.50 91.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   4.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 6 7 4.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 7 7 7 4.00 4.00   

5.2 การพัฒนากิจกรรม/โครงการ
สร้างสรรค์ด้านปศุสัตว์ท่ีมีความ
ร่วมมือระหวา่งบุคลากรของ
หน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์
กับสาธารณชน 

ข้อ 5  5   5       

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   
6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   
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รายละเอียดผลการดําเนนิงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในรายละเอียดผลการดําเนนิงาน และผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจําปกีารศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2554 2554 ตาม ตาม 6 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบ 24 24 ตวับ่งช้ีตวับ่งช้ี  
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งช้ี  4.50 4.50   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี

ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  
โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 

    4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2554 สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานในกระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ ดังนี้  

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรประจําจากทุกภาคส่วนของสถาบัน ทั้ง ผู้บริหาร 
คณะกรรมการดําเนินงาน นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ มีการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก
ภายนอกมาให้ความรู่ ทัศนะ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อผลการดําเนินงานในรอบปีของสถาบัน และหน่วยงานใน
สังกัด ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสมรรถนะภายในองค์กร และ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม (SWOT) ซึ่งนําไปสู่กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) แผนที่ยุทธศาสตร์ และการวางแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าศักรีสอร์ท แอนด์ สปา จ. สระบุรี (1.1-1-1)    
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวบ่งชี้จากแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2554-
2557) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 ผลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง นําไปสู่การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์พ.ศ. 
2552-2561 

2. คู่ มื อแผนยุทธศาสตร์  4  ปี  สถาบัน สุวรรณวาจกก สิกิ จ เพื่ อการ ค้นคว้ าและพัฒนาปศุ สัตว์ 
และผลิตภัณฑ์สัตว์ พ.ศ. 2554-2557 

3. แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
พ.ศ.2554-2557 

4. แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่ อการค้นคว้า 
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้นําเอกสารดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 
(1.1-1-2) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายในรูปแบบของ
เอกสาร “แผนยุทธศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
พ.ศ.2552-2561 (1.1-2-1)” และ “คู่มือแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  พ .ศ .  2554-2557 (1 .1-2-2)” นอกจาก น้ียั ง ได้ประชาสัมพันธ์ที่ 
http://suwan.kps.ku.ac.th/suwan/th/component/content/article/48-new/123--2555-2556-.html     และ
http://suwan.kps.ku.ac.th/suwan/th/quality-assurance.html (1.1-2-3) 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ดําเนินกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี 
โ ด ย จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตั ว บ่ ง ชี้ จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  4  ปี 
(พ.ศ. 2554-2557) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 
2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (1.1-3-1) ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจด้าน การวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการสอน (การพัฒนานิสิต) การบริหารจัดการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.1-3-2) 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้กําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (1.1-4-2) เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
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 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจและได้ 
รายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-5-1) 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนคณะทํางานชุดต่างๆ ที่สถาบันแต่งตั้งมีการประชุม 
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีให้ ผู้บริหารสถาบันรับทราบ 
เป็นระยะ (1.1-6-1) และได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตกําแพงแสน (1.1-6-2) ปีละ 2 ครั้ง 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 (1.1-7-1) และรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ
ดําเนินงาน ตลอดจนบุคลากรประจําในทุกภาคส่วนของสถาบันในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 255 ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (1.1-7-2) 

 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 (1.1-8-1) 
  - การพิจารณาเปล่ียนแปลงตัวบ่งชี้ของเป้าประสงค์ที่ 12 ที่ระบุว่า มีระบบ PR ที่มีประสิทธิภาพและ

ช่องทาง PR ที่หลากหลายประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง จาก “ระดับความเช่ือมั่นของผู้รับบริการ” เป็นการ

กําหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้ชัดเจน เช่น “จํานวนผู้ที่รู้จักสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่เพิ่มขึ้น” 
  - การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านส่ืออินเตอร์เน็ต (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประเทศในกลุ่ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  - การบริหารจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และเน้ือหา
ของหลักสูตร เป็นต้น มาปรับปรุงมาปรับปรุงตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของสถาบัน (1.1-8-2) และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1.1-8-3) 
 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) แผนที่ยุทธศาสตร์ และการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2553 

- SWOT (หน้า 26) 

1.1-1-2 1. บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
2. รายการเอกสารการดําเนินงานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/ 2554

วันที่ 29 กันยายน 2554 

1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ พ.ศ.2552-2561 

1.1-2-2 คู่มือแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ พ.ศ. 2554-2557 

1.1-2-3 เอกสารแสดง 
http://suwan.kps.ku.ac.th/suwan/th/component/content/article/48-
new/123--2555-2556-.html และ  
http://suwan.kps.ku.ac.th/suwan/th/quality-assurance.html 

1.1-2-4 รายงานสรุป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากแผนยุทธศาสตร์
4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(5-6 ม.ค. 54) 

1.1-3-1 รายงานสรุป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากแผนยุทธศาสตร์
4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(5-6 ม.ค. 54) 

1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

1.1-4-1 รายงานสรุป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากแผนยุทธศาสตร์
4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(5-6 ม.ค. 54) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

1.1-5-1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
1.1-6-1 - รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 2/ 2554

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 (หน้า 3-5) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 11 ตุลาคม 2554 

(หน้า 2-4) 
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์กร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 13 ตุลาคม 2554 (หน้า 2-4) 

1.1-6-2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/ 2554
วันที่ 29 กันยายน 2554 

1.1-7-2 รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผน
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2556 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/ 2554
วันที่ 29 กันยายน 2554 (หน้า 14) 

1.1-8-2 รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 
10 เมษายน 2555 (หน้า 7-8) 

1.1-8-3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
- แผนงานวิจัย (หน้า 1/2): 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย:

1.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัยในการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

- แผนงานบริการวิชาการ (หน้า1/1): 5. โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงรุก 
- แผนงานบริหารจัดการ (หน้า 1/2): 1. โครงการสร้างและพัฒนา สารสนเทศ ข่าวสาร 
เอกสาร/คู่มือ องค์ความรู้ และฐานข้อมูล สวพป. เพ่ือการบริหารจัดการองค์กร การ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑการพิจารณา 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย
และการให้บริการด้านวิชาการเฉพาะทางด้านปศุสัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกับสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่อยู่ในวงการด้านปศุสัตว์อย่างหลากหลาย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีหน่วยงาน
ย่อยในสังกัด 7 ศูนย์ 1 สถานี ได้แก่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
สัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีวิจัยทับ
กวาง แต่ละหน่วยงานย่อยมีการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจด้านวิจัยและให้บริการวิชาการด้านปศุสัตว์ใน
รูปแบบและลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่แตกต่างกันตามประเภทสัตว์  
 จากวัตถุประสงค์  ภารกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (1.2-1) จะแสดงให้เห็นถึงจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ คือ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านปศุ
สัตว์ที่มุ่งเป้าไปที่เกษตรกรเป็นสําคัญ ซึ่งได้มุ่งมั่นดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จนมีผลงานเป็นที่

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 
เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 
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ประจักษ์มากมาย ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (เอกลักษณ์ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ คือ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
มุ่งสร้าง พัฒนา และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ เพ่ือการกินดีอยู่ดีของชาติ) ได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ดังน้ี  
 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการกําหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ พ.ศ.2552-2561ฉบับ
ปรับปรุง 6 มกราคม 2554 และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (1.1-11-2) 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฎิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการวิจัย 
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ (1.2-2-1) ซึ่งแต่ละคณะจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆเป็นประธาน
และมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานย่อยต่างๆ ร่วมกันเพ่ือการวางแผนและดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนด ( 1.2-2-2) 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมหลายโครงการ 
เช่น โครงการวิจัยคุณภาพของกุนเชียงที่เสริมในไข่ขาวของไข่เค็มที่เหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์   
โครงการโคเน้ือเพ่ือลดผลกระทบจากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรี โครงการอบรมผสมเทียมโคนม โครงการอบรม
ผสมเทียมโคเนื้อ โครงการอบรมผสมเทียมสุกร โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรฯลฯ (1.2-4-1) 

 5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ มีผลงานท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ ได้แก่  
  - โครงการจัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิต
ไข่ไก่สุกร ไก่เน้ือ ซึ่งโครงการน้ีอยู่ภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ถูกเลือกให้
ได้รับการจัดจ้างจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1.2-5-1) 
  - โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรและไก่ไข่ (FCR) ภายใต้
โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย (1.2-5-2) ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ และ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ถูกเลือกให้ได้รับการจัดจ้างเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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  - โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่  ซึ่ง
เป็นโครงการที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิขาการอาหารสัตว์ ได้รับงบประมาณจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยนํ้า
สกัดมูลสุกร (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการวิจัยด้าน
การนําไปใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์) ให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มลูกค้า ธกส.เพ่ือทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด (1.2-5-3) 
  - การทําสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการซื้อขายกวาวเครือขาว SARDI 190 (ซึ่งเป็น
สายพันธ์ุที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาขึ้น โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ กับบริษัท KOHKAN PHARMACEUTICAL 
INSTITUTE จํากัด จากประเทศญี่ปุ่น (1.2-5-4) 
  - โคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนที่ปรับปรุงพันธ์ุโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือและโค ได้รับรางวัลใน
การประกวดโคจากสนามประกวดต่างๆ (1.2-5-5) 
 
เกณฑการประเมิน 

 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

1.2 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ พ.ศ 2552-2561 ฉบับปรับปรุง 6 ม.ค.2554 

1.1-1-2 
 

1. บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ 
2. รายงานเอกสารการดําเนินงานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯประจําปีงบประมาณ 2554 

3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/2554 

1.2-2-1 คําส่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 

1.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดค่างๆ 

1.2-4-1 โครงการวิจัย/บริการวิชาการของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-5-1 สัญญา/ข้อตกลงโครงการจัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และ
โครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่สุกร ไก่เน้ือ 

1.2-5-2 สัญญา/ข้อตกลงโครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรและ
ไก่ไข่ (FCR) ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย (1.2-5-2) 

1.2-5-3 รายงานผลการดําเนินโครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิ
สังคมและศักยภาพพ้ืนที่   

1.2-5-4 สัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการซื้อขายกวาวเครือขาว SARDI 190 

1.2-5-5 ใบเกียรติบัตรที่แสดงถึงการได้รับรางวัลของโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนในปีการศึกษา 2554 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี 
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.57  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่  2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.86 4.57   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 6 ข้อ 7 6 5.00 4.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 6 5 5.00 4.00   

2.3 เ งินสนับสนุนงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 12,966,037.35 480,223.6112,440,915.66 345,580.99 5.00 5.00   
27.00 36.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้ อยละของ นักวิ จั ย ท่ี ทํ าห น้า ท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อย
ละ 

30.00 25.00 92.59 27.00 75 5.00 5.00   

27.00 36.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่า 
เฉลี่ย 

3.50 7,295.11 4.35 7,292.11 4.37 4.35 4.37   
1,677.00 1,667.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

20 8.50 31.5 9.25 25.69 5.00 5.00   
  27.00 36.00 

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน   27.00 36.00       
  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผล 
งาน 

    16.00 15 3.75       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผล 
งาน 

    1.00 3 1.50       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย
งาน

กรรม
การ

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารน้ัน
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผล 
งาน 

    4.00 4 4.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

ผล 
งาน 

    0.00   0.00       

2.9 งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

30 14.00 51.85 17.00 47.22 5.00 5.00   
27.00 36.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   7 7       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   9 10       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค์ 
เรื่อง   0         

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อย
ละ 

30 12.00 35.29 12.00 20.69 5.00 3.45   

  34.00 58.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   9 9       
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   2 2       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
เรื่อง   1 1   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง   34 58   
  

  

2.11 ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม) 

ข้อ 4 na na   5.00   

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 5 5   na   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ 
ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
      1.1 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (สวพป.) มีการบริหารงานวิจัยโดย ผู้อํานวยการ สวพป. ได้
แต่งต้ังมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแล โดยมีคณะกรรมการวิจัย สวพป. กํากับ
ด้านนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางการวิจัยของ สวพป. ตลอดจนกําหนดมีการบริหาร
งานวิจัยให้บรรลุผลสําเร็จ โดยกําหนดการรับผิดชอบงานวิจัยตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ และจะ
มีการติดตามผลการดําเนินการให้เป็นตามเป้าหมายที่ทาง สวพป. ต้ังไว้ (2.1-1-1) 
  1.2  ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย สวพป. มีระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ สวพป. และสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือให้การ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ สวพป. ให้บรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการวิจัย สวพป. ยังมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรและสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติอีกด้วย นอกจากน้ีคณะกรรมการวิจัย สวพป. ได้จัดทําคู่มือการบริหารงานวิจัย สวพป. เพ่ือ
เป็นการกําหนดแนวทางต่างๆ ในการทํางานวิจัยแก่นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง ของ สวพป. อีกด้วย (2.1-1-2 และ 2.1-1-3)  
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 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 การบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัย สวพป. ได้มีการส่งเสริมให้มีสนับสนุนด้านการเรียนการ

สอน โดยให้นิสิตระดับปริญญาตรี/โท ทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ สวพป. เพ่ือเป็นปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ 
(2.1-2-1) 
 นอกจากน้ัน สวพป. โดย ศูนย์อาหารสัตว์ฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการบูรณาการงานวิจัยเร่ือง Study on Utilization of Pig Farm Waste for Crop 
Production ภายใต้โครงการ Study on Utilization of Pig Farms Waste ซึ่งเป็นงานวิจัยของศูนย์อาหารสัตว์ฯ 
ได้สนับสนุนการเรียนการสอนของ นางสาววรีย์ณิดา วิวรรธมงคล นิสิตปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตในความดูแลของ อาจาร์ยสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์อยู่ ได้ของ
คําแนะนํา และขอใช้แปลงทดลองงานวิจัยพร้อมทั้งของใช้เครื่อง ICP กับศูนย์อาหารสัตว์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ ได้
มอบหมายให้ นางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน เป็นผู้ควบคุมดูแลงานแปลงทดลองและ นางสาวนวิยา คุ้มประวัติ เป็นผู้
ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยโดยใช้เครื่อง ICP (2.1-2-2 และ 2.1-2-3) 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัยประจํา 
  3.1. สวพป. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวพป. 
โดยการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของนักวิจัย ได้แก่ การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (2.1-3-1) และจัดให้นักวิจัย นักวิชาการ สังกัด สวพป. เข้าร่วมเรียนการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น (2.1-3-2) นอกจากน้ี สวพป. ยังแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา
นักวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพของบทความวิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
เพ่ือเป็นที่ปรึกษาด้านการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (2.1-3-3) อีกทั้ง สวพป.ยังมีการสนับสนุน
นักวิจัย นักวิชาการ สังกัด สวพป. ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) เพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย
และเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย (2.1-3-4) รวมทั้งมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) (2.1-3-5) 
  3.2 ได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากรวิจัยบนเว็บไซต์ของ สวพป. 
http://www.suwan.kps.ku.ac.th/ (2.1-3-6) 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สวพป. มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานเป็นจํานวนเงิน  506208 บาท เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์แก่นักวิจัยของ สวพป. จํานวน 6 เรื่อง (2.1-4-1) นอกจากน้ีในเว็บไซต์ สวพป. 
http://www.suwan.kps.ku.ac.th/ ยังเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งทุน และเง่ือนไขตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ที่
นักวิจัย นักวิชาการสามารถเข้าไปหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย (2.1-4-2) 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 สวพป. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
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  5.1 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งงานศูนย์ สถานี
ต่างๆ ทั้งหมด 8 ศูนย์/สถานี โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายงานวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการฟาร์ม มีโรงเรือน พันธุสัตว์ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่สนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น สัตว์ปีก สุกร โคเน้ือ โคนม แพะ แกะ เป็นต้น (2.1-5-1) 
มีรายงานการประชุมวิชาการจากแหล่งต่างๆ ในรูปเล่มรายงาน แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลและบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่
งานสํานักงานเลขานุการของ สวพป. เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (2.1-5-2) เพ่ิมเติมจากการใช้
บริการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ของ มก. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยการสนับสนุนเคร่ืองดับเพลิงจาก สวพป. (2.1-5-3) มีการสนับสนุน
งบประมาณให้บุคลากรการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ และเป็นกรรมการในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (2.1-5-4, 2.1-5-5 และ 2.1-5-6 ) และมีการจัดการด้านการให้ข้อมูล เก่ียวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และงานสร้างสรรค์ (2.1-5-5 และ 2.1-5-6)   
  5.3 สวพป. โดยศูนย์อาหารสัตว์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน โดยการสนับสนุนให้จัดหาเคร่ืองมือที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานวิจัย
ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ จึงได้ดําเนินการขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่อง ICP (2.1-5-7 และ 2.1-5-8)   
  5.2 นักวิจัยและนักวิชาการ สวพป. ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ที่สํานักหอสมุดกําแพงแสน 
รวมถึงสํานักหอสมุดกลางบางเขน ทั้งด้วยตนเองหรือทางระบบออนไลน์ ที่มีแหล่งค้นคว้าสนับสนุนการวิจัยฯ ที่
เว็บไซต์ สวพป. ที่รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนต่างๆ  ประกาศและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีกระดานสนทนา
เพ่ือให้นักวิจัยหรือผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (2.1-4-2) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 สวพป. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกได้มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามรอบระยะเวลาของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปีทุกโครงการ/กิจกรรม (2.1-6-1)  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 
 สวพป. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัย โดยการนําผลจาก ข้อ 6 ปรับปรุงการวางแผนการดําเนินงานในปีถัดไป (2.1-7-1) 
 

เกณฑการประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6  ข้อ 6 ข้อ 4  คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ  ข้อ 

หมายแหตุ : ไม่พบหลักฐานข้อ 7 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการงานวิจัย สวพป. เลขที่ 1/2554 ลว. 20 มกราคม 2554 

2.1-1-2 แผนงานวิจัยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554 และ 
ปีงบประมาณ 2555 

2.1-1-3 คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

2.1-2-1 แบบฟอร์มขออนุญาตทําปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ ของศูนย์/สถานีต่างๆ  
2.1-2-2 แบบขอปฏิบัติงาน, ใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ                                             

2.1-2-3 ใบแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษา นางสาววรีย์ณิดา วิวรรธมงคล เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ 

2.1-3-1 หนังสือเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ด้านงานวิจัย 

2.1-3-2 บันทึกข้อความให้นักวิจัย นักวิชาการเรียนภาษาอังกฤษ 

2.1-3-3 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 

2.1-3-4 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ ต่างประเทศ 

2.1-3-5 บันทึกข้อความขอเบิกค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 
2.1-3-6 จรรยาบรรณนักวิจัยบนเว็บไซต์สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ สวพป.  

2.1-4-1 โครงการวิจัยจํานวน 6 เรื่อง ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

2.1-4-2 แหล่งรวบรวมแหล่งทุน หน้าเว็บไซต์สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  

2.1-5-1 แผนภูมิโครงสร้างสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (ฝ่ายงานวิจัย, ฝ่ายบริหารจัดการฟาร์ม) 

2.1-5-2 รายงานการประชุมวิชาการต่างๆ (เล่ม, แผ่นซีดี, ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สํานักงาน
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

เลขานุการ สวพป.)        

2.1-5-3 ระบบป้องกันอัคคีภัยของ สวพป. (บันทึกการซื้อเคร่ืองดับเพลิง ของ สวพป.) 
2.1-5-4 การตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ  

2.1-5-5 บันทึกข้อความขอเบิกค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (2.1-3-4) 

2.1-5-6 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ ต่างประเทศ (2.1-3-5) 

2.1-5-7 หลักฐานการกู้เงินซื้อเคร่ือง ICP กับ สหกรณ์ออมทรัพย์                                  

2.1-5-8 เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Study on  Utilization of Pig Farms Waste เรื่อง 
Study on Utilization of Pig Farm Waste for Crop Production หน้า 5-6 

2.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานของ สวพป. ปีงบประมาณ 2554 

2.1-7-1 แผนการดําเนินงาน สวพป. ปีงบประมาณ 2555 (งานวิจัย)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 6 ข้อ ดังน้ี 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 สวพป. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
  1.1 ได้มีะผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ โดยแต่งต้ังเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษานักวิจัยเพ่ือ
ประเมินศักยภาพของบทความวิจัยในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในการ
ให้บริการปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัย การตรวจภาษาผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการที่ชัดเจน (2.1-1-1) 
  1.2 สวพป. ได้จัดสรรงบศูนย์ฯ/สถานีฯ ต่างๆ สําหรับบุคลากรวิจัย ในการเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ สวพป. 
โดยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50) (2.1-1-2) 
  1.3 สวพป. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่า Page Charge) ในการเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นมาตรฐานสากล โดยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50) (2.1-1-3)   
  1.4 สวพป. ได้มีการจัดสัมมนาเทคนิคการเขียนบทความภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักวิจัยมีทักษะใน
การเขียนบทความงานวิจัยเพ่ือลงวารสารระดับนานาชาติได้ (2.1-1-4) 
  1.5 สวพป. ได้กําหนดในแผนงานวิจัยประจําปี และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จํานวน 21 เรื่อง 
(นับจากปีปฏิทิน 2554) (2.1-1-5 และ 2.1-1-6)   
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     2.1 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนดซึ่ง สวพป. ได้มีการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์  และประยุกต์ความรู้จากงานวิจัย  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย  โดยมีการส่ง
บทความเหล่าน้ีลงในวารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอทุกปี (2.2-2-1) 
  2.2 สวพป. ได้มีการรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ขึ้นยัวเว็บไซต์ สวพป. อย่างสมํ่าเสมออีกด้วย
http://www.suwan.kps.ku.ac.th/  (2.2-2-2) 
 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก ข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
  3.1 สวพป. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง โดยการจัดนิทรรศการ การจัดทําหนังสือ บทความวิชาการ เช่น ด้านการเลี้ยง
การจ้ดการสัตว์เศรษฐกิจ อาหารสัตว์ เป็นต้น โดยเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป (2.2-3-1, 2.2-3-2 และ 
2.2-3-3) 
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   3.2 สวพป. โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ยังได้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยนํามาขึ้นไว้ที่หน้า Facebook ของศูนย์อาหารสัตว์ ฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และตรงเป้าหมาย (2.2-3-4) 
 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 สวพป. มีการสนับสนุนให้นําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ รวม
ทั้งหมด 17 เรื่อง ซึ่งเป็นการนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ (2.2-4-1) 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 สวพป. ได้มีการดําเนินการตามระเบียบสํานักบริการวิชาการของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 (2.2-
5-1) 
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร หรือ         
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
  6.1 สวพป. ไม่ได้กําหนดระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร แต่ใช้ระบบและกลไกฯ ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งมีบทบาทในการการ
สนับสนุนความรู้และอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัย โดยมีการ
นําเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2.2-6-1) 
  6.2 สวพป. ได้ย่ืนขอจดทะเบียนยาสมุนไพรสําหรับสัตว์ต่อคณะกรรมการอาหารและยา และ 
สวพป. ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2 ตํารับ คือ (2.2-6-2) 
   1) SARDI AFTERFAR ทะเบียนยาเลขที่ L1/52 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 
   2) SARDI GENTURE ทะเบียนยาเลขที่ L5/52 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 
เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 6 ข้อ 4  คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 



88 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน   4 คะแนน 6 ข้อ    ไม่บรรลุ ข้อ 

หมายแหตุ  ไม่พบหลักฐานข้อ 6 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษานักวิจัยเพ่ือประเมินศักยภาพของบทความวิจัยในการ

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

2.2-1-2 บันทึกข้อความขอเบิกค่าตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (2.1-3-4) 

2.2-1-3 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ ต่างประเทศ (2.1-3-5) 

2.1.1-4 โครงการเทคนิคการเขียนวารสารเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
2.2-1-5 แผนงานวิจัยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554  

2.2-1-6 งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จํานวน 22 เรื่อง 

2.2-2-1 วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์  

2.2-2-2 การตีพิมพ์ผลงานจาก สวพป. ลงเว็บไซต์  

2.2-3-1 นิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน 2554 

2.2-3-2 หนังสือต่างๆ ที่ได้จัดทําเผยแพร่ 

2.2-3-3 บทความในวารสารต่างๆ ที่เขียนโดยนักวิจัย นักวิชาการ สวพป. 
2.2-3-4 หน้า PAGE FACEBOOK ของศูนย์อาหารสัตว์ฯ 

2.2-4-1 ผลงานวิจัยจํานวน 17 เรื่อง พร้อมแนบหลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 

2.2-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. พ.ศ. 2551 

2.2-6-1 ข้อมูล website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.2-6-2 ใบสําคัญกรขึ้นทะเบียนตํารับยาโบราณ เลขที่ L1/52 และ L5/52 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ปัจจัยนําเข้า 

เปาหมาย  180,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบหน่วยงานย่อย 7 ศูนย์ 1 สถานี และ 1 
สํานัก ได้แก่ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ
สํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในปีการศึกษา 2554 แต่ละศูนย์/สถานีได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย 
จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 12,440,580.99 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง 
เพ่ือใช้เป็นทุนในการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวนทั้งสิ้น 36 คน คิดเป็นจํานวนเงิน   
บาทต่อจํานวนนักวิจัย 1 คน   ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ 180,000 บาท ต่อคน ดังน้ันผลการประเมิน
ตนเองของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ในตัวช้ีวัดน้ี ได้คะแนน  5 คะแนนเต็ม ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 แสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้รับโดยแยกแต่ละหน่วยงาน 
ลําดับท่ี ชื่อหน่วยงาน จํานวนเงิน 

1. ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชการอาหารสัตว์ 2,271,890.97 

2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 90,880 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 8,357,580 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 121,472 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 39,000 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 954,979.87 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 525,112.82 

9. สถานีวิจัยทับกวาง 80,000.00 

รวม 12,440,915.66 
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ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
 

                               = 36
66.915,440,12

       
  = 345,580.99 

 คะแนนที่ได้   = 5
180,000
345,580.99×     =   9.60   (5) คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.3 11,927,150.92 486,822.49 12,966,037.35 480,223.61
บาท/คน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

180,000
บาท/คน 

บรรลุ 
180,000
บาท/คน24.5 27 

  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่ง 
ชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.3 
11,850,950.92 455,805.80 

บาท/คน 

12,440,915.66 345,580.99
บาท/คน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

บาท/คน บรรลุ 
180,000 
บาท/คน26 36 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1  แบบขออนุมัติโครงการ  (แฟ้มโครงการพัฒนาวิชาการ) ศ. อาหาร 
2.3-2  แบบขออนุมัติโครงการ (แฟ้มโครงการพัฒนาวิชาการ) ศ. อาหาร 

2.3-3  แบบขออนุมัติโครงการ   (แฟ้มโครงการพัฒนาวิชาการ) ศ. อาหาร 

2.3-4 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัย ศ. อาหาร 

2.3-5 งานวิจัย Lactonin  บริษัทวอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จํากัด ศ. โคนม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-6 โครงการวิจัย 5 เรื่อง (สัตวปีก)  

2.3-7 หนังสือตอบรับเง่ือนไข การให้ทุน (วิไลลักษณ์) ศ. สุกรฯ 
2.3-8 สําเนาใบเสร็จรับเงิน อุดหนุนการวิจัย  ศ. สุกรฯ 
2.3 - 9  โครงการงานวิจัย จํานวน 5 โครงการ  (ศ. ผลิตผล)   
2.3 - 10 โครงการวิจัย 3 เรื่อง (ศ. โคเน้ีอ)   

2.3 - 11 หนังสือรับทุนอุดหนุนวิจัย 2554  ที่ ศธ.0513.12505/ว.064  (ส. ทับกวาง) 

2.3 - 12 โครงการวิจัย 1 เรื่อง (ศ. แพะแกะ) 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ผลการดําเนินงาน 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหน่ึงของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการการบริการวิชาการ เพ่ือให้ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมดําเนินไปตามระบบที่
กําหนด สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีแผนการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ 7 
ศูนย์และ 1 สถานีวิจัย ที่อยู่ภายในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น มีผู้ใช้บริการ
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ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย ตลอดจนการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ 
 ในปีการศึกษา 2524 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อดังน้ี 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการบริการวิชาการ (2.4-1-1) เพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมให้ดําเนินไปตามที่กําหนด มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการ     
(2.4-1-2) ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ 7 ศูนย์และ 1 สถานีวิจัย ดังน้ี  
  1.1 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเรื่อง  
 - โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตอาหารและการให้อาหารโค  
 - โครงการอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์  
 - โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) 
ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรอบรมอาหารและการผลิตอาหาร
สุกรในระบบสหกรณ์ หลักสูตรอบรมอาหารและการผลิตอาหารไก่ไข่ในระบบสหกรณ์ หลักสูตรการบริหารและการ
จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และหลักสูตรการบริหารและการจัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่  
 - โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาดและโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่
ไก่ สุกร ไก่เน้ือ 
  - โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่   
ปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังโดยใช้นํ้าสกัดมูลสุกร หลักสูตรการพัฒนาของเสีย
จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์สําหรับพืช หลักสูตรการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชตามหลักภูมิ
สังคมและศักยภาพพ้ืนที่ ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 
  1.2 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเร่ืองโครงการทดสอบพันธ์ุสุกร และ โครงการ
ฝึกอบรมผสมเทียมสุกร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการและเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก 
  1.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการพัฒนาวิชาการเรื่องโครงการผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุโค 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโคเน้ือ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรความปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับของโคเน้ือ 
หลักสูตรการเลี้ยงโคเน้ือ หลักสูตรการผสมเทียมโค และโครงการให้บริการหนังเค็มคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก  
  1.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเรื่องช่างเครื่องรีดนม (ขั้นพ้ืนฐาน) และการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนมาก 
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  1.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเรื่องการเลี้ยงแพะเน้ือ ซึ่งอยู่
ภายใต้คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เงินสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนมาก 
  1.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเร่ืองการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอย่างย่ังยืน ซึ่งอยู่ภายใต้
คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เงินสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนมาก 
  1.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเร่ืองเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เน้ือโคเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า และเทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนมาก 
  1.8 สถานีวิจัยทับกวาง มีแผนการบริการวิชาการอยู่ภายในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554-2555 โดยมีโครงการบริการวิชาการเร่ือง โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล และโครงการพัฒนา
วิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้ือสุกร ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวนมาก 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยการนํา
ประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหลักสูตรต่างๆ มาใช้กับการฝึกงานนิสิต และวิชา
ปัญหาพิเศษ ดังน้ี 
  2.1 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อโครงการอบรม
การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร กําแพงแสน รหัสวิชา 02033299 (2.4-2-1, 2.4-2-2) 
  2.2 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อโครงการฝึกอบรม
ผสมเทียมสุกร มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน รหัสวิชา 02033299 (2.4-2-3, 
2.4-2-4) 
  2.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อหลักสูตรการเลี้ยง
โคเน้ือ และหลักสูตรการผสมเทียมโค  มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน รหัส
วิชา 02033299 (2.4-2-5, 2.4-2-6, 2.4-2-7) 
  2.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนมมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อช่างเครื่องรีดนม (ขั้นพ้ืนฐาน) 
มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน รหัสวิชา 02033299 (2.4-2-8, 2.4-2-9) 
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  2.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อการเลี้ยง
แพะเน้ือ มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน รหัสวิชา 02033299 (2.4-2-10, 
2.4-2-11) 
  2.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อโครงการฝึกอบรมการ
จัดการฟาร์มนกกระทาซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 มาใช้นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร กําแพงแสน โดยทําปัญหาพิเศษ เรื่อง การเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาต่อสมรรถภาพการผลิต
และสุขภาพในสภาพการเลี้ยงที่หนาแน่นภายในโรงเรือนเปิด (2.4-2-12, 2.4-2-13, 2.4-2-14) 
  2.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน โดยการนําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์
เน้ือโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า มาใช้กับการฝึกงานนิสิต ภาควิชาสัตว
บาล คณะเกษตร กําแพงแสน รหัสวิชา 02033299 (2.4-2-15, 2.4-2-16, 2.4-2-17) 
  2.8 สถานีวิจัยทับกวางมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยการ
นําประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการบริการวิชาการหัวข้อโครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล มาใช้กับ
โครงการฝึกงานเบ้ืองต้นคณะเกษตร บางเขน (2.4-2-18, 24.-2-19) 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยการนําปัญหา
และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการหลักสูตรต่างๆ มาต่อยอดทําเป็นงานวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย โดยการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาของเสียจากฟาร์ม
ปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์” กับการวิจัยเร่ือง Study on  Utilization  of Pig Farms Waste : Study on Effects 
of Pig Farms Waste Treatment and Utilization on Human Health Risk (2.4-3-1, 2.4-3-2)  
  3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย โดยการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการหัวข้อโครงการผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุโค กับการวิจัย
เรื่องโครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตนํ้าเช้ือ (2.4-3-3 , 2.4-3-4) 
  3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
โดยการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการหัวข้อโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มนกกระทาซึ่งบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 กับงานวิจัยเรื่องการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและสุขภาพในสภาพการเลี้ยงที่หนาแน่นภายในโรงเรือนเปิด ซึ่งมีนิสิตปริญญาตรีทํางานวิจัยน้ันเป็นปัญหา
พิเศษ (2.4-2-12, 2.4-2-13, 2.4-2-14) 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
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  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีระบบติดตามประเมินผล ดังน้ี 
  4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
บริการวิชาการและการวิจัย โดยการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการหัวข้อโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์ม
นกกระทงซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 กับงานวิจัยเรื่องการเสริมใบเตยหอมในอาหารนก
กระทาต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพในสภาพการเล้ียงที่หนาแน่นภายในโรงเรือนเปิด ซึ่งมีนิสิตปริญญาตรี
ทํางานวิจัยน้ันเป็นปัญหาพิเศษ โดยมีแฟ้มแผนการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2554 เพ่ือติดตามและประเมินผล
การบูรณาการ (2.4-2-14 , 2.4-4-1) 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 ไม่มีผลการดําเนินงาน 
 
เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.4 4  ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการบริการวิชาการ 

2.4-1-2 แผนการบริการวิชาการของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ปีงบประมาณ 2554-2555 

2.4-2-1 โครงการอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

2.4-2-2 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
2.4-2-3 โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกร 

2.4-2-4 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

2.4-2-5 โครงการหลักสูตรการเลี้ยงโคเน้ือ 

2.4-2-6 โครงการหลักสูตรการผสมเทียมโค 

2.4-2-7 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-2-8 โครงการช่างเครื่องรีดนม 
2.4-2-9 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์นม 

2.4-2-10 โครงการการเลี้ยงแพะเน้ือ 

2.4-2-11 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 

2.4-2-12 โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มนกกระทา 

2.4-2-13 งานวิจัยเร่ืองการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพ
ในสภาพการเลี้ยงที่หนาแน่นภายในโรงเรือนเปิด 

2.4-2-14 แผนงานบริการวิชาการในแผนการดําเนินงาน ศูนย์ฯสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2553 

2.4-2-15 โครงการเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เน้ือโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2.4-2-16 โครงการเทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านมแพะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

2.4-2-17 ตารางฝึกงานนิสิต ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 

2.4-2-18 โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล 

2.4-2-19 โครงการฝึกงานเบ้ืองต้นคณะเกษตร บางเขน 
2.4-3-1 โครงการการพัฒนาของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

2.4-3-2 งานวิจัยเร่ือง Study on  Utilization  of Pig Farms Waste : Study on Effects of 
Pig Farms Waste Treatment and Utilization on Human Health Risk 

2.4-3-3 โครงการผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุโค 

2.4-3-4 งานวิจัยโครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตนํ้าเช้ือ 
2.4-4-1 แฟ้มแผนการดําเนินงาน ศูนย์ฯสัตว์ปีก  ปีงบประมาณ 2554 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

จุดเน้นของหน่วยงาน 
  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงาน กระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ ดังน้ี  

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีแผนบริการวิชาการประจําปีงบประมาณ 2554  และมีกิจกรรม
การสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการวิชาการ สวพป. โดยให้ทุก
หน่วยงานใน สวพป. มีการดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนการให้บริการวิชาการ (2.5-1-1) และมีการดําเนินการ
ดังน้ี 

 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเช่ียวชาญของหน่วยงาน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผ่านหน่วยงานที่ให้บริการ 
ทางวิชาการของศูนย์/สถานี ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะดําเนินการสํารวจความต้องการของหน่วยงานตนเอง โดยในปี
การศึกษา 2554 ได้มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ดังน้ี 

- ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ฯได้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นความ 
ต้องการของชุมชนโดยบริษัทเอเชียพลัสฟีดมิลล์ จํากัด ให้ศูนย์อาหารสัตว์ฯ จัดฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์และ
การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยให้มีหัวข้อเรื่องการผลิตใบมันสําปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ในหลักสูตร 
(2.5-1-2)  จึงได้จัดทําเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น  

- ศูนย์วิจัยสัตว์ปีกฯ ได้มีการสํารวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร เก่ียวกับการ 
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ได้กําหนดการอบรมเก่ียวกับไก่พ้ืนเมืองในแผนบริการวิชาการและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ (2.5-1-3) 
  

2. หน่วยงานมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการมาร่วมมือ ในรูปแบบต่างๆ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีความร่วมมือเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ภาคเอกชน โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรมจากความต้องการของ
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บริษัทเอเชียพลัสฟีดมิลล์ จํากัด  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯเข้าร่วมอบรม เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการเงิน  (2.5-2-1) และนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป นอกจากน้ี ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ยังได้ดําเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้แก่เกษตรกร 
(2.5-2-2) 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดย ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตสัตว์ปีกได้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีและมีการ
ประเมินผลในโครงการการให้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป (2.5-3-1 , 2.5-3-2)   

 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ได้นําข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการคือ ทางบริษัทต้องการแปรสภาพใบมันสําปะหลังของบริษัทเพ่ือใช้เป็น
อาหารสัตว์ด้วยวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม  ศูนย์อาหารสัตว์ ฯ จึงได้บริการอัดเม็ดใบมันสําปะหลัง (2.5-4-1)  ซึ่ง
ต้องใช้เทคนิคในการอัดเม็ดค่อนข้างมาก เน่ืองจากใบมันฯ เป็นวัตถุดิบที่มีเย่ือใยและมีความฟ่ามสูง   
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ได้นําผลการประเมิน ตามข้อ 3 ไปพัฒนาในการวางโครงการฯ 
ปีงบประมาณ 2555 ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธ์ุตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ฯ (2.5-4-2) ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์เป็นไก่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกปรับปรุงพันธ์ุ
จากพ่อพันธ์ุไก่ตะเภาทอง (ไก่พ้ืนเมืองที่มีขนสีเหลืองทองของไทย) และแม่พันธ์ุไก่สามเหลือง (ไก่พ้ืนเมืองที่มีขนสี
เหลืองทองของทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน)  
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลากรภายในหน่วยงาน
และเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์  ได้พัฒนาความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการ โดยการจัดทําเอกสารการใช้เศษเหลือจากมันสําปะหลัง เผยแพร่สู่สาธารณชนท่ัวไป (2.5-5-1) 
นอกจากน้ียังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในหลากหลายมิติ พร้อมเปิด
โอกาสให้เกษตรกรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเสรี เรื่อง การ
ใช้ประโยชน์จากมันสําปะหลังเป็นอาหารสัตว์ และการพัฒนาผลิตมันเส้นสะอาด  รวมถึงการใช้เศษเหลือจากมัน
สําปะหลังเป็นอาหารสัตว์  ในรายการ เรื่องมันมันกับมันสําปะหลัง (2.5-5-2)และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์ปีก 
ได้พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยมีการผลิตสื่อซีดีเรื่อง “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์”มีการเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ช่อง 7 (2.5-
5-3) มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสัตวปีกในงานเกษตรกําแพงแสน ปี 2554 (2.5-5-4) และงาน
สถาปนาครบรอบ 20 ปี ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 (2.5-5-5) 
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เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 4  ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 แผนบริการวิชาการ สวพป. ประจําปีงบประมาณ 2554 

2.5-1-2 หนังสือขอให้จัดฝึกอบรมของผู้ต้องการรับบริการ (บริษัทเอเชียพลัส จํากัด) 

2.5-1-3 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการคลินิกเทคโนโลยีเรื่องระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ปีงบ 2554 
(หน้า 16 แบบสํารวจความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน) 

2.5-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการ ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ 

2.5-2-2 โครงการคลินิกเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ปีงบ 2554 (บว.1) 
(แฟ้มแผนฯปีงบ 2554) 

2.5-3-1 สรุปแบบประเมินการให้บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

2.5-3-2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฯ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ปีงบ 2554  
(บทสรุปผู้บริหาร, หน้า 18 ผลการดําเนินงานโครงการฯ) 

2.5-4-1 การให้บริการอัดเม็ดใบมัน (ใบเสร็จรับเงิน) 

2.5-4-2 โครงการคลินิกเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธ์ุตะเภาทอง
เกษตรศาสตร์ฯ ปีงบ 2555 หน้าที่ 9 หลักการและเหตุผล 

2.5-5-1 เอกสารวิชาการ การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากมันสําปะหลัง 

2.5-5-2 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร และวีซีดีการบันทึกโทรทัศน์ เรื่องมัน มัน กับมันสําปะหลัง  

2.5-5-3 สื่อซีดี " ไก่ตะเภาทอง " , ออกอากาศในรายการโทรทัศน์ช่อง 7  

2.5-5-4 นิทรรศการงานเกษตร กําแพงแสน ปี 2554 

2.5-5-5 นิทรรศการในงานสถาปนาครบรอบ 20 ปี สวพป. 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
ผลการดําเนินงาน  

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบหน่วยงานย่อย 7 ศูนย์ 1 สถานี และ 1 
สํานัก ได้แก่ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ
สํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ซึ่งแต่ละศูนย์/สถานีมีภาระในการให้การสนับสนุนการเรียนการ
สอนตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีนักวิจัยทั้งหมด 36 
คน และที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 27 คน มีทั้งเป็นผู้สอนร่วมในรายวิชาด้านการผลิตสัตว์ที่
เก่ียวข้อง วิชาการฝึกงาน รหัสวิชา 02033299 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน นอกจากน้ี ยังเป็นผู้ดูแล
ควบคุมการฝึกงานของนิสิต ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คณะประมง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส. และเป็นกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งในตัวบ่งช้ีน้ี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 92.59 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลงานของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมดบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี ดังรายละเอียด 
 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

    =    27                     =     75.00 
 36 

 คะแนนที่ได้            =    75.00  x   5         =  12.50 (5) คะแนน 
 30 
 
เกณฑการประเมิน 

 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 
24 ร้อยละ

97.96 
25 ร้อยละ

92.59 
5 คะแนน 5 

คะแนน 
ร้อยละ 

30 
บรรล ุ

ร้อยละ...

24.5 27 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 
24 ร้อยละ

92.31 
27 ร้อยละ

75.00 
5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ30 บรรล ุ ร้อยละ...

26 36 
หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  หนังสือท่ี ศธ 0513.20209/1304  

2.6-2 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  หนังสือท่ี ศธ 0513.20209/1305  

2.6-3 ตารางกําหนดการฝึกงานของภาควิชา  

2.6-4 ผลการประเมนิความคิดเห็นของนิสิต (ศ. สกุร) 

2.6‐5  หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  รหัสวิชา 02033461  (ศ. ผลิตผล) 

2.6-6 โครงการฝึกทกัษะนักสัตวบาล (ทับกวาง) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.50 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 48 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
 
โครงการบริการวิชาการที่ทาํประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

โครงการ 
ค่าเฉลี่ย
(เต็ม 5)

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณค่าเฉลีย่กับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

หลักฐาน 

1. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตอาหารและการให้
อาหารโค รุ่นท่ี2 

4.34 25 108.5 2.7-1-1 

2. โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์(บริษัท เอเชียพลัสฟีดมิลล์ จํากัด)

3.67 5 18.35 2.7-1-2 

โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) ภายใต้
โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย 

    

3. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร (1) 

4.19 149 624.31 2.7-1-3 

4. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร (2) 

4.48 32 143.36 2.7-1-3 

5. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร (3) 

4.26 146 621.96 2.7-1-3 

6. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร (4) 

4.37 25 109.25 2.7-1-3 

7. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ (1) 

4.42 42 185.64 2.7-1-3 

8. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ (2) 

4.28 7 29.96 2.7-1-3 

9. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตการ
ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ (3) 

4.37 12 52.44 2.7-1-3 

10. หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 4.29 15 64.35 2.7-1-3 
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โครงการ 
ค่าเฉลี่ย
(เต็ม 5)

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณค่าเฉลีย่กับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

หลักฐาน 

การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ (4) 

11. อบรมหลักสูตรอาหารและการผลิตอาหารสุกรในระบบ
สหกรณ์ 

4.47 22 98.34 2.7-1-3 

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารและการผลิตอาหารไก่
ไข่ในระบบสหกรณ์ 

4.68 12 56.16 2.7-1-3 

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 

4.54 25 113.50 2.7-1-3 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการจัดการ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 

4.68 24 112.32 2.7-1-3 

15. โครงการสัมมนาเลี้ยงสัตว์อย่างไรไม่ให้โลกร้อน 4.19 71 297.49 2.7-1-4 

16. โครงการทดสอบพันธ์ุสุกรรุ่น 36 4.00 22 88.00 2.7-1-5 

17. โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกร รุ่น 93 4.09 32 130.88 2.7-1-6 

18. โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ 4.04 20 80.80 2.7-1-7 

19. โครงการคลินิกเทคโนโลยี  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เป็นอาชีพย่ังยืน 

4.42 52 229.84 2.7-1-8 

20. โครงการฝึกอบรมการเล้ียงแพะเนื้อเพ่ือการค้า รุ่นท่ี 6 4.14 42 173.88 2.7-1-9 

21. โครงการฝึกอบรมการเล้ียงแพะเนื้อเพ่ือการค้า รุ่นท่ี 7 4.14 76 314.64 2.7-1-9 

21. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เนื้อโคเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า รุ่นท่ี 5 

4.24 8 33.92 2.7-1-10 

22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูป
น้ํานมแพะเพื่อเพ่ิมมูลค่า" รุ่นท่ี 8 

4.00 9 36.00 2.7-1-11 

23. การให้บริการแปรสภาพกวาง 4.92 12 59.04 2.7-1-12 

24. การให้บริการแปรสภาพโค 4.98 12 54.96 2.7-1-13 

25. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยตรวจสอบ
ย้อนกลับของโคเน้ือ (5/53) 

4.64 60 278.40 2.7-1-14 

26. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยตรวจสอบ
ย้อนกลับของโคเน้ือ (6/53) 

2.7-1-14 

27. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ (5/53) 4.45 60 267.00 2.7-1-15 

28. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ (6/53) 2.7-1-15 

29. โครงการฝึกอบรมการผสมเทียมโค (5/53) 4.56 42 191.52 2.7-1-16 

30. โครงการฝึกอบรมการผสมเทียมโค (6/53) 2.7-1-16 

31. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้น 1 
วัน (ภาคกลาง) 

4.61 75 345.75 2.7-1-17 

32. โครงการสัมมนาวิชาการโคเนื้อ  4.45 100 445.00 2.7-1-18 

33. โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 4.79 14 67.06 2.7-1-19 
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โครงการ 
ค่าเฉลี่ย
(เต็ม 5)

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณค่าเฉลีย่กับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

หลักฐาน 

เนื้อสุกร รุ่นท่ี 8 

34. โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 1/2555 4.30 8 34.40 2.7-1-20 

35. โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 2/2555 4.53 34 154.02 2.7-1-21 

36. โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 3/2555 4.56 32 145.92 2.7-1-22 

37. โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล (2554) 4.47 61 272.67 2.7-1-23 

38. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 30 4.40 10 44.00 2.7-1-24 

39. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 31 4.67 10 46.70 2.7-1-25 

40. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 32 4.12 6 24.72 2.7-1-26 

41.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเคร่ืองรีดนม (ข้ันพ้ืนฐาน) 
รุ่น 2 

4.45 22 97.90 2.7-1-27 

42. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเคร่ืองรีดนม (ข้ันพ้ืนฐาน) 
รุ่น 3 

4.40 18 79.20 2.7-1-28 

43. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเคร่ืองรีดนม (ข้ันพ้ืนฐาน) 
รุ่น 4 

4.50 18 81.00 2.7-1-29 

44. การดูงาน/เย่ียมชมหน่วยงาน 
- ด้านโคเนื้อ 
- ด้านสัตว์ปีก 
- ด้านผลิตผลจากสัตว์ 

 
4.62 
5.00 
4.07 

 
68 
1 
80 

 
314.43 
5.00 

325.60 

 
2.7-1-30 
2.7-1-31 
2.7-1-32 

45. นิทรรศการงานเกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2554 4.57 49 223.93 2.7-1-33 

46. อนุเคราะห์เข้าดูงานและฝึกปฏิบัติการรีดน้ําเชื้อไก่ 5.00 1 5.00 2.7-1-34 

47. จําหน่ายพันธ์ุลูกไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์และให้
คําปรึกษาเร่ืองการเลี้ยงไก่ 

5.00 1 5.00 2.7-1-35 

รวม  1,667 7,292.11  

 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   = 7,292.11/1,667  คะแนนที่ได้ =  4.37 คะแนน 
 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์

เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 10,986.80 ค่าเฉล่ีย 
4.40  

7,292.11 ค่าเฉล่ีย 
4.35 

4.40 
คะแนน 

4.35 คะแนน ค่าเฉล่ีย 
3.50  

บรรลุ 
 

ค่าเฉล่ีย 4
2,497.00 1,667 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 11,189.60 ค่าเฉล่ีย 
4.48 

7,292.11 ค่าเฉล่ีย 
4.37 

 คะแนน 
4.40 

คะแนน 
4.37 

ค่าเฉล่ีย  
3.50 

บรรลุ 
 

ค่าเฉล่ีย 
4  2,497.00 1,667 

 หมายเหตุ :  ตัวเลขไม่ตรงกับแบบเก็บ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตอาหารและการให้อาหารโค รุ่นที่2 

2.7-1-2 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์(บริษัท เอเชียพลัสฟีดมิลล์ จํากัด) 

2.7-1-3 รายงานโครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรและไก่
ไข่ (FCR) ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร (สรุปความพึงพอใจ) 

2.7-1-4 สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาเลี้ยงสัตว์อย่างไรไม่ให้โลกร้อน 

2.7-1-5 สรุปแบบประเมินโครงการทดสอบพันธ์ุสุกรรุ่น 36 

2.7-1-6 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกร รุ่น 93 

2.7-1-7 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ 

2.7-1-8 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเล้ียงไก่พื้นเมืองให้เป็นอาชีพยั่งยืน 

2.7-1-9 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือการค้า รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 

2.7-1-10 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่ารุ่นที่ 5 

2.7-1-11 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านมแพะเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า" รุ่นที่ 8 



106 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-12 สรุปแบบประเมินการให้บริการแปรสภาพกวาง 
2.7-1-13 สรุปแบบประเมิน การให้บริการแปรสภาพโค 

2.7-1-14 สรุปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับของโคเน้ือ 

2.7-1-15 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงโคเน้ือ 

2.7-1-16 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมการผสมเทียมโค 

2.7-1-17 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเน้ือระยะสั้น 1 วัน 

2.7-1-18 สรุปแบบประเมิน โครงการสัมมนาวิชาการโคเน้ือ 

2.7-1-19 สรุปแบบประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้ือสุกร รุ่นที่ 8 
2.7-1-20 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 1/2555 

2.7-1-21 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 2/2555 

2.7-1-22 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล รุ่น 3/2555 

2.7-1-23 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกทักษะนักสัตวบาล (2554) 

2.7-1-24 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 30 

2.7-1-25 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 31 

2.7-1-26 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผสมเทียมโค รุ่น 32 

2.7-1-27 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องรีดนม (ขั้นพ้ืนฐาน) รุ่น 2 
2.7-1-28 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องรีดนม (ขั้นพ้ืนฐาน) รุ่น 3 

2.7-1-29 สรุปแบบประเมิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องรีดนม (ขั้นพ้ืนฐาน) รุ่น 4 

2.7-1-30 สรุปแบบประเมิน ดูงานด้านโคเน้ือ 

2.7-1-31 สรุปแบบประเมิน ดูงานด้านสัตว์ปีก 

2.7-1-32 สรุปแบบประเมิน ดูงานด้านผลิตผลจากสัตว์ 

2.7-1-33 สรุปแบบประเมิน นิทรรศการงานเกษตร กําแพงแสน 

2.7-1-34 แบบประเมินอนุเคราะห์เข้าดูงานและฝึกปฏิบัติการรีดนํ้าเช้ือไก่ 
2.7-1-35 แบบประเมิน การจําหน่ายพันธุ์ลูกไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์และให้คําปรึกษาเรื่องการเล้ียงไก่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)

2554 

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 15 3.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 3 1.50 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 4 4.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 22 9.25 

11 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด  36 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 9.25 

คะแนนที่ได้ 
6.42  5

20

25.69
=×  ได้ 5 

คะแนน 
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เกณฑการประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8 8.50 ร้อยละ 
31.48 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรล ุ ร้อยละ 20 

27 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.8 9.25 ร้อยละ 
25.69 

5     คะแนน ร้อยละ 20 บรรล ุ ร้อยละ 20 
36 

หมายเหตุ:  มีบทความวิจัยจากการนําเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง ไม่มีเรื่องเต็มใน
รายงานการประชุมวิชาการ จึงไม่สามารถนับคะแนนได้ในตัวบ่งช้ีน้ี 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย จํานวน 22 เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



109 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  ร้อยละ  20  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2554) 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 16 

2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 1 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 17 

4 จํานวนนักวจิัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 36 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 47.22 

6 คะแนนที่ได้ 11.80  5
20

47.22 =×    ได้ 5 คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 2554
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9 14 ร้อยละ 
51.85 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 

27 

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงาน

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 2554
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.9 17 ร้อยละ 
47.22     

        5       คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 

36 

 



110 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.9-1 ผลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ จํานวน 16 เรื่อง พร้อมแนบหลักฐานการใช้ประโยชน์ 

2.9-2 ผลงานสร้างสรรค์ที่ตี่พิมพ์เผยแพร่ จํานวน 1 เรื่อง พรอ้มแนบหลักฐานการใช้ประโยชน์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ 
สอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบหน่วยงานย่อย 7 ศูนย์ 1 สถานี และ 1 
สํานัก ได้แก่ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ
สํานักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ซึ่งแต่ละศูนย์/สถานีมีภาระในการให้บริการทางวิชาการใน
ด้านต่งๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการฝึกอบรมซึ่ง แต่ละศูนญ์/สถานีได้ให้บริการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ มาโดยตลอดและต่อเนื่องจนกลายเป็นผลงานเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายในสถาบัน ซึ่ง
การให้บริการทางวิชาการดังกล่าว นักวิจัยของแต่ละหน่วยงานย่อยได้มีการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ค้นคว้าวิจัยในสิ่ง
ที่เป็นเป็นหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่สมบูรณ์ เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการ ซึ่งมีทั้งเกษตรกร ผู้สนใจ
ทั่วไป และนิสิตนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจากภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ัน  ในปีการศึกษา 2554 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การ สอน และ/หรือการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ จากโครงการที่ให้บริการท้ังหมด 58 โครงการ โดยแบ่ง
ออกเป็นโครงการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 9 โครงการ โครงการท่ีนํามาใช้พัฒนาเป็นงานวิจัย 
จํานวน 2 โครงการ และโครงการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อเน่ืองอีก 1 โครงการ 
  โครงการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
 1. โครงการพัฒนาวิชาการ "บริการผลิตอาหารสัตว์" (ศ. อาหาร) 
 2. การฝึกอบรมผสมเทียมสกุร (หนังสือคู่มือ) ศ. สุกร 
 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเน้ือ (หนังสือคู่มอื) ศ. โคกระบือ 
 4. โครงการช่างรีดนม (ศ. โคนม) 
 5. โครงการอบรมผสมเทียมโคนม (ศ. โคนม) 
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 6. การเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือการค้า (หนังสือคูม่ือ) ศ. แพะ แกะ 
 7. โครงการแปรูปเน้ือสัตว์ (ศ. ผลิตผล) 
 8. โครงการแปรรูปนํ้านมแพะ (ศ. ผลิตผล) 
 9. โครงการพัฒนาวิชาการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เน้ือสุกร (ทับกวาง) 
  โครงการท่ีนํามาใช้พัฒนาเป็นงานวิจัย  
 1. โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่ ปี 255 
(ศ. อาหาร) 
 2. การให้บริการหนังเค็มคุณภาพดี (ศ.โคกระบือ) 
  โครงการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1. การเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพในสภาพการเลี้ยงที่
หนาแน่นภายในโรงเรือนเปิด (ปัญหาพิเศษ/ การวิจัย) (ศ. สัตว์ปีก) 
 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนนิงาน 

(ปีการศึกษา 2554) 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 9 
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 2 

3 
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 58 

5 
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

20.69 

6 คะแนนที่ได้ 5
30
20.69 ×  = 3.45 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
 ผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนน 5 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 2554
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10 12 ร้อยละ 
35.29 

5.00 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ ... 

34 
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน 2554 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 2554 
เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 

2.10 12 ร้อยละ 
20.69 

3.45 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ/ไม่บรรลุ ร้อยละ ... 

58 

หมายเหตุ :  
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-3 ตารางกําหนดการฝึกงานของภาควิชา  

2.6-4 ผลการประเมนิความคิดเห็นของนิสิต (ศ. สกุร) 

2.6‐5  หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  รหัสวิชา 02033461  (ศ. ผลิตผล) 

2.6-6 โครงการฝึกทกัษะนักสัตวบาล (ทับกวาง) 

2.10-1 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่ ศธ 0513.20209/0412  (ศ. ผลิตผล) 
2.10-2 หนังสือเฃิญเป็นอาจารย์สอน รหัสวิชา 02033461  (ศ. ผลิตผล) 
2.10-3 ตารางกําหนดการฝึกงานของภาควิชา (ศ. สุกร) 

2.10-4 หนังสือเชิญเป็นอาจารย์สอน  (ศ. สุกร) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีภาระกิจหลัก
ในการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง และผลิตผล
จากสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น  นอกจากน้ียังมีการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์ม
ปศุสัตว์ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดหรือขจัดปัญหาการเกิดมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมน่ันเอง ซึ่งการ
ใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ที่ดีทางหน่ึงคือการใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารสําหรับการปลูกพืช รวมทั้งการใช้
เพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์  ในเบ้ืองต้นสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ทดลองใช้ของเสียจากฟาร์มสุกร โดยเฉพาะ
การนํามูลสุกรมาทําน้ําสกัดมูลสุกร เป็นปุ๋ยนํ้าฉีดพ่นทางใบเพื่อการเพ่ิมผลผลิตหัวมันสําปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 
พบว่าปุ๋ยนํ้าสกัดมูลสุกรให้ผลในการเพ่ิมผลผลิตหัวมันสําปะหลังและเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสดได้เป็นอย่างดี 
ต่อมาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงได้รับงบประมาณใน  ปี พ.ศ. 2549 จากทางจังหวัดนครปฐมในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ข้าว 
อ้อย พืช ผัก ไม้ผล และไม้ดอก ซึ่งผลการส่งเสริมพบว่า ของเสียจากฟาร์มสุกรและนํ้าสกัดมูลสุกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตพืชดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี และสารกําจัดศัตรูพืชแต่ประการใด หรืออาจกล่าวได้
ว่าการปลูกพืชทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์เป็นพืชอินทรีย์ได้ 
 ในปี พ.ศ. 2550 ทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้ติดตามผลงานการใช้
นํ้าสกัดมูลสุกรในการเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ต่างๆ มาโดยตลอด ได้ติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือกับสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ในการใช้นํ้าสกัดมูลสุกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวและมันสําปะหลังของลูกค้า ธ.ก.ส. โดยเร่ิมต้นโครงการ 
ใน ปี พ.ศ. 2551 ในพ้ืนที่ปลูกข้าว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และ
มหาสารคาม (เขตทุ่งกุลาร้องไห้) มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 571 ราย และมีเกษตรกรเข้าร่วมทําแปลง
สาธิตรวม 43 ราย ส่วนการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังทําในพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น
และกําแพงเพชร มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 266 ราย และเข้าร่วมทําแปลงแปลงสาธิต 15 ราย ซึ่งผล
การดําเนินการนับว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูง (เอกสารแนบที่ 1) ดังน้ันทาง ธ.ก.ส. จึงดําเนินการโครงการ
ดังกล่าวในปีที่ 2 (พ.ศ. 2552)  ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด ประกอบด้วยพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้แก่ จังหวัด สระแก้ว, สุรินทร์,  
ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อํานาจเจริญ, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, เชียงใหม่, เชียงราย, พัทลุง และสงขลา     
มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 1,687 ราย ซึ่งเข้าร่วมทําแปลงสาธิต 269 ราย และพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 
ได้แก่ จังหวัด จังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, จันทบุรี, อุทัยธานี, กําแพงเพชร, นครราชสีมา, ขอนแก่น, 
มหาสารคาม, อุดรธานี และหนองคาย มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 1,269 ราย ซึ่งเข้าร่วมทําแปลงสาธิต 



114 

 

 

190 ราย รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมทําแปลงสาธิต 459 คน ซึ่งผลการดําเนินการนับว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูง
เช่นกัน (เอกสารแนบท่ี 2) ทาง ธ.ก.ส. จึงได้ดําเนินโครงการต่อในปีที่ 3 (พ.ศ. 2553) ในพ้ืนที่ 28 จังหวัด 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น อํานาจเจริญ 
บุรีรัมย์ นครราชสีมา พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา พัทลุง 
และสงขลา พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พ้ืนที่ปลูกสตรอเบอรี่ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน ได้แก่ จังหวัดตราด สุราษฎร์ธานี กระบี่ พ้ืนที่ปลูกยางพารา ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ จังหวัดตราด และชุมพร รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม 
3,252 ราย และทดลองใช้เพ่ือเป็นแปลงสาธิต 322 ราย ซึ่งผลการดําเนินการนับว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูง
ดังเช่นปีก่อนๆ (เอกสารแนบที่ 3) ทาง ธ.ก.ส. จึงดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในปี 2554 (ปีที่ 4) ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่ ปี 2554 ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี เชียงราย บุรีรัมย์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร 
ขอนแก่น มหาสารคาม และนครปฐม ส่วนพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร สระแก้ว และ
กาญจนบุรี และพ้ืนที่ปลูกสตรอเบอรี่ ได้แก่ เชียงใหม่ รวมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 1,499 ราย และ
เกษตรกรเข้าร่วมทําแปลงสาธิต 248 ราย จึงอาจกล่าวได้ว่าการให้บริการวิชาการดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้ผู้รับบริการได้แก่    ธ.ก.ส. มีการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและ
พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้มีการดําเนินงานโครงการ “สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลัก
ตามภูมิสังคมและศักยภาพพื้นที่” ซึ่งโครงการน้ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน  

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินการ ในผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร 
โครงการ“สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพื้นที่”น้ีเกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยได้มีการ
ลงนามในสัญญา เพ่ือการดําเนินงานปีต่อปี โดยเริ่มจากปี 2551 และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 2554  โดย ธ.ก.ส. 
เป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการ และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯเป็นผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยนํ้าสกัดมูลสัตว์ (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สถาบันสุวรรณวากกสิกิจฯ ได้สร้างพัฒนาข้ึนมาจาก
กระบวนงานวิจัยและพัฒนาการนําใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืช
ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของ ธ.ก.ส. เพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหามลภาวะ ทั้งน้ีมี
การจัดทําโครงการและแผนการดําเนินงานเพ่ือเสนอต่อบอร์ด ธ.ก.ส. โดยได้กําหนดขอบเขตและเป้าหมายและ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน และในระหว่างการดําเนินโครงการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้
จัดคณะทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ในการติดตามงานและตรวจเย่ียมแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรแต่ละราย นอกจากน้ียัง
ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ผลจากการดําเนินงานโครงการน้ีเป็นที่พอใจกับ
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ทั้งเกษตรกรและพนักงานที่เก่ียวข้อง ธ.ก.ส. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองมา
เป็นปีที่ 4 และมีการขยายพ้ืนที่เป้าหมาย และเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของโครงการมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (2.11-1-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ในปี 2554 โครงการ “สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่” 

ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 14 จังหวัด ซึ่งทางโครงการได้ดําเนินตามเป้าหมายครบทั้ง 14 จังหวัด ร้อยละ 100 คือ 
14 จังหวัด เพียงแต่มีจํานวนเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย คือ มีจํานวน 1,499 ราย จาก 2,200 
ราย คิดเป็นร้อยละ 68.14 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจิตร และ
พิษณุโลก อีกทั้งเป็นช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลปลูกข้าวทําให้เกษตรกรมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ (2.11-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรอืสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 สําหรับการดําเนินโครงการ “สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพ
พ้ืนที่”  พบว่ามีสมาชิกมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเน่ือง  ดังจะเห็นได้จากผู้เข้าร่วมโครงการแปลง
สาธิตการใช้นํ้าสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตพืชหลายรายได้เข้าร่วมเป็นแปลงสาธิตต้ังแต่ปี 2551, 
2552, 2553 และต่อเน่ืองมาถึงปี 2554 ทั้งน้ีมีเกษตรกรที่พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ได้จนเป็นผู้นําและวิทยากรในพ้ืนที่เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมา รวมทั้งประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริงไปถ่ายทอดให้เกษตรกรอ่ืนๆ และสมาชิกในชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติต่อได้ อาทิ นายธงชัย เกษตรกร  
จ.สุรินทร์ นางศิริพร แก่นสาร เกษตรกร อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายเที่ยง จันบุดศรี เกษตรกร อ.พยัคฆภูมิพิสัย     
จ.มหาสารคาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง (2.11-3-1) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบผู้ใช้นํ้าหมักมูลสุกร บ้านป่าจี้ หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มี
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก 65 คน ทํานํ้าสกัดมูลสุกรจําหน่ายให้สมาชิกลิตรละ 2 บาท ซึ่งนางศิริพร แก่นสาร 
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้ร่วมโครงการต้ังแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน เป็นผู้นําสตรีที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนใน
การส่งเสริมเผยแพร่การใช้นํ้าสกัดมูลสุกรในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวและถ่ัวเหลือง อีกทั้งได้ต้ังกลุ่ม
เกษตรกรข้ึนในหมู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดหามูลสุกรและผลิตนํ้าสกัดมูลสุกรแบ่งกันใช้ รวมท้ัง
ช่วยเหลือกันในการทําการเกษตรจนได้รับการยอมรับและการสนับสนุนงบประมาณ จากทางเทศบาล ต. ทุ่งหลวง 
ในการจัดซื้อมูลสุกรและถังในการผลิต ซึ่งทางกลุ่มของนางศิริพรได้ใช้วิธีจําหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกเพ่ือนําเงิน
เข้ากองทุนของกลุ่มไว้ใช้ประโยชน์ภายในกลุ่มต่อไป ซึ่งจะเป็นการทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ อีกทั้งทําให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลด ละเลิกการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรได้ในที่สุด (2.11-4-1) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
ผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์สําหรับพืช ภายใต้โครงการ

“สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่” ซึ่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ดําเนินการร่วมกับ ธ.ก.ส. ทําให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของพืชต่างๆ ได้ อีกทั้งลด
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การใช้ปุ๋ยเคมี หรือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชได้ทั้งหมด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชลดลงได้มาก จึงทําให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แก้ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี (เอกสาร2.11-5-1)นอกจากน้ีใน
โครงการยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ได้เห็น
โทษภัยของการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงไม่อยากใช้สารเคมีในการทําการเกษตรอีกต่อไป ส่วนใหญ่มี
แนวคิดที่จะทําการเกษตรแบบอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยที่ดีต่อผู้บริโภค อีกทั้งเกษตรกรที่เข้มแข็งและเป็นผู้นํา
ในกลุ่มยังพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือเพ่ือนเกษตรกรด้วยกันและผู้สนใจทั่วไป (2.11-5-2) 

 
เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.11-1-1 สัญญาจ้างโครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและ
ศักยภาพพ้ืนที่ (ธ.ก.ส.) (ปี54) 

2.11-2-1 เล่มรายงาน ธ.ก.ส. ปี 54 งวด 4 (เล่ม1) หน้า 7  
2.11-3-1 เล่มรายงาน ธ.ก.ส. ปี 54 งวดที่ 4 หน้า 97 

เล่มรายงาน ธ.ก.ส. ปี 51 งวดที่ 3 

2.11-4-1 เล่มรายงาน ธ.ก.ส. ปี 54 งวดที่ 4 หน้า 97 

2.11-5-1 เล่มรายงาน ธ.ก.ส. ปี 54  (เล่ม 2) หน้า 85 

2.11-5-2 ทําเนียบคณะศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฯ หน้า 4 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ ดังน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนจัดขึ้น   และหน่วยงานสถาบันสุวรรณฯ จัด
กิจกรรมเอง  เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทยให้คงอยู่ตลอดไป เช่น  โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 เ พ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ การเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2554  การวางพวงมาลาหม่อมหลวงชู
ชาติกําภู (วันครบรอบ 32 ปีแห่งการก่อต้ังวิทยาเขตกําแพงแสน) การเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวามหาราช) เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จสมเด็จ
พระ เจ้ า อ ยู่ หั ว  พระชนมมา ยุ  8 4  พรรษา  การวา งพวงมาลาสาม บู รพาจาร ย์  ครบรอบ  6 9  ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์  เป็นต้น  ( 2.12-1-1 )  

ในส่วนที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ดําเนินกิจกรรมเอง  โครงการวันทําบุญสถาปนาครบรอบ 20 ปี 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิ กิจฯและงานขอบคุณผู้ เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมงานเป็น
จํานวนมาก  (2.12-1-2) 
 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สวพป. รับผิดชอบในการ 
ควบคุมดูแลบํารุง รักษาอาคารสถานที่ทั้งระบบให้มีความปลอดภัยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนการรักษาความ
สะอาด ต้นไม้ ไม้ประดับ และความเป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยของสถานที่ทั้งภายในและภายนอก (2.12-2-1) ซึ่ง
ในด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯยังได้ดําเนินติดต้ังถังดับเพลิงให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย (2.12-2-2)  มีการจัดทําความสะอาดบริเวณสํานักงานโดยการจัด
กิจกรรม 5 ส.  ในหน่วยงานสถานีวิจัยทับกวาง  (2.12-2-3) และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์.(12-2-4 )   
ตลอดจนมีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณพ้ืนที่รอบๆ สถาบัน  
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สวพป. ดูแลปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ สถานที่ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโดยรอบคูคลอง ขุดลอกคูคลองดิน ตัดแต่งหญ้าบริเวณแปลงหญ้าเพ่ือปรับสภาพแปลงหญ้าให้มีความ
สวยงาม การตกแต่งก่ิงไม้เพ่ือเปิดแสงสู่ถนน การจัดเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ในคูคลอง และบริเวณรอบอาคาร
สํานักงานและถนน เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน (2.12-3-1)  

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการจัดพ้ืนที่ในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต
และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอซึ่งในส่วนของนิสิต สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดพ้ืนที่ ลานอารี
น่าให้นิสิตในการทํากิจกรรมคล้องโค ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคเน้ือครบวงจรที่สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ (2.12-4-1) และบริเวณด้านข้างของคาบอยแลนด์ใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน 
(ด้านปศุสัตว์) ในช่วงระหว่าง วันที่ 3 – 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาประมาณ 10 ปี โดยมีนิสิต/
บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างเป็นจํานวมาก (2.12-4-2)  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม  

สืบเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดทํา
โครงการวันทําบุญสถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯและงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ทําการประเมิน เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการจัดโครงการฯ ในด้าน
ต่างๆโดยมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวม  4.07 อยู่ในระดับ ดี  (2.12-5-1) โดยมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังน้ี 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  =   3.97 

  ด้านกระบวนการ การใหบ้ริการ  =   4.04 
  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   =   4.11 
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  ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ   =   4.17 
  ด้านความรูท้างวิชาการ   =   4.02 
 และสรปุแบบประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  3.81 อยู่ใน
ระดับ ดี (2.12-5-2) โดยมีผลคะแนน ดังนี ้

 ด้านสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ   = 3.83 
 ด้านการสง่เสริมกิจกรรมทีใ่ห้บุคลากรได้เข้าร่วมในวัฒนธรรมประเพณี  = 3.67 

 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.12 5 ข้อ 5 คะแนน 4  ข้อ บรรล ุ 5  ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1-1 กิจกรรม / โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.12-1-2 โครงการวันทําบุญสถาปนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

2.12-2-1 คําส่ัง สวพป.ท่ี 14/ 2553 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานในสํานักงานเลขานุการ 

2.12-2-2 สําเนาขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ขออนุมัติเติมนํ้ายาถังดับเพลิง 

2.12-2-3 โครงการกิจกรรม 5 ส. สถานีวิจัยทับกวาง 

2.12-2-4 โครงการรณค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
2.12-3-1 ภาพถ่ายบริเวณแปลงหญ้าและบริเวณรอบคูคลอง 

2.12-4-1 โครงการฝึกจูงโคเข้าประกวดแบบสากล 

2.12-4-2 การจัดนิทรรศงานเกษตรกําแพงแสน 

2.12-5-1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลโครงการวันทําบุญสถาปนาครบรอบ 20 ปี 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯและงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2554 

2.12-5-2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 
สุขอนามัย และความสวยงาม 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชี้ นํ า  ป้ อง กัน  หรื อแ ก้ปัญหาของสั งคมในประ เ ด็นที่  1  ภายในสถาบั น  
ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ไม่มีผลการดําเนินงาน  
 

เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชี้ นํ า  ป้อง กัน  หรือแ ก้ปัญหาของสั งคมในประเ ด็นที่  2  ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นทางการเกษตร (สมศ. 18.2) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  4  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ผลการดําเนินงานการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน ประเด็นทางการเกษตร จํานวน 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตนํ้าเช้ือ น้ีเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการการทําสัญญา(ลงนาม) เพ่ือการ
ดําเนินงานโดยเร่ิมต้ังแต่ปี 2551 ถึง 2557 และต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันปี 2554 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ือขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นการดําเนินงานเพ่ือ
กระจายพันธ์ุโคเน้ือคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการสู่เกษตรกร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคเน้ือและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในชนบท และเพ่ิมโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนและลดการ
นําเข้านํ้าเช้ือและเน้ือโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลา 4 ปีอย่างต่อเน่ือง มีจํานวนโคที่ขึ้นทะเบียนในโครงการ 13,512 ตัว สมาชิกในโครงการเป็นกลุ่ม
เกษตรกรจํานวน 28 กลุ่ม และฟาร์มเกษตรกร 147 ฟาร์ม ทั่วประเทศในภาคเหนือ มีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แพร่ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก ภาคกลางมีจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี 
ราชบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มีจังหวัดมหาสารคาม 
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นครราชสีมา มุกดาหาร บุรีรัมย์ สกลนคร อุบลราชธานี ชัยภูมิ สระบุรี อุดรธานี บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ 
ยโสธร ขอนแก่น ภาคตะวันออกมีจังหวัดชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรา ภาคใต้มีจังหวัดประจวบ ชุมพร สุราษฎรธานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขยายเพ่ิมขึ้นทุกปี คณะทํางานได้ดําเนินการจัดทําแผนและ
ปรับแผนการดําเนินงานตามการปฏิบัติงานได้จริง จัดผลการดําเนินตามรายงานไตรมาส จัดทําผลการดําเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และผลงานโครงการในรอบปีอย่างต่อเน่ือง และทางกองทุนได้มีการ
ติดตามประเมินผลงานโครงการมาตลอด ซึ่งจากการดําเนินงานจะเห็นถึงศักยภาพของโครงการซึ่งมีการดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (2.14-1-1, 2.14-1-2, 2.14-1-3, 2.14-1-4, 2.14-1-5, 2.14-1-6, 2.14-1-7) 

2. บรรลุเปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
โครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตนํ้าเช้ือ ได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองมา 3 ปี (ระหว่าง

ปี 2551-2554) ทางโครงการมีเป้าหมายขึ้นทะเบียนการคัดเลือกแม่โคเข้าโครงการจํานวน 15,000 ตัว ซึ่งผลการ
ดําเนินงานสามารถดําเนินการได้ 13,512 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90.08 ดังน้ันการดําเนินงานโครงการมีการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.14-2-1) 

3. มีประโยชน ์และสรา้งคณุค่าต่อคนในชุมชน 
 เกษตรกรในโครงการมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน และได้รวมกลุ่มเป็น
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือและยังช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือนบ้าน จนประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในการเลี้ยงโคเน้ือพันธ์ุ
กําแพงแสน อาทิเช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือเชียงราย กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือหนองบัว กลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือนครสวรรค์ สหกรณ์
หนองสูง กลุ่มผู้เลี้ยงบูรพา เป็นต้น (2.14-3-1) 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสรา้งคณุค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 เกษตรในโครงการฯ ในกลุ่มบูรพาฟาร์ม (นายสําเภา ฐานะ) จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
ต้ังแต่เริ่มโครงการอย่างต่อเน่ืองและประสบความสําเร็จในการพัฒนาสายพันธ์ุโคพ้ืนเมืองให้เป็นโคพันธ์ุกําแพงแสน 
และได้นําโคเข้าร่วมประกวดในสนามประกวดโคเนื้อจนได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จักของเกษตรกรผู้ลี้ยง โดย
มีการแบ่งบันความรู้และประสบการณ์ มีเกษตรกรสนใจขอดูงานที่ฟาร์ม นับได้ว่าเป็นตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบ
ความสําเร็จและเป็นเครือข่ายที่ดีของโครงการ (2.14-1-5, 2.14-4-1) 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาติ 
 ผลการส่งเสริมการปรับปรุงพันธ์ุโคเน้ือของเกษตรกรให้เป็นโคเน้ือพันธ์ุกําแพงแสนน้ัน เป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรทั่วประเทศว่าเป็นโคที่มีลักษณะโครงร่างใหญ่ อัตราการแลกเน้ือที่ดี เลี้ยงง่าย โตไว คุณภาพดี เกษตรกร
สามารถเลี้ยงได้กําไร มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าโคเน้ือพันธ์ุอ่ืนๆ เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองสามารถเลี้ยงโคเน้ือให้
ตรงกับความต้องการของตลาด เกิดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเน้ือ เกิดความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ โครงการนี้เป็นที่
ยอมรับเกษตรกรทั่วประเทศ (2.14-5-1)  และผลประกวดโคพ่อในโครงการได้รับรางวัลระดับชาติ (2.14-5-2) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

2.14 5  ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 

   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1-1 
 

สัญญาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.14-1-2 รายงานไตรมาส 

2.14-1-3 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 (19 ธ.ค. 2553- 19 ธ.ค. 2554) 

2.14-1-4 การปรับแผน 

2.14-1-5 รายช่ือเกษตรกร รายงานปีหน้า 22-29 

2.14-1-6 รายงานจากฝ่ายประเมินกองทุน 

2.14-1-7 รายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการคัดเลือกพ่อพันธ์ุกําแพงแสนเพ่ือใช้ผลิต
นํ้าเช้ือ จากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

2.14-2-1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ หน้า 5 

2.14-3-1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.14-4-1 รูปคุณสําเภา ฐานะ ประกวดโคชนะในสนามการประกวด 

2.14-5-1 ข่าวเนช่ันวันที่ 6 กันยายน 2554, ข่าวคมชัดลึก วันที่ 15 กันยายน 2554 

2.14-5-2 ผลประกวดโคพ่อในโครงการได้รับรางวัลระดับชาติ รายงานปี หน้า 55 - 59 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ดังน้ี  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า 

มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.75 4.75   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 5 4.00 4.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ 

ร้อย
ละ 

80.00 69.50 75.96 69.50 75.96 4.75 4.75   

91.50 91.50 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงาน ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  7 ข้อ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีคณะกรรมการประจําโดยได้รับการแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-1-1) โดยให้มีอํานาจ
หน้าที่ดังน้ี  
 1) พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสภามหาวิทยาลัย 
 2) วางระเบียบและข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 3) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประจําได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจํา 1 ครั้ง 
ซึ่งเป็นครั้งที่ 1 /2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 (3.1-1-2) ในการประชุมได้มีการทบทวนถึงกฎระเบียบ/
หน้าที่/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองคณะกรรมการประจํา พ.ศ.2553 และบทบาท หน้าที่ของ
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คณะกรรมการประจํา ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ปี 2554 รวมถึงมีการรายงานผล
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและที่จะดําเนินการต่อไปของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือให้คณะกรรมการ
ได้รับทราบ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมวางนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานในมิติต่างๆ เพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนขึ้น  ซึ่งคณะกรรมการประจําได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และหลังจากน้ันได้
มีการจัดส่งเอกสารแผนเงินรายได้ของสถาบันฯประจําปีงบประมาณ 2556 ให้คณะกรรมการประจําได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 (3.1-1-3) นอกจากน้ีได้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในด้าน
การบริหารและจัดการ และสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา (3.1-1-4) 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์โดยมีการ
จัดประชุม/สัมมนาในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรทุกระดับทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บริหารของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ทั้งน้ีเพ่ือการถ่ายทอด/ทบทวนและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและแนวทางเพ่ือการ
นําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2554 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เมื่อวันที่ 6- 8 มกราคม 2555 (3.1-2-1) และโดยผ่าน
ระบบการประชุมของคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการดําเนินงานของสวพป.คณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับศูนย์/สถานี คณะกรรมการวิจัย สวพป .  คณะอนุกรรมการบริการวิชาการ สวพป . 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์กร ฯลฯ คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีผู้บริหารระดับต่างๆ เช่น รอง/ผู้ช่วย/
หัวหน้าศูนย์/สถานี เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งจะมีการประชุมบุคลากรผู้ปฎิบัติงานเพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย 
แผนปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนในงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองทั้งปี 
(3.1-2-2 ) มีการจัดทําเอกสาร/หนังสือสรุปในเรื่องของแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี 
(3.1-2-3) ส่งแจ้งศูนย์/สถานีและนําข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ เพ่ือถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ (3.1-2-4) 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดทําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งระบบฐานข้อมูลที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นเคร่ืองมือในการรายงานผลการดําเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ ระบบเงินยืมทดรองราชการผ่านระบบ 3 
มิติ ซึ่งระบบฐานข้อมูลการเงิน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการใช้ข้อมูลเดียวกันกับมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมี 
ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ ฐานข้อมูลงานบุคคล ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ (3.1-2-5)  
 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ  (3.1-3-1,3.1-3-2 ) และให้ศูนย์/สถานีรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานใน
ทุกๆ เดือน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน (3.1-3-3) รวมท้ังให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
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แผน รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง (3.1-3-4) เพ่ือติดตามและประเมินผลงานที่แต่ละหน่วยงานรับไป
ดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิ ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สําหรับปีการศึกษา 2554 ได้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (3.1-3-5) และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําเพ่ือรับทราบ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้นําเสนอให้บุคลากรได้ทราบและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารได้นํา
ข้อเสนอแนะจากทั้ง 2 ทาง มาทบทวนเป้าหมาย และปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป  
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินการปรับลดขั้นตอนการบริหารจัดการโดยมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารในระดับต่อๆ มา ซึ่งนอกจากเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินงาน ยังเป็นการ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ การบริหารจัดการและ
การดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ มีการจัดต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้น โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารระดับ
ต่างๆ เ พ่ือให้ทําหน้าที่บริหารและตัดสินใจดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ เช่น คณะกรรมการวิจัย 
คณะอนุกรรมการบริการวิชาการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง เป็นต้น (3.1-4-1) ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการประชุมคณะทํางานอย่างสมํ่าเสมอ มากกว่า 
2 ครั้งต่อปี มีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บริหารแทนในกรณีผู้บริหารติดราชการอ่ืน (3.1-4-2) 
และในระดับศูนย์/สถานี ได้มีการกําหนดหัวหน้างานต่างๆ ขึ้น เพ่ือให้สามารถทํางานได้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  
 ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมที่มีดําเนินการเป็นประจําทุกปี ได้แก่  งานทําบุญวันครบรอบการก่อต้ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2554 ได้จัดงานทําบุญเช่นกัน เน่ืองจากเป็นปีที่ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดเป็นงานใหญ่ช่ือว่า “วัน
สถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 กิจกรรมขอบคุณผู้
เกษียณอายุราชการ (3.1-4–3) ซึ่งจัดในวันเดียวกับงานทําบุญครบรอบ รวมท้ังได้มีกิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ รวมจํานวน 12 รางวัล (3.1-4–4) นอกจากน้ี ได้ส่งรายช่ือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่นในด้านต่างๆ จํานวน 5 ราย เข้าร่วมโครงการบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ด้วย
(3.1-4-5) อีกทั้ง มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิขึ้นเป็นประจําทุกปีเช่นกัน ในปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2555 (3.1-4-6) ในโครงการน้ีมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากร สวพป. ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมที่สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร (3.1-4-7) 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
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 โดยทั่วไปผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร/ผู้ร่วมงานเพ่ือการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติโดยการสอดแทรกอยู่ในเน้ือหาการประชุมวาระต่างๆ ของหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงใน
ระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน อีกทั้งการจัดเป็นโครงการ/กิจกรรมพิเศษ ต่างๆ เช่น ในปีการศึกษา 2554 มีการจัด
สัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการและแผนการดําเนินธุรกิจของ สวพป.และหน่วยงานในสังกัด” เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2554 โดยรองผู้อํานวยการสถาบันฯฝ่ายวิจัยเป็นวิทยากรให้แก่บุคลากรของ สวพป.  
(3.1-5-1) นอกจากน้ีมีการจัดทําโปรแกรมการคํานวณต้นทุนการเลี้ยงสุกรพร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน (3.1-5-2) 
 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีการนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “กวาวเครือขาว”  เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555  ( 3.1-5-3)  
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
          6.1 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการ
ดําเนินงานรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการและ
การเปิดโอกาสมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังน้ี   
  หลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (3.1-3-5) ที่ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา 
  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลที่ดี โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทําและนําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลด้านการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านงานวิจัย งานบุคคล ฯลฯ นอจากน้ียังได้ให้หน่วยงานย่อย
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจขิงหน่วยงานและนําเสนอในที่ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เพ่ือให้การดําเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3.1-2-1 หน้า 71-86) 
  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของ
สังคมโดยการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซด์ เว็บบอร์ด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
วารสารด้านปศุสัตว์ การจัดนิทรรศการงานปศุสัตว์กําแพงแสน การจัดสัมมนาวิชาการ การให้บริการเย่ียมชมดูงาน 
การมีอีเมล์ส่วนกลาง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตอบคําถาม/ให้ข้อมูลในสิ่งที่มีผู้ถามมา จดหมายเชิญเข้าร่วม
โครงการต่างๆ (3.1-6-1)  
  หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีสถาบันสุวรรณฯได้กําหนดไว้ (3.1-3-5)  รวมท้ังได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
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โดยการร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ได้รับมอบหมายให้ทําการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตสุกร/ไก่
เน้ือ/ไก่ไข่ โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) ภายใต้โครงการ
ลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย  (3.1-6-2) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์ 
  หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับโดยการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ หนังสือแจ้งเวียน  และเว็บ
ไซด์ นอกจากน้ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักความโปร่งใส สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯยังได้จัดทํารายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 2554 (3.1-6-3) การตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี (3.1-6-4) การออกใบเสร็จรับเงิน
ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ (3.1-6-5) เงินยืมทดรองราชการผ่านระบบ 3 มิติ (3.1-6-6) ระบบทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ (3.1-6-7) 
  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารงานและกํากับ ติดตามการดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการและตามโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานโดยมีคณะกรรมการประจําสถาบัน (3.1-1-1) 
จัดระบบการบริหารงานของสถาบันให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
สวพป.  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์/สถานี/สํานัก และมีการแต่งต้ังบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทํางานใน
ชุดต่างๆ (3.1-4-1) เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์และร่วมแก้ปัญหาปรับปรุง และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการตามภารกิจโดยการแต่งต้ัง
ผู้บริหารหน่วยงานย่อยของศูนย์/สถานี/สํานักในสังกัด และมีการแต่งต้ัง รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ (3.1-
6-8) เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็ว  
  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เลือกปฏิบัติให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามจรรณยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณบุคลากร (3.1-6-9) 
  หลักความเสมอภาค (Equity)  
 ผู้บริหารสถาบันให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ
โดยผู้บริหารสถาบันฯสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน นอกจากน้ีในการรับสมัครบุคคลเข้าทํางานสถาบันฯยังเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงานและความรับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสมอภาค (3.1-6-10   ) 
และเมื่อการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในสถาบันฯแล้วมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความเหมาะสม
ของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน 
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  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้นําหลักการตัดสินโดยฉันทามติมาใช้ตัดสินทางการ
บริหาร คือกระบวนการตัดสินในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  หรือที่ประชุมสําคัญของสถาบันฯ ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ ทั้งเชิงประเด็นนโยบาย การบริหารแนวทางปฏิบัติและการ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักการและเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน 
(3.1-1-2 )  นอกจากน้ีในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายงานต่างๆ ของ สวพป. เพ่ือรับรางวัล ในปีการศึกษา 2554 
ก็ได้มาจากการใช้ประชามติ คือให้บุคลากรมาลงคะแนนเลือกบุคคลที่ตนคิดว่าเหมาะสม (3.1-6-11) 
 6.2 ผู้บริหารมีการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการ โดย
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนผลงาน ปีการศึกษา 2554 ได้มีการขอข้ึนทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของ 
สวพป. (3.1-6-12 ) มีการจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติ(3.1-6-13) เพ่ือให้ผลงานวิจัย
ได้คุณภาพและได้รับการยอมรับเพ่ือการตีพิมพ์จากวารสารระดับนานาชาติ มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ที่
ต้องการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ (3.1-6-14) 
 6.3 ผู้บริหารมีการจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของหน่วยงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจํา  (3.1-1-2)  
 6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ สวพป. ซึ่งได้ร่วมมือกับสํานักงานตรวจสอบภายในเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบงานด้านต่างๆ ( 3.1-6-15) โดยเฉพาะด้านการเงิน วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  และการรายงานการเงินของหน่วยงาน และมีการเสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  
 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้มีการรายงานผลการบริหารและการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานได้รับทราบและประเมินผล ในวันที่ 29 กันยายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการประจําได้ลงความเห็นรับรอง
ในสิ่งที่เห็นดีด้วย พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้นําไปปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น 
(3.1-1-2) ขณะนี้หน่วยงานได้มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารของ
หน่วยงานโดยการปรับเป็นตัวบ่งชี้ในกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้จัดทําแผนปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ 2556 (3.1-7-1 ) 
 
เกณฑการประเมิน 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

  มีการดําเนินการ  
  1 ข้อ 

 มีการดําเนินการ  
  2 หรอื 3 ข้อ 

  มีการดําเนินการ  
  1 หรอื 5 ข้อ 

  มีการดําเนินการ  
  6 ข้อ 

  มีการดําเนินการ  
   7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5  คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7  ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพป. 

3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 

3.1-1-3 หนังสือส่งเอกสารแผนเงินรายได้ของสถาบันฯประจําปีงบประมาณ 2556 ให้
คณะกรรมการประจําได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.1-1-4 หนังสือส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการประจํา และสรุปผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจํา  

3.1-2-1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 - 2556 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เมื่อวันที่ 6- 8 มกราคม 2555 

3.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่5/2554 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 หน้า 5-6  

3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ  

3.1-2-4 เอกสาร/หนังสือแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

3.1-2-5 ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์บนเว็บไซด์ สวพป. 

3.1-2-6 ฐานข้อมูลงานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานประกันคุณภาพฯลฯ บนเว็ปไซต์ 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งต่างๆ 
(โดยเฉพาะคร้ังที่ 2/2555 หน้า 3-6) 

3.1-3-2 รายงานการประชุมของสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2/2554, ครั้งที่ 1/2555 

3.1-3-3 รายงานผลการปฎิบัติงานประจําเดือน ศูนย์/สถานี 

3.1-3-4 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 

3.1-3-5 รายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 

3.1-4-2 คําสั่งให้รองผอ.ปฏิบัติงานแทน 

3.1-4-3 โครงการทําบุญสถาปนาครบรอบการก่อต้ัง 20 ปีสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ และงาน
ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ 

3.1-4-4 กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นงานครบรอบ 20 ปี 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-5 หนังสือส่งบุคลากรดีเด่นของสวพป.รับรางวัลของ มก.กพส. 
3.1-4-6 โครงการสัมมาทิฐิ 

3.1-4-7 ภาพถ่ายการจับฉลากของขวัญในโครงการสัมมาทิฐิ 

3.1-5-1 เอกสารเรื่องการบริหารจัดการและแผนการดําเนินงานธุรกิจ สวพป.วันที่ 7 ม.ค.55 

3.1-5-2 โปรแกรมคํานวณต้นทุนการเลี้ยงสัตว์พร้อมคู่มือการใช้งาน 

3.1-5-3 การจัด KM.เรื่องกวาวเครือขาว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.55 

3.1-6-1 หลักฐานแสดงถึงการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆ 

3.1-6-2 โครงการโครงสร้างการผลิต การตลาด และต้นทุนการผลิตสุกร/ไก่เน้ือ/ไก่ไข่ 
โครงการอบรมเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ (FCR) 
ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย 

3.1-6-3 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี  2554 
3.1-6-4 การตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี 

3.1-6-5 ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ 3 มิติ 

3.1-6-6 เงินยืมทดรองราชการผ่านระบบ 3 มิติ 

3.1-6-7 ระบบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

3.1-6-8 คําสั่งแต่งต้ัง รอง ผู้ช่วย 

3.1-6-9 หนังสือเรื่องเสนอพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง 

3.1-6-10 การเปิดรับสมัครตําแหน่งงานและการสอบคัดเลือก 
3.1-6-11 รายงานการประชุมสํานักงานเลขา ครั้งที่ 1/2554 หน้า 2 

3.1-6-12 เอกสารที่ขอขึ้นทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สวพป. 

3.1-6-13 รายช่ือคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย 

3.1-6-14 เอกสารแสดงการสนับสนุนงบประมาณการนําเสนอผลงาน/ตีพิมพ์นานาชาติของ ผศ.ดร.
ศศิธร นาคทอง และ นางอรทัย จินตสถาพร 

3.1-6-15 เอกสารการตรวจสอบภายใน สวพป. ปี 2554 

3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่/2555 
หน้า 13 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลกัษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงาน ในการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
5ข้อ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ มกีารกําหนดประเด็นความรู้โดยกําหนดตามรอบ
ปีงบประมาณ ดังน้ี 
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)  กําหนดไว้ 2 ประเด็น คือ 
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  (1) การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานและการติดตามงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับงาน
ประจํา 
  สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ตามกล
ยุทธ์ การมีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ดังแผนที่ยุทธศาสตร์ สวพป.(3.2-1-1) และ แผนการจัดการ
ความรู้ประจําปีงบประมาณ 2554 (3.2-1-2) 
  (2) การบริหารองค์กร/การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ  

 สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ตามกล
ยุทธ์ การมีระบบบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ และการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ดังแผนที่ยุทธศาสตร์ 
สวพป.(3.2-1-1) และ แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2554 (3.2-1-2) 
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)  กําหนดไว้ 2 ประเด็น คือ 
  (1) รวบรวมการใช้กวาวเครอืขาวเชิงปฏิบติัในฟาร์มปศสุัตว์ 
  สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการ
ผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ตามกลยุทธ์การมีเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางบูรณาการ ดังแผนที่ยุทธศาสตร์ สวพป. 
(3.2-1-1) และแผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2555 (3.2-1-3) 
  (2) รวบรวมขอ้มูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในงานประกัน   
  สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ตามกล
ยุทธ์ การมีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ดังแผนที่ยุทธศาสตร์ สวพป. (3.2-1-1) และแผนการจัดการ
ความรู้ประจําปีงบประมาณ 2555 (3.2-1-3) 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนในแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 
2554 (3.2-1-2) และ 2555 (3.2-1-3) ดังน้ี 

ปีงบประมาณ ประเด็นการจัดการความรู้ บุคคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
2554 1) การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานและการติดตามงานประกันคุณภาพท่ี

สอดคล้องกับงานประจํา 
 
2) การบริหารองค์กร/การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 

- บุคคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ 

- บุคลลากรสังกัด สวพป. 

2555 1) รวบรวมการใช้กวาวเครือขาวเชิงปฏิบัติในฟาร์มปศุสัตว์ 
2) รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานการดําเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ในงานประกัน 

- บุคลลากรวิจัย 
- บุคคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ 
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 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
เป้าหมายที่กําหนด  
ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)   
  1) การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานและการติดตามงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับงาน
ประจําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานฯ  ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรเป้าหมาย 
ภายใต้โครงการ “สัมมนาถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน และการติดตามงานประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับงานประจํา”  ที่ สวพป. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554  โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ผลิตสัตว์ปีก คือ นางอรทัย  จินตสถาพร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งน้ี  จากการปฏิบัติและประสบการณ์ตรง
ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ปีกฯ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับหน่วยงาน
อ่ืนภายใต้สังกัด สวพป. ดังรายงานสรุปโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน และการ
ติดตามงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับงานประจํา (3.2-3-1)    
  2) การบริหารองค์กร/การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร/การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ ได้มีการดําเนินการ 
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลากรเป้าหมาย ภายใต้โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารองค์กรและการบริหาร
องค์กรเชิงธุรกิจ”  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  โดยมีวิทยากรของ สวพป. คือ  
  1) ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ให้แนวทางการพัฒนาแหล่งเงินรายได้ของ
หน่วยงานเชิงธุรกิจ   
  2) นายสมโภชน์ ทับเจริญ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างและพัฒนาผลิตผล และผลิตภัณฑ์ในเชิง
พานิชย์ 

นอกจากน้ียังได้เชิญวิทยากรภายนอกหน่วยงานคือ นางพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธ์ุ  ได้ถ่ายทอดความรู้
ในการทําตลาด ช่องทางและเทคนิคการกระจายสินค้า  
 ภายหลังจากที่วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ทุกศูนย์/สถานี ของสวพป. ได้มีแนวคิดในกา
ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจของหน่วยงาน  และเสนอแนวคิดของแต่ละหน่วยงานในเวทีสัมมนา ดังรายละเอียดใน
รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารองค์กรและการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ (3.2-3-2) 
 สําหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การบริหารองค์กร/การบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ” ได้มีการติดตาม
การดําเนินงานภายหลังการจัดสัมมนาอีกคร้ังในวันที่ 7 มกราคม 2555 (3.2-3-3) โดยมีการนําเสนอแผนธุรกิจของ
แต่ละหน่วยงาน ให้ผู้บริหารและหน่วยงานอ่ืนใน สวพป. ทราบ พร้อมทั้งได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุมกลับไปพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)   
  1) รวบรวมการใช้กวาวเครือขาวเชิงปฏิบัติในฟาร์มปศุสัตว์ 
 เมื่อปีงบประมาณ 2552  สวพป. ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสําหรับเลี้ยงสัตว์  โดยมีนายสมโภชน์ ทับเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจากการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรครั้งน้ัน  ได้หลายหน่วยงานได้นําความรู้ไปต่อยอด โดยนํากวาวเครือขาวไป
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เลี้ยงสัตว์  ดังน้ันในปีงบประมาณ 2555 น้ี จึงได้มีการรวบรวมความรู้และเทคนิคการใช้กวาวเครือขาวในฟาร์มปศุสัตว์
การใช้กวาวเครือขาวในภาษท่ีเข้าใจง่ายสําหรับบุคคลทั่วไป  โดยได้ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กวาวเครือ
ขาวในฟาร์มปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 (3.2-3-4) 
  2) รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีในงานประกัน   

จากการดําเนินการถ่ายทอดความรู้ “การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานและการติดตามงานประกันคุณภาพที่ 
สอดคล้องกับงานประจํา” ในปีงบประมาณ 2554 น้ัน (3.2-3-1) ได้มีการดําเนินการติดตามต่อเน่ืองโดยทาง
สํานักงานเลขาฯ  ได้นําแนวทางการจัดเก็บเอกสารฯ มาจัดทําแบบฟอร์มให้ศูนย์/สถานี ทดลองใช้  (3.2-3-5) และ
จะดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานและการติดตามงานประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับงานประจํา” อีกครั้งในปี 2555 เพ่ือนําแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้นําไปใช้ปฏิบัติจริงมา
ปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสาร ฯ ให้เหมาะสมกับทุกหน่วยงานต่อไป 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(exclicit knowledge) 
 สําหรับการรวบรวมความรู้และได้เผยแพรออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรน้ันในรอบปีการศึกษา 2554 ได้มี
การดําเนินการ ดังน้ี 

- รายงานสรุปโครงการบริหารองค์กร และการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ (3.2-3-2) 
 - รายงานสรุปโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน และการติดตามงาน
ประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับงานประจํา (3.2-3-1)   ได้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กําหนด คือ เอกสาร
การใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร (3.2-4-1) 
 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปฏิบัติจริง 
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลากรในหน่วยงาน คือ เรื่องการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร โดย นาย
สมโภชน์  ทับเจริญ  เป็นรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้น้ี (3.2-4-1) 
 
เกณฑการประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 



137 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ  5  ข้อ 5 คะแนน 5  คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

เลขหลักฐาน หลักฐาน 

3.2-1-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ สวพป. 

3.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2554 

3.2-1-3 แผนการจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ 2555 

3.2-3-1 รายงานสรุปโครงการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน และ
การติดตามงานประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับงานประจํา 

3.2-3-2 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การบริหารองค์กรและการ
บริหารองค์กรเชิงธุรกิจ 

3.2-3-3 สรุปรายงานการประชุมวันที่ 7 ม.ค.55 

3.2-3-4 หนังสือเชิญประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กวาวเครือขาวในฟาร์มปศุสัตว์ 
3.2-3-5 บันทึกข้อความเรื่อง “ขอส่งแบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารฯ 

3.2-4-1 เอกสารการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงานในระบบบริหารความเสี่ยง  6 ขอ้ 
ดังน้ี 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ เป็นประธานกรรมการ   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยเป็นรองประธาน
กรรมการ   หัวหน้าศูนย์/ สถานี/ สํานัก ในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จํานวน 9 ท่าน เป็นกรรมการ (3.3-1-1) 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงตามบริบทของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 



139 

 

 

  ปีการศึกษา 2553 ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 6 ประเด็น ใน 3 
ด้านตามบริบทของสถาบัน (3.3-2-1) คือ 
 ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

- การบริหารงานวิจัย 
- การบริการวิชาการ (การจัดโครงการบฝึกอบรม/ สัมมนา) 

 ด้านทรัพยากร ได้แก่ 
- การดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี 
- การบริหารพัสดุ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 
- การบริหารจัดการ (การสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง) 

 ปีการศึกษา 2554 ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 ประเด็น ใน 3 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน (3.3-2-2) คือ 
 ด้านการปฏิบติังาน ได้แก่ 

- การบริหารงานวิจัย (โครงการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผล) 
- การบริการวิชาการ (โครงการบริหารงานฝึกอบรม/ สมัมนาเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย) 

 ด้านทรพัยากร ได้แก่ 
- การดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร

ให้เข้มแข็ง, การจัดสรรทรัพยากร: เงินรายได้ของหน่วยงาน) 
 ด้านบคุลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 

- การบริหารจัดการ (โครงการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล) 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ในขั้นตอนหลักของการดําเนิน
โครงการ/ กิจกรรมน้ันๆ มีการประเมินทั้งในมิติของโอกาสและผลกระทบสําหรับปัจจัยความเสี่ยงแต่ละปัจจัย โดย
กําหนดระดับความเสี่ยงไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และตํ่า และจัดลําดับความเสี่ยงจาก สูงมาก ไป ตํ่า 
(3.3-3-1 และ 3.3-3-2) 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ กําหนดมาตรการควบคุมตามเทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือการกระจายความเสี่ยงและ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเส่ียง   โดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เลือกที่จะยอมรับ (Take) และเฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่มี
ระดับปานกลางและน้อย (Treat)   เลือกการลดหรือคควบคุมความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง   และหลังจาก
กําหนดมาตรการควบคุมแล้ว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-4-
1 และ 3.3-4-2) 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการประจําสถาบัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามลําดับ (3.3-5-1, 3.3-5-2 และ 3.3-5-3) 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 (3.3-6-1)และรายงานต่อ
ผู้บริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนบุคลากรประจําในทุกภาคส่วนของสถาบันในการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2555 (3.3-6-2) 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
การดําเนินแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยตรง แต่ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ พอสรุปใจความได้ดังน้ี 
 - การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านส่ืออินเตอร์เน็ต (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประเทศในกลุ่ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 - การบริหารจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และเน้ือหาของ
หลักสูตร เป็นต้น 
 - การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปกติของสํานักงานเลขานุการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ออก
จากค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสถาบันที่ต้องจัดสรรให้กับคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการองค์กร และคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อใช้ในแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นโครงการส่วนกลาง 
ซึ่งเป็นประเด็นที่นําไปสู่การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้ (3.3-6-3) 
 - โครงการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผล 

ปัจจัยเส่ียง บุคลากรวิจัยขาดเทคนิคและความเช่ียวชาญในการนําเสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งในการเขียน และพูด 

การจัดการความเส่ียง กํ าหนด ให้ บุ คล ากร วิ จั ย เ ข้ า รั บการพัฒนาทั กษะภาษาอั ง กฤษ 
และการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 - โครงการบริหารงานฝึกอบรม/ สัมมนาเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย  
ปัจจัยเส่ียง กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลการดําเนินงานบริการวิชาการของหน่วยงาน

อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และไม่ทันเวลา (เนื้อหา กําหนดการ สถานที่ และ
วิธีการรับสมัคร) 

การจัดการความเส่ียง จัดทําและเผยแพร่เอกสาร/ ส่ือส่ิงพิมพ์การดําเนินงานงานบริการวิชาการ
ของ สวพป. ให้แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย และมีฐานข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
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 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง 
ปัจจัยเส่ียง ไ ม่ มี ก า ร แจ ง ร ายละ เ อี ยดกา รจั ด ส ร รทรั พย าก ร  ( เ งิ น ร าย ได้ ) 

ให้สอดคล้องกับฝ่ายงาน ภารกิจ และแผนฯ 
การจัดการความเส่ียง กําหนดให้มีการแจกแจงการจัดสรรทรัพยากร(เงินรายได้)  ให้ฝ่ายงาน 

ภารกิจ และแผนฯ ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน และการจัดทําแผนเงิน
รายได้ให้สอดคล้องกับกับฝ่ายงาน ภารกิจ และแผนฯ 

 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 5 ข้อ 6  ข้อ 4  คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า

และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
3.3-2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน 

(ปย.1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3.3-2-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน 

(ปย.1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3.3-3-1 เอกสาร และ CD แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ใน

ขั้นตอนหลักของการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม และการประเมินทั้งในมิติของโอกาส
และมิติของผลกระทบ สําหรับปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย (ปีการศึกษา 2553) 

3.3-3-2 เอกสารแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ในขั้นตอนหลัก
ของการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม และการประเมินทั้งในมิติของโอกาสและมิติของ
ผลกระทบ สําหรับปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย (ปีการศึกษา 2554) 

3.3-4-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน 
(ปย.1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.3-4-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ปย.1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการ

ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ครั้งที่ 1/2555 
3.3-5-2 รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผน

ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2556 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 

3.3-5-3 รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

3.3-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครั้งที่ 1/ 2554
วันที่ 29 กันยายน 2554 

3.3-6-1 รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผน
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2556 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 

3.3-6-2 รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผน
ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2556 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 

3.3-6-3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน 
(ปย.1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานตามระบบการพัฒนาบุคลากร 5 ข้อ 
ดังน้ี 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษ์  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทําแผนอัตรากําลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 (3.4-1-1) เพ่ือวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน รวมถึง
กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการในอนาคต และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถวางแผนอัตรากําลังในระยะต่อไป พศ.2556-
2560 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จึงได้จัดทําเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (3.4-1-2) เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 ในการพัฒนาบุคลากร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2555 (3.4-1-3) และได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา เพ่ือ
เพ่ิมทักษะวิชาชีพ/บริหารจัดการ รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 โดยจัดทําสําเนาเอกสารขอเชิญ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆในสังกัด 
เพ่ือเสนอความต้องการให้ผู้บริหารพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมด้านทักษะวิชาชีพ 
(3.4-1-4)    
 เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นแบบอย่างที่ดี จึงมี
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ด้วยการเสนอช่ือบุคลากรผู้
มีผลงานดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (3.4-1-5)  
 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด   ด้วยการจัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพ/
บริหารจัดการ รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 
 มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตาม
หลักเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (3.4-2-1) มีการวิเคราะห์งานเพ่ือระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รวมทั้ง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคลากรท่ีตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  เมื่อดําเนินการ
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สรรหาได้แล้ว มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) เป็นลายลักษณ์อักษรที่รับทราบทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (3.4-2-2) 
กําหนดตามใบบอกลักษณะงาน (JD) เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือใช้
ประกอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารใช้ประกอบพิจารณาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ โดยให้หน่วยงานจะต้องทบทวนการมอบหมายงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นแบบอย่างที่ดี 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ด้วยการเสนอช่ือบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ (3.4-1-5)  
 มีการจัดกิจกรรมสัมมาทิฐิที่ให้บุคลากร ได้มีการประชุม/พบปะ เพ่ือสื่อสารข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ในวันที่ 6 มกราคม 2555 (3.4-3-1) 
 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี (3.4-3-2) กองทุน    สวัสดิ
ภาพบุคลากร (3.4-3-3) 
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีแนวทางในการติดตาม
บุคลากรในการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยการให้บุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน จัดทํารายงานผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา (3.4-4-1)  
 5. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มีการเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.suwan.kps.ku.ac.th จรรยาบรรณนักวิจัย
และจรรยาบรรณบุคลากร  (3.4-5-1) และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงทําความเข้าใจกับบุคลากรและควบคุม
ให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
เกณฑการประเมิน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรอื 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4  คะแนน 7 ข้อ     ไม่บรรล ุ 7  ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 

3.4-1-2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทํา แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 2554-2555    

3.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี  2555 
3.4-1-4 เอกสารเชิญเข้ารับการประชุมสัมมนา/อบรม จากหน่วยงานภายใน มก. และภายนอก 

3.4-1-5 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0513.21001/0186 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 

3.4-2-1 หลักเกณฑ์ในการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 

3.4-2-2 ใบมอบหมายงาน (JA) 

3.4-3-1 โครงการ สัมมาทิฐิ วันที่ 6 มกราคม 2555 

3.4-3-2 บันทึกข้อความที่ ศธ.0513.21001/ 0751 ลงวันที 23 มกราคม 2555 (ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพ) 

3.4-3-3 เอกสารการสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 
3.4-4-1 แบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้อง 

3.4-5-1 เว็บไซต์ http://www.suwan.kps.ku.ac.th 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี ปัจจัยนําเข้า 

เปาหมาย  ร้อยละ 80  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพให้กับนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษา
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ดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองและนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 
 ปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) จํานวน  
148 คน หักไม่นับหมวดแรงงาน และยามจํานวน 56.5 คน คงเหลือบุคลากรประจํา รวม 91.5 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 69.5 คน คิดเป็นร้อยละ 75.96 หรือ = 
4.75 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
เกณฑการประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 60 64.86 69.5 75.96 4.05 คะแนน 4.75 คะแนน ร้อยละ 
80  

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
80 92.50 91.5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 จํานวนบุคลากรประจํา (ทั้งหมด) 

3.5-2 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งช้ีที่ 3.5 
3.5-3 เอกสารการได้รับการพัฒนา 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่  2.6 
 

ตารางที่  2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย
งาน

กรรม
การ

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   4.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 6 7 4.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 6 ข้อ ดังน้ี 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน (4.1-1-1)  แผนปฏิบัติการประจําปี 
(4.1-1-2) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-1-3) ซึ่งในแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้
จัดทําแผนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือแสดงถึงแหล่งที่มาทั้งงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและเงินรายได้ของหน่วยงานในการดําเนินงานตามภารกิจ  
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในภาพรวมของสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ  โดยการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน และได้รับอนุมัติการจัดสรร ( 4.1-2-1และ4.1-2-2) 
พร้อมกันน้ีสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ยังได้จัดทําคําของบประมาณเงินรายได้และรับอนุมัติการจัดสรร (4.1-2-3 
และ 4.1-2-4) และได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่ ศูนย์/สถานี/สํานักตามรายงานการประชุม
พิจารณาจัดสรรเงิน ครั้งที่ 1/2553 (4.1-2-5) พร้อมบันทึกแจ้งเวียนให้ศูนย์/สถานี/สํานักได้ทราบ (4.1-2-6) 
สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทําบัญชี
ควบคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน (4.1-2-7) และเงินนอกงบประมาณ (4.1-2-8)  
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปี (4.1-2-2). และงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี (4.1-2-4) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี (4.1-1-2) ในแต่ภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรซึ่งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาํปีลดลงทุกปี  
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและรายงานให้ผู้บริหารทราบ  อาทิ การรายงานรายรับ-รายจ่ายประจําเดือน (4.1-4-1) การรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน (4.1-4-2) การรายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส (4.1-4-3) และได้จัดทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานในการประชุคณะกรรมการประจํา (4.1-4-4) 
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 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้นําข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยจัดทํารายงานสรุป
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร (4.1-5-1) และสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนา
วิชาการ (4.1-5-2) 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ คณะ สถาบัน(4.1-6-1) ตามคําสั่ง
แต่งต้ังของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน และเสนอแนะ
วิธีการหรือมาตรการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อํานวยการ
สถาบันฯ นอกจากน้ีสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายในระดับ
มหาวิทยาลัยมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการทําหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฏเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ตามแผนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการบริหารพัสดุของ
หน่วยงาน (4.1-6-2) 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 ผู้บริหารสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินจากระบบฐานข้อมูลการเงิน
ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ อาทิการลงบัญชีเงินยืมทดรองราชการผ่านระบบ 3 มิติ (4.1-7-1) และ จากเว็บ
ไซด์ สวพป. (4.1-7-2) สารสนเทศทางการเงินในด้านเอกสารผู้บริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบได้จาก การ
รายงานทางการเงินจากผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุเป็นประจําทุกเดือน (4.1-4-1) รายงานผลการ
ดําเนินงานตามไตรมาส (4.1-4-3)   รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส (4.1-5-1)  และ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (4.1-4-4) 
 
เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

4.1 6 ข้อ  4  คะแนน 7  ข้อ ไม่บรรล ุ ... ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วน
ของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

4.1 7  ข้อ  5 คะแนน 7  ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 4ปี (พ.ศ. 2554-2557) 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2554 

4.1-1-3 แผนกลยุทธ์การเงินประจําปี พ.ศ. 2554-2557 

4.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณแผ่นดินประจําปี 2554 

4.1-2-2 บันทึกข้อความแจ้งยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจําปี 2554 

4.1-2-3 เอกสารคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2554 

4.1-2-4 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติประจําปี 

4.1-2-5 รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินคร้ังที่ 1/ 2553 

4.1-2-6 บันทึกข้อความจัดสรรงบประมาณประจําปีให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

4.1-2-7 สมุดบัญชีควบคุมเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2554 

4.1-2-8 บัญชีควบคุมเงินรายได้ประจําปี 

4.1-4-1 รายงานรับ-จ่ายประจําเดือน 

4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4.1-4-3 รายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 

4.1-4-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคร้ังที่ 1/2554 

4.1-5-1 รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 

4.1-5-2 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ 

4.1-6-1 คําส่ัง มก. ที่ 1640/2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานระดับ 
คณะ สถาบัน 

4.1-6-2 บันทึกข้อความแผนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการบริหารงานพัสดุ
ของหน่วยงาน 

4.1-7-1 เงินยืมทดรองผ่านระบบ 3 มิติ 

4.1-7-2 เว็บไซด์ สวพป. 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว

บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่  2.7 

 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนน
ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  2554 2555 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7   7 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบงช้ี ฃกระบวนการ 

เปาหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 7 ข้อ ดังน้ี 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดในรูปแบบที่ 2 เป็น
ระบบประกันคุณภาพที่ใช้สําหรับหน่วยงาน สถาบัน สํานัก และหน่วยงานสนับสนุน ดําเนินการตาม 6 
องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งช้ี (5.1-1-1) และมีการแต่งต้ัง ผู้แทนจากหน่วยงาน ศูนย์ / สถานี / สํานัก เป็น
คณะกรรมการ มีผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน (5.1-1-2) โดยมี
งานประกันคุณภาพ สวพป. ทําหน้าที่หน่วยงานกลางในการจัดการและบริหารระบบคุณภาพของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ (5.1-1-3) 

- มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในประจําปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ 
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (5.1-1-4)  
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.  
 ผู้บริหารของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยผู้อํานวยการสถาบันฯให้ความสําคัญและกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพที่ชัดเจน โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  มีผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการ
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วิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเป็นคณะกรรมการ และมีการกําหนด
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน (5.1-1-2)  มีงานประกันคุณภาพ สวพป. ทําหน้าที่หน่วยงานกลางในการจัดการและ
บริหารระบบคุณภาพของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และการ
ประเมินคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง  (5.1-1-3)  นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการดําเนินงาน 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้า ศูนย์ / สถานี / สํานัก เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ได้ประชุมพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
โดยนํามุมมองจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาการดําเนินงานและนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2554 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  (สปค. 01)  
ของหน่วยงาน (5.1-2-1)  
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป.ได้พิจารณากําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ใน
การประชุม ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 (5.1-3-1) และได้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่  2  /2555  เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 (5.1-3-2)  ซึ่งได้มี
ถ่ายทอดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ลงในคู่มือการประกันคุณภาพ สวพป. และแจ้ง
เวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและดําเนินการ (5.1-3-3)  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้ กําหนด เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ดังน้ี  
  - เอกลักษณ์  (Uniqueness) ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
  - อัตลักษณ์  (Identity) ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 สํานึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี 
(Unity) สําหรับตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้กําหนด 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การพัฒนากิจกรรม / โครงการสร้างสรรค์ด้านปศุสัตว์ที่มีความร่วมมือระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชน 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  
 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ  
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ดังน้ี 
  - มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ภายในตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.1-1-3) 
ซึ่งมีการควบคุม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบปีการศึกษาโดยมีการกําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่ง
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรับการประเมินศูนย์ / สถานี / สํานัก ในช่วงเดือน พฤษภาคม และสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ รับการประเมินในช่วงเดือน กรกฏาคม  ของทุกปีพร้อมทั้งกําหนดให้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
  - มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประจําปี 2553 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจําในการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 
2554 (5.1-4-1)  และส่งรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหนังสือที่ ศธ 
0513.21001/2151 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ( 5.1.-4-2)  
  - มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ตามฟอร์ม สปค. 01และจัดส่งมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ. 513.21001/0023 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2554 (5.1-4-3)  
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯได้นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) 
(5.1-2-1)  ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานแต่ไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ นําระบบฐานข้อมูลและเอกสารสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายใน ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ ฐานข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลงานบุคคลนอกจากน้ี
ยังได้นําสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องในด้านประกันคุณภาพไว้บน เว็บไซค์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
WWW. Suwan.kps.ku.ac.th (5.2-6-1) รวมทั้งยังมีเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละรอบเดือน ของ
ศูนย์/สถานี (3.1-3-3) รายงานการรับ-จ่ายประจําเดือน (4.1-4-1) รายงานเงินรายได้ประจําไตรมาส (4.1-4-3)  
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ดําเนินการและมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบันฯ (5.1-1-2) มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (5.1-7-1) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งในการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2555  ยังได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมารับการสัมภาษณ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน และนําข้อช้ีแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน มาพัฒนาและปรับปรุง (สปค. 01) (5.1-2-1)  และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ยังได้มีการ 
ประเมินผลในการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ เช่นการฝึกอบรม/สัมมนาของหน่วยงาน ศูนย์/สถานี ( 5.1-7-2) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
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 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีเครือข่ายแลกเลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเข้าเย่ียมชมและปรึกษาหารือถึงแนวทางการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ( 5.2-8-1)  
 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

5.1 7 ข้อ 4  คะแนน 7  ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554และปี
การศึกษา 2555 

5.1-1-2 คําส่ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ 2 / 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

5.1-1-3 คําส่ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ 14 / 2523 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานในสํานักงานเลขานุการ 

5.1-1-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวพป. ปี2554 หน้า.......(แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ สวพป.) 

5.1-2-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) 

5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพป. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.55 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน สวพป. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 วาระที่ 
1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน 

5.1-3-3 คู่มือการประกันคุณภาพ สวพป. ประจําปีการศึกษา 2554 

5.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2554 

5.1-4-2 สําเนาหนังสือที่ ศธ 0513.21001/2151 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปี 2553 

5.1-4-3 สําเนาหนังสือที่ ศธ 0513.21001/0023 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค. 01) 

5.1-6-1 เว็บไซค์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ WWW. Suwan.kps.ku.ac.th 

5.1-7-1 คําส่ังสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ที่ 5 / 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.1-8-1 หนังสือที่ ศธ 0513.21401/ว. 0585 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 

 

ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การพัฒนากิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์ด้านปศุสัตว์ที่มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ 
หน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชน 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน 
  2. มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีการเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  4. ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
  5. ก่อให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย
และการให้บริการด้านวิชาการเฉพาะทางด้านปศุสัตว์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกับสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่อยู่ในวงการด้านปศุสัตว์อย่างหลากหลาย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีหน่วยงาน
ย่อยในสังกัด 7 ศูนย์ 1 สถานี ได้แก่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
สัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีวิจัยทับ
กวาง แต่ละหน่วยงานย่อยมีการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจด้านวิจัยและให้บริการวิชาการด้านปศุสัตว์ใน
รูปแบบและลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่แตกต่างกันตามประเภทสัตว์  
 อัตลักษณ์ของสถาบันฯ คือ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรร สามัคคี ดังน้ัน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานที่ถูก
กําหนดขึ้นน้ีจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน เพราะโดยทุกศูนย์/สถานีในสังกัด สวพป. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างสรร
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ด้านปศุสัตว์ที่มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งจากของหน่วยงานและจากต่างหน่วยงาน (ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามัคคีของบุคลากร) มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี (ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บุคลากรและองค์กร) ก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง (ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสํานึกดีของ
บุคลากร) จนทําให้เกิดนวัตกรรมเฉพาะตน (ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์) นอกจากน้ียังก่อให้เกิดรายได้ต่อ
หน่วยงานด้วย  
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมีผลการดําเนินงาน ในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ
สร้างสรรค์ด้านปศุสัตว์ที่มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ หน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณชน 
ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ จํานวน 8 โครงการ ดังน้ี  
 1. โครงการทดสอบสมรรถภาพสุกรพันธุ์ดี  ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  
(หลักฐานที่ 5.2-1)   
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์
ปีก (หลักฐานที่ 5.2-2)  
 3. โครงการอบรมผสมเทียมโคนม ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม (หลักฐานที่ 5.2-3)  
 4. โครงการอบรมผสมเทียมโคเน้ือ ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (หลักฐาน
ที่ 5.2-4) 
 5.  โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือการค้า ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองขนาดเล็ก (หลักฐานที่ 5.2-5) 
 6. โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพื้นที่ ดําเนินการ
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์  (หลักฐานที่ 5.2-6) 
 7. โครงการเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เน้ือโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผล
จากสัตว์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก (หลักฐานที่ 5.2-7) 
 8. โครงการวารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการฯ (หลักฐานที่ 5.2-8) 
 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรกการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 
2554 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555

5.2 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1 โครงการพัฒนาวิชาการโครงการทดสอบสมรรถภาพสุกรพันธ์ุดี 

5.2-2 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ตะเภาทองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.2-3 โครงการอบรมผสมเทียมโคนม 

5.2-4 โครงการอบรมผสมเทียมโคเนื้อ 

5.2-5 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือการค้า 
5.2-6 โครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชหลักตามภูมิสังคมและศักยภาพพ้ืนที่ 

5.2-7 โครงการเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เน้ือโคเพ่ือเพ่ิมมูลค่า        

5.2-8 โครงการวารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ 
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรงุระบบดําเนินงาน 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน ดังน้ี  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 

ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
2.8 

 

ตารางที่  2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล
การประเมิน

หมาย
เหตุ 

2554 

หน่วยงาน กรรมการ 
หน่วย
งาน

กรรม
การ

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   
6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปีงบประมาณ 2554 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มผีลการดําเนินงานการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 5  ขอ้ ดังน้ี 
 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  ที่สําคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้จัดโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 
2553 ได้แผนที่ยุทธศาสตร์ (6.1-1-1 และ 6.1-1-2) ซึ่งกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 3 ประเด็นและแต่
ละประเด็นมีเป้าประสงค์ที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ใน
เขตร้อน” ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในเขตร้อน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัย
และพัฒนาที่สนับสนุนการผลิต 
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

2. การพัฒนางานบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

3. การสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กรให้เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์  งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้
และเป็นที่ยอมรับ (ได้รับการ
อ้างอิง, ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่, อยู่ในฐานข้อมูล
สากล) 

 งานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 มีหลักสูตรที่เหมาะสม 
ทันสมัย และตรงกับความ
ต้องการ 

 การพัฒนาระบบ 
กระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 ผู้รับบริการมีความเชื่อม่ัน
ต่อองค์กร 
 การบริการขอ้มูลที่ถูกต้อง
แม่นยํา 
 มีระบบการประชาสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายและ ประชา 
สัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง 
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จากโครงการสัมมนาถ่ายทอดตัวบ่งช้ี เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2554 ที่ประชุมสัมมนาได้กําหนดโครงการ 
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน (ลดขั้นตอน) ใหแ้ต่ละหน่วยงานในสังกัดที่มีความพร้อมรับผิดชอบดําเนิน 
โครงการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 (6.1-1-3) 
 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่
สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ได้มีการจัดทํากระบวนการ
ดําเนินหลัก (Core Process) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน  ในประเด็นการพัฒนางานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและการสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง คือ การสร้างความเช่ือมั่นในผล
วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยําน้ันถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการ
ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ 

จากการให้บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ที่ผ่านมาน้ัน  บางครั้งผลที่ ได้มีความขัดแย้งกับผลของ
ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ผู้รับบริการได้นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ดังน้ันเพ่ือสร้างความมั่นใจในผลวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์อาหารสัตว์ฯ จึงได้พัฒนาการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการข้ึนในปี 2552-2553 โดยได้เข้า
ร่วมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย และเถ้า)  ที่จัดโดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จนถึงปีปัจจุบัน (6.1-2-1, 6.1-2-2) พบว่าการวิเคราะห์อาหารสัตว์ของห้องปฏิบัติการ
อาหารสัตว์ฯ  อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่มีข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์  ยกเว้นผลวิเคราะห์ความช้ืนซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงการวิเคราะห์ต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)  ศูนย์อาหารสัตว์ฯ จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์
ความช้ืน และเข้าร่วมทดสอบความชํานาญการวิเคราะห์อาหารสัตว์กับกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกคร้ัง  โดยได้เข้า
ร่วมทดสอบวิเคราะห์ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เย่ือใย และเถ้า ซึ่งผลการทดสอบความชํานาญในการวิเคราะห์อยู่ใน
เกณฑ์ปกติทุกรายการ นอกจากน้ียังได้ร่วมทดสอบความชํานาญการวิเคราะห์แคลเซียมและฟอสฟอรัส และแร่ธาตุ
โลหะหนัก เพ่ิมเติมด้วย  
 3. มีการออกแบบหรือทบทวนปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 การดําเนินงานของห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์อยู่แล้ว (6.1-3-1) แต่ใน
การปฏิบัติงานวิเคราะห์น้ันมักจะมีเทคนิคการวิเคราะห์เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเหล่าน้ีปรากฏในคู่มือ
ปฏิบัติการเดิม  ดังน้ันศูนย์อาหารสัตว์ฯ จึงได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ (6.1-3-2)  
 นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมาน้ันห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์มีการขยายงานเพ่ิมมากขึ้น   
เพ่ือความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  ดังน้ันศูนย์อาหารสัตว์ฯ จึงมีการจ้างบุคคลกรเพ่ิมเพ่ือ
รองรับกับปริมาณงาน และได้มีการพิจารณามอบหมายงานโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-3) 
 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือปฏิบัติงาน  เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
 ในการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ที่ผ่านมา  ศูนย์อาหารสัตว์ฯ ประสบปัญหาในเรื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
วิเคราะห์โภชนะต่างๆ เน่ืองจากศูนย์อาหารสัตว์ฯ ไม่มีตําแหน่งนักวิชาการประจํา ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเป็น
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พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะห์ของแต่ละคนชัดเจน  
ทําให้บุคคลากรแต่ละคนมีเทคนิคและความเช่ียวชาญเฉพาะตัว  แต่เมื่อบุคลากรบางคนลาออกจากราชการไป มัก
เกิดปัญหาในการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์  ซึ่งทางศูนย์อาหารสัตว์ฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยทําการปรับปรุง
คู่มือและเทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เพ่ือใช้เป็นคู่มือให้ผู้ที่มาปฏิบัติการใหม่  หรือปฏิบัติงานได้ศึกษา
และสามารถทํางานต่อเน่ืองได้ทันที  นอกจากน้ียังมีการถ่ายทอดงานซึ่งกัน  เพ่ือให้มีผู้สามารถวิเคราะห์มีผู้
สามารถวิเคราะห์โภชนะแต่ละชนิดได้อย่างน้อย 2 คน ซึ่งจะทําให้มีการทํางานทดแทนกันได้เมื่อบุคคลากรหลักไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ (6.1-4-1)  
 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง  จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ 
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 ศูนย์อาหารสัตว์ฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง โดยมีการทํารายงานผลการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (6.1-5-1)  สําหรับรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้มี
การนําเข้าในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป (6.1-5-2) และได้
นําเสนอต่อผู้อํานวยการ สวพป. (6.1-5-3) 
 

เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ ... ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

เลขหลักฐาน หลักฐาน 

6.1-1-1 รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) แผนที่ยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2553 

6.1-1-2 แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ พ.ศ.2554-2557 (รายงานสรุป
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์แผน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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เลขหลักฐาน หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) แผนที่ยุทธศาสตร์ และการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2553 หน้า 35) 

6.1-1-3 รายงานสรุป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีจากแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ .ศ .2554-2557)  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554วันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2554 (หน้า 4) 

6.1-2-1 รายงานการประชุมการดําเนินงานศูนย์อาหารสัตว์ฯ ครั้งที่ 2/2553 

6.1-2-2 รายงานผลการเข้าร่วมทดสอบความชํานาญปี 2554 (2011) 

6.1-3-1 คู่มือเทคนิควิธีการวิเคราะห์ในอาหารสัตว์ 2538 

6.1-3-2 คู่มือเทคนิควิธีการวิเคราะห์โภชนะในอาหารสัตว์ ฉบับปรับปรุง 2554 
6.1-3-3 ใบมอบหมายงานปีงบประมาณ 2554 

6.1-4-1 ใบมอบหมายงานปี 2555 

6.1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

6.1-5-2 รายงานการประชุมการดําเนินงานของศูนย์อาหารสัตว์ฯ ครั้งที่ 1 /2554 

6.1-5-3 ผลการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อาหารสัตว์ฯ
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บทบทท่ี ท่ี 33  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
ตารางที ่   สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.75 4.91 4.86 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.75 4.75 - 4.75 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.87 4.67 4.79 4.73  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ของสถาบันสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ดังน้ี 
  1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
  2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสถาบัน 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 

  1. ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจมีส่วนร่วมในการในแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจําปี รวมถึงการกําหนดตัวบ่งช้ี 
และค่าเป้าหมายฯ  
  2. ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่มี
ผลกระทบให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 2. การกําหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯที่

เฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจต้องตรงกันในทิศทางเดียวกัน  เช่น มีการนิยาม
ศัพท์ หรือระบุให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วกันว่า “จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ คืออะไร” 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯควรมีการกําหนดความหมายที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน เก่ียวกับ

จุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
 2.  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯควรมีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรท่ี

เก่ียวกับการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
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 องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. สวพป. มีกิจกรรมงานบริการด้านการพัฒนาปศุสัตว์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการทั้งภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งประเทศ รวมท้ังเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมด้วย 

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิตปศุสัตว์ของประเทศอย่างสูงสุด 

3. เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยในการแก้ปัญหาการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยหน่วยงานหน่ึง อาทิ
เช่น การฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ให้มีความรู้และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้
สูงขึ้น การส่งเสริมการใช้มันสําปะหลังเป็นอาหารสัตว์เพ่ือแก้ปัญหาต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ้น 
การส่งเสริมการใช้มูลสัตว์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช และการผลิตพืชอินทรีย์ การส่งเสริมการเล้ียงโค
กําแพงแสนเพ่ือการทดแทนการนําเข้าเน้ือโคจากต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตปสุสัตว์ประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยให้ครบตามวงจร PDCA 
2. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติน้อย จึงต้องมี

ความพยายามในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ควรสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 

 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

 1. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ  โดยมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานชุดต่างๆ บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือตัดสินใจได้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคคล 
 2. บุคลากรหมวดแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรหมวดแรงงานได้เข้ารับการสัมมนา/อบรมที่จัดขึ้นโดย

มหาวิทยาลัยเป็นครั้งคราว หรือมีการจัดให้เองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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 องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

 มีการจัดทํารายงานทางการเงินครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
                     - 
 ข้อเสนอแนะ 

 ควรนําข้อมูลทางการเงินรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 

มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

หน่วยงานควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 ข้อเสนอแนะ 
- 
 

 องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกศูนย์/สถานี ของ สวพป.  
และควรมีการพัฒนาฯ อย่างต่อเน่ือง 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการน้อยกว่า 3.5 คะแนน 
(อยู่ในเกณฑ์พอใช้) 

ควรพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ/บุคลากรผู้ให้บริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพอใจ
เพิ่มมากข้ึน 

ควรทบทวนผลการประเมินการ
ให้บริการ เพื่อหาจุดที่ควร
พัฒนา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์ค้นคว้า
และพัฒนา
วิชาการอาหาร
สัตว์ 

1. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
2. หน่วยงานมีความ 
สามารถในการแสวงหา
เงินสนับสนุนงานวิจัย
จํานวนมาก 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการ
เลี้ยงสุกร
แห่งชาติ 

- 

1. ไม่นําผลการประเมินไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
2. เงินสนับสนนุงานวิจัยต่อ
บุคลากรวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
3. ไม่มีโครงการที่ตอบสนอง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภาย
นออย่างต่อเนื่อง 

- 

 1. ควรนําผลการประเมินไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
2. หน่วยงานควรหาแหล่งทุน
สนับสนนุงานวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน
3. ควรมีการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรืออง์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
กระบือและโค 

1. มีการดําเนินโครงการ
ที่ก่อให้เกิดประโดยชน์ต่อ
ชุมชนและได้รับการยก
ย่องระดับนานาชาติ 
2. หน่วยงานมีความ 
สามารถในการแสวงหา
เงินสนับสนุนงานวิจัย
จํานวนมาก 

ขาดการนําผลการประเมิน
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

- 

 ควรนําผลการประเมินไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
นม 

- 

1. ขาดการนําผลการประเมิน
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
2. เงินสนับสนนุงานวิจัยต่อ
บุคลากรวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
3. ไม่มีโครงการที่ตอบสนอง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

- 

1. ควรนําผลการประเมิน
พัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
2. หน่วยงานควรหาแหล่งทุน
สนับสนนุงานวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน
3. ควรมกีารดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์เค้ียวเอ้ือง
ขนาดเล็ก 

- 

1. เงินสนับสนนุงานวิจัยต่อ
บุคลากรวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
2. ไม่มีโครงการที่ตอบสนอง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

- 

1. หน่วยงานควรหาแหล่งทุน
สนับสนนุงานวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน
2. ควรมีการพัฒนาความรู้ที่
ได้รับจาการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหน่วยงานและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
3.ควรมีการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง  

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์ปีก 

- 

1. เงินสนับสนนุงานวิจัยต่อ
บุคลากรวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
2. ไม่มีโครงการที่ตอบสนอง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

- 

1. หน่วยงานควรหาแหล่งทุน
สนับสนนุงานวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน
2. ควรมีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับกร
เรียนการสอน 
3.ควรมีการดําเนินงานที่
ตอบสนองการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตผล
จากสัตว์ - 

ไม่มีโครงการที่ตอบสนองการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

- 

ควรมีการดําเนินงานที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

สถานีวิจัยทับ
กวาง 

- 

1. เงินสนับสนนุงานวิจัยต่อ
บุคลากรวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 
2.ไม่มีกระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์แก่
สังคม 
3. ไม่มีโครงการที่ตอบสนอง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

- 

1. หน่วยงานควรหาแหล่งทุน
สนับสนนุงานวิจยัให้เพิ่มมากข้ึน
2. ควรสํารวจความต้องการ
บริการทางวิชาการของชุมชนฯ
และนํามาจัดทําแผนการ
ให้บริการทางวิชาการของ
หน่วยงาน 
3. ควรมีการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 



170 

 

 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

- - 

หน่วยงานควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 

- 

ศูนย์ค้นคว้า
และพัฒนา
วิชาการอาหาร
สัตว์ 

- - 

หน่วยงานควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 

- 

ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการ
เลี้ยงสุกร
แห่งชาติ 

- - 

หน่วยงานควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 

- 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
กระบือและโค 

หน่วยงานให้การ
สนับสนนุและส่งเสริม
บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพิ่มพนูทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในสายงาน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - 

หน่วยงานควรให้การสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
นม 

- - 

หน่วยงานควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 

- 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์เค้ียวเอ้ือง
ขนาดเล็ก 

- - 

หน่วยงานควรส่งเสริมและ
สนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับ
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 

- 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์ปีก 

หน่วยงานให้การ
สนับสนนุและส่งเสริม
บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพิ่มพนูทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในสายงาน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตผล
จากสัตว์ 

หน่วยงานให้การ
สนับสนนุและส่งเสริม
บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพิ่มพนูทักษะ ความรู้ 

- - - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ความสามารถในสายงาน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

สถานีวิจัยทับ
กวาง 

หน่วยงานให้การ
สนับสนนุและส่งเสริม
บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพิ่มพนูทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในสายงาน 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

- 

ควรมีการดําเนินการติดตาม
แผนการดําเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

- 

ศูนย์ค้นคว้า
และพัฒนา
วิชาการอาหาร
สัตว์ 

หน่วยงานบุคลากรให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ส่งผลให้มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการ
เลี้ยงสุกร
แห่งชาติ 

บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
กระบือและโค 

บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 
 
 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
นม 

บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์เค้ียวเอ้ือง
ขนาดเล็ก 

- - 

ควรมีการติดตามแผนการ
ดําเนินงานเพื่อนาํไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

- 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการผลิต
สัตว์ปีก 

หน่วยงานและบุคลากร
ให้ความสําคัญในการ
ดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ส่งผลให้มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - - 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตผล
จากสัตว์ 

หน่วยงานและให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานตามระบบและ
กลการประกันคุณภาพ 

- 

ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยปีละ 2-3 คร้ัง 

- 

สถานีวิจัยทับ
กวาง 

บุคลากรของหน่วยงานให้
ความสําคัญในการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

- - - 
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บทบทท่ี ท่ี 44  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเก่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่  7 – 8 กรกาคม 2554 น้ัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 กิจกรรม และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 12 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้
ดําเนินการ - กิจกรรม  
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม  2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
1. ไม่พบเอกสารว่าแผนกลยุทธ์

ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

1. ควรนําแผนกลยุทธ์เสนอ

เพื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรม การประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

มีการจัดทําแผนกล

ยุทธ์แต่ไม่ได้นําเสนอ

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 

นําแผนกลยุทธ์เสนอ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

 

 1. แผนกลยุทธ์ สวพป.

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

 

 ต.ค. 54 – พ.ค. 55 คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

2. ไม่พบการนําผลการประเมิน

กาดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์บรรจุเข้าวาระเพื่อ

พิจารณาในที่ประชุมของคณะ

กรรม การประจําสถาบันอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.ควรนําผลการประเมิน

การดําเนินงานฯเสนอเพื่อ

พิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานแต่ไม่ได้

นําเสนอ

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 

 

นําผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบ่งชี้ประจําปี 2554 

เสนอคณะกรรมการ

ประจําพิจารณา 

 

 1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาํ 

2. รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตวับ่งชี้ 

 

 ต.ค. 54 – พ.ค. 55 คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

 

3. ไม่พบเอกสารการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง

แผนและนําแผนฯที่มีการ

ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ

ประจํา สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

 

3. ควรมีเอกสารมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง

แผนและนําแผนฯที่มีการ

ปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

 ดําเนินการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําปีและมีการเสนอ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

 1. คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาํ 

 

 ต.ค. 54 – พ.ค. 55 คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. มีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติน้อย 

 

1. ควรสนับสนุนให้มี

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติมาก

ขึ้น 

 กระตุ้นและสนับสนุนให้นักวิจัย

และบุคลากรวิจยัตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติมากขึ้น 

 

 จํานวนผลงานวิจยัที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติไม่ต่ํา

กว่าร้อยละ 20 ของ

บุคลากรวิจัย 

 ต.ค 54 – ก.ย. 55 ผอ. สวพป. และ     

คณะกรรมการ

วิจัย                   

 

 2. ควรสนับสนุนและ

ส่งเสริมงานวิจัยที่

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ให้มากยิ่งขึ้น 

 สนับสนุนและส่งเสริมให้นํา

ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น 

 จํานวนผลงานวิจยัที่

นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

20 ของบุคลากรวิจัย 

 ต.ค 54 – ก.ย. 55 ผอ.สวพป. และ

คณะกรรมการ

วิจัย 

 3.ควรจัดทําแผน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 1. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ 

2. เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 

 1. แผนประชาสมัพันธ์ 

2. จํานวนช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์มากกว่า 

3ช่องทาง 

 ต.ค. 54 – ม.ค. 55 คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

ผช.ผอ. ฝ่าย

บริการวิชาการ 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 
ไม่พบหลักฐานแสดง

การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบ

ทุกข้ออย่างสมบูรณ์ 

 

1. ควรแสดงหลักฐาน

การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบ

ทุกข้ออย่างสมบูรณ์ 

หน่วยงานมีการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลอยู่

แล้วแต่หลักฐานไม่

สมบูรณ์ 

จัดเก็บรวบรวมหลักฐานที่

แสดงถึงการบริหารงานให้

เป็นระบบหมวดหมู่ 

 หลักฐานที่แสดงถึง

การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบ  

10  ข้อ 

 ต.ค 54 – ก.ย. 55 หัวหน้าสํานักงาน

เลขา/หัวหน้างาน

ธุรการและบุคคล 

 2. ควรจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรให้

ครอบคลุมทุกระดับ 

มีการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร

อยู่แล้วแต่ไม่

ครอบคลุมในทุก

ระดับ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ให้ครอบคลุมทุกระดับ 

 1. แผนพัฒนา

บุคลากรวิจัย 

2. แผนพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 ต.ค. – พ.ย. 54 ผช.ผอ.ฝ่าย

บริหาร/หัวหน้า

สํานักงานเลขา/

หัวหน้างานธุรการ

และบุคคล 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 
 

1. จุดควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4.แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่พบหลักฐานว่ามีการ

นํารายงานทางการเงิน

รายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําสถาบันสวุรรณ

วาจกกสิกิจฯ 

1. ควรจัดทํารายงาน

ทางการเงินเสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดแต่

ไม่ได้เสนคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 

จัดทํารายงาน

ทางการเงินและ

เสนอต่อ

คณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 

 รายงานการเงินรายไตร

มาสเสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานทราบอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ต.ค. 54 – ส.ค. 55 ผช.ผอ. ฝ่าย

บริหารและ

หัวหน้างานคลัง

และพัสดุ สวพป 

2. ไม่พบการจัดทําระบบ

สารสนเทศ เพื่อนํามาใช้

ในการบริหารและตัดสินใจ

ในการติดตามการใช้เงิน 

จัดทํารายงานต่างๆ ที่เป็น

สิ่งจําเป็นที่ผู้บริหาร

จะต้องทราบและนําข้อมูล

มาวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน 

2. ควรจัดทําระบบ

สารสนเทศอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้บริหารนํามาใช้ใน

การบริหารและตัดสินใจ

และติดตามการใช้เงิน 

รวมทั้งจัดทํารายงานต่างๆ 

ที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหาร

จะต้องทราบและนําข้อมูล

มาวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินของสถาบัน

สวุรรณวาจกกสิกิจฯ 

มีการจัดทําฐานข้อมูล

การเงินผ่านเวปไซด์ของ

สถาบันฯแต่ยังไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

จัดทําระบบ

สารสนเทศทาง

การเงินให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ผู้บริหาร

สามารถนําข้อมูลมา

วิเคราะห์สถานะทาง

การเงินของสถาบัน

ฯเพื่อวางแผน

บริหารจัดการได้ 

 ฐานข้อมูลการเงิน

ครบถ้วนสมบูรณ์

สามารถนํามาวิเคราะห์

ผลที่ดําเนินงานและ

เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้

 ต.ค 54 – ก.ย. 55 ผช.ผอ. ฝ่าย

บริหารและ

หัวหน้างานคลงั

และพัสดุ สวพป 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 
 

1. จุดควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดาํเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ไม่พบหลักฐานการ

นําเสนอการดําเนินงานดา้น

ประกันคุณภาพอย่าง

ครบถ้วน เสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

1. ควรนําการดาํเนินงานดา้น

การประกันคุณภาพภายในที่

ครบถ้วนผา่นความ เห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

มีการดําเนินงานดา้น

ประกันคุณภาพภายใน ที่

ครบถ้วนแต่ไม่ไดผ้า่น

ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 

นําผลการดําเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพภายใน

เสนอคณะกรรมการ

ประจําสถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกจิฯ 

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

 ต.ค. 54 – พ.ค. 55 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ/

หัวหน้างานประกัน 

2. ไม่พบเอกสารการมีแนว

ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน

ประกันคุณภาพที่สถาบัน

สุวรรณวาจกกสกิจิฯ 

พัฒนาขึ้น 

2. ควรพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี

หรืองานวจิัยด้านประกัน

คุณภาพที่สถาบันสุวรรณวาจก

กสิกจิฯพัฒนาขึ้นและเผยแพร่

ใหห้น่วยงานอื่นสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

  กําหนดให้หน่วยงาน 

ศูนย์ / สถานี จัดทําราย 

งานผลการดาํเนินงาน

(รายงานประจําเดอืน)

ตามแบบฟอร์มการ

จัดเกบ็ข้อมูลดิบของงาน

ประกันคุณภาพ 

 รายงานผลการ

ดําเนินงานประจาํเดือน 

ศูนย์ / สถานีที่

สอดคล้องกับตัวบง่ชี้

ของงานประกันคุณภาพ 

 ต.ค. 54 – ก.ย. 55 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ/

หัวหน้างานประกัน 

3. ไม่พบเกณฑ์หรอืแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ใช้กบัตัวบ่งชี้

ของอัตลกัษณ์ที่สถาบัน

สุวรรณวาจกกสกิจิฯ 

กําหนด 

3. ควรกําหนดเกณฑ์หรือแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ใช้กาํกบัแต่ละตวั

บ่งชี้ของอัตลักษณท์ี่สถาบัน

สุวรรณวาจกกสกิจิฯ กําหนด

ซึ่งสามารถวัดระดบัคุณภาพ

ตามเปา้หมายของตัวบ่งชี้และ

เป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การ

ปรับปรงุพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  กําหนดเกณฑ์/เปา้หมาย 

เพื่อวัดความสําเรจ็

ตามอตัลักษณ์ของ

สถาบัน 

 1. เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้

ตามอตัลักษณ์ของ

สถาบัน 

2. ผลการดาํเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

 ต.ค. 54 – ก.ย. 55 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ/

หัวหน้างานประกัน 
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แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ 
ไม่พบหลักฐานการ

กํากับติดตามและ

ประเมินผลการ

ปรับปรุง

กระบวนการ

ดําเนินงานและ

เสนอผู้มีอํานาจ 

ควรมีการกํากับติดตาม 

ประเมินผล และจัดทํา

รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุงกระบวนการ

เสนอต่อผู้มีอํานาจ 

 ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลพร้อมจัดทํา

รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุงกระบวนการ

เสนอผู้อํานวยการสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุง

กระบวนการที่ผาน

การเห็นชอบจาก ผอ. 

สถาบัน 

 

 

ต.ค. 54 – ก.ย. 55 ผช.ผอ. ฝ่าย

บริหาร 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
1. ไม่พบเอกสารว่าแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันสุวรรณวาจก

กสิกิจฯได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

1. ควรนําแผนกลยุทธ์เสนอเพื่อ

ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 

นําแผนกลยุทธ์เสนอ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

1. แผนกลยุทธ์ สวพป. 

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

ดําเนินการแล้ว 100 %  คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

1. บันทึกข้อความ ขอเชิญ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจํา สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกิจฯ 

2. รายการเอกสารการ

ดําเนินงานของสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 

3. ระเบียบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจํา สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกิจฯ 

4. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯ ครั้งที่ 1/ 2554 วันที่ 29 

กันยายน 2554 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
2. ไม่พบการนําผลการ

ประเมินการดําเนินงานตามตัว

บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บรรจุเข้า

วาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม

ของคณะกรรมการประจํา

สถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.ควรนําผลการประเมินการ

ดําเนินงานฯเสนอเพื่อพิจารณา

ในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นําผลการดําเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ประจําปี 2554 

เสนอคณะกรรมการ

ประจําพิจารณา 

 

1.รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

2. บันทึกการนําส่งผล

การดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการประจํา 

1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

2. รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 

ดําเนินการแล้ว 100 %  คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯ ครั้งที่ 1/ 2554 วันที่ 29 

กันยายน 2554 

3. ไม่พบเอกสารการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ

ปรับปรุงแผนและนําแผนฯที่มี

การปรับปรุงเสนอ

คณะกรรมการประจํา สถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 

3. ควรมีเอกสารมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงแผน

และนําแผนฯที่มีการปรับปรุง

เสนอคณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 

ดําเนินการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําปีและมีการเสนอ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

 

 

1. คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

ดําเนินการแล้ว 100 %  คณะกรรมการ

ดําเนินงาน สวพป. 

/ งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

 

1. รายงานประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 

เมษายน 2555 

22. . คําสั้งแต่งตั้งคําสั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทําและคณะกรรมการจัดทําและ

ปรับปรุงยุทฦธศาสตร์ ปรับปรุงยุทฦธศาสตร์ 

สวพปสวพป. . ปี ปี 25562556  
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติน้อย 

1. ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติมากขึ้น 

กระตุ้นและสนับสนุนให้

นักวิจัยและบุคลากร

วิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติมากขึ้น 

1. Effect of Swine Manure 

Extract by Foliar Application 

and Soil Drenching on Dry 

Matter and Nutrient Uptake 

of Cassava 

2. Effects of Swine  Manure 

Extract by Foliar Application 

and Soil Drenching on Soil 

Chemical Properties and 

Variable Soil Strength of 

Cassava Planted Soils 

3. EFFECY OF SWINE 

MANURE EXTRACT ON LEAF 

NITROGEN 

CONCENTRATION, 

CHLOROPHYLL CONTENT, 

TOTAL POTASSIUM IN 

PLANT PARTS AND STARCH 

CONTENT IN FRESK TUBER 

YUBER YIELD OF CASAVA 

จํานวนผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 20 ของ

บุคลากรวิจัย 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

50 %  ผอ.สวพป.

และ

คณะกรรมการ

วิจัย 

1. Effect of Swine Manure 

Extract by Foliar Application 

and Soil Drenching on Dry 

Matter and Nutrient Uptake 

of Cassava 

2. Effects of Swine  Manure 

Extract by Foliar Application 

and Soil Drenching on Soil 

Chemical Properties and 

Variable Soil Strength of 

Cassava Planted Soils 

3. EFFECY OF SWINE MANURE 

EXTRACT ON LEAF NITROGEN 

CONCENTRATION, 

CHLOROPHYLL CONTENT, 

TOTAL POTASSIUM IN PLANT 

PARTS AND STARCH 

CONTENT IN FRESK TUBER 

YUBER YIELD OF CASAVA 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 2. ควรสนับสนุนและส่งเสริม

งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มาก

ยิ่งขึ้น 

สนับสนุนและส่งเสริมให้

นําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ให้มากยิ่งขึ้น 

 จํานวนผลงานวิจัยที่

นําไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ 20 ของ

บุคลากรวิจัย 

ดําเนินการ

แล้ว 

100 %  ผอ.สวพป.และ

คณะกรรมการ

วิจัย 

1.จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโชน์ในเชิงพาณิชย์ (แบบ

เก็บข้อมูลดิบภารกิจที่ 2 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 3. ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

1. จัดทําแผน

ประชาสัมพันธ์ 

2. เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้มาก

ยิ่งขึ้น 

1.แผนประชาสัมพันธ์ 

2. เว็บไซด์ สวพป. 

3. วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ 

4. สารสัมพันธ์สุวรรณวาจกกสิกิจ

ฯ 

1. แผน

ประชาสัมพันธ์ 

2. จํานวนช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์

มากกว่า 3 ช่องทาง 

ดําเนินการ

แล้ว 

100 %  คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

สวพป.และผช.

ผอ.ฝ่ายบริการ

วิชาการ 

1.แผนประชาสัมพันธ์ 

2. เว็บไซด์ สวพป. 

3. วารสารปศุสัตว์

เกษตรศาสตร์ 

4. สารสัมพันธ์สุวรรณวาจก

กสิกิจฯ   
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ 
ไม่พบหลักฐานแสดงการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลครบทุกข้ออย่างสมบูรณ์ 

 

1. ควรแสดงหลักฐานการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลครบทุกข้ออย่างสมบูรณ์ 

จัดเก็บรวบรวมหลักฐาน

ที่แสดงถึงการบริหารงาน

ให้เป็นระบบหมวดหมู่ 

 หลักฐานที่แสดงถึงการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบ 10 

ข้อ 

ดําเนินการแล้ว 100%  หัวหน้าสํานักงาน

เลขา/หัวหน้างาน

ธุรการและบุคคล 

รายงานการประเมินตนเอง 

2554 (หลักฐานตามตัว

บ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ 6 )) 

 2. ควรจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ 

จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรให้ครอบคลุมทุก

ระดับ 

แผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปีงบประมาณ 

2555 

1.แผนพัฒนาบุคลากร

วิจัย 

2. แผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

ดําเนินการแล้ว 100 %  ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร/

หัวหน้าสํานักงาน

เลขา/หัวหน้างาน

ธุรการและบุคล 

แผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปีงบประมาณ 

2555 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่พบหลักฐานว่ามีการนํา

รายงานทางการเงินรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

1. ควรจัดทํารายงานทางการเงิน

เสนอต่อคณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

จัดทํารายงานทางการเงิน

และเสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน 

 รายงานการเงินรายไตร

มาสเสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานทราบอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

50 % 

 

 

 ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร

และหัวหน้างาน

คลังและพัสดุ 

สวพป. 

 

1.รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําครั้งที่ 

1/2554 วันที่ 29 กันยายน 

2554  (วาระที่ 2 เรื่องเพื่อ

พิจารณา 

- การดําเนินงานด้าน

การเงิน (หน้า 18) 

2. ไม่พบการจัดทําระบบ

สารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ใน

การบริหารและตัดสินใจใน

การติดตามการใช้เงิน จัดทํา

รายงานต่างๆ ที่เปน็สิ่งจําเป็น

ที่ผู้บริหารจะต้องทราบและนํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทาง

การเงิน 

2. ควรจัดทําระบบสารสนเทศ

อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ผู้บริหาร

นํามาใช้ในการบริหารและ

ตัดสินใจและติดตามการใช้เงิน 

รวมทั้งจัดทํารายงานต่างๆ ที่

เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้อง

ทราบและนําข้อมูลมาวิเคราะห์

สถานะทางการเงินของสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

จัดทําระบบสารสนเทศ

ทางการเงินให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ผู้บริหารสามารถ

นําข้อมูลมาวิเคราะห์

สถานะทางการเงินของ

สถาบันฯเพื่อวางแผน

บริหารจัดการได้ 

ข้อมูลทางการเงิน

ถูกต้องครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบันบนเว็บไซค์ 

สวพป. 

ฐานข้อมูลการเงิน

ครบถ้วนสมบูรณ์

สามารถนํามาวิเคราะห์

ผลที่ดําเนินงานและ

เป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร

ได้ 

ดําเนินการแล้ว 100 %  ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร

และหัวหน้างาน

คลังและพัสดุ 

สวพป. 

เว็บไซค์สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกิจฯ (ฐานข้อมูล

การเงิน) 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ไม่พบหลักฐานการ

นําเสนอการดําเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพอย่าง

ครบถ้วน เสนอต่อ

คณะกรรมการประจํา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

1. ควรนําการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน

ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

นําผลการดําเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพภายในเสนอ

คณะกรรมการประจําสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา 

ดําเนินการแล้ว 100%  คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพ/

หัวหน้างาน

ประกัน 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําครั้งที่ 

1/2554 วันที่ 29 กันยายน 

2554  (วาระที่ 2 เรื่องเพื่อ

พิจารณา 

- การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ภายในฯ (หน้า 20) 

2. ไม่พบเอกสารการมีแนว

ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน

ประกันคุณภาพที่สถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

พัฒนาขึ้น 

2. ควรพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีหรือ

งานวิจัยด้านประกันคุณภาพที่

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ 

 

กําหนดให้หน่วยงาน ศูนย์ / 

สถานี จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน(รายงาน

ประจําเดือน)ตามแบบฟอร์ม

การจัดเก็บข้อมูลดิบของงาน

ประกันคุณภาพ 

 รายงานผลการ

ดําเนินงานประจําเดือน 

ศูนย์ / สถานีที่

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

ของงานประกัน

คุณภาพ 

ดําเนินการแล้ว 80 %  คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพ/

หัวหน้างาน

ประกัน 

รายประจําเดือน ศูนย์/สถานี 

(หลักฐานตัวบ่งชี้ที่  3.1-3-2) 

3. ไม่พบเกณฑ์หรือแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ใช้กับตัวบ่งชี้

ของอัตลักษณ์ที่สถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

กําหนด 

3. ควรกําหนดเกณฑ์หรือแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้

ของอัตลักษณ์ที่สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกิจฯ กําหนดซึ่งสามารถ

วัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย

ของตัวบ่งชี้และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กําหนดเกณฑ์/เป้าหมาย เพื่อ

วัดความสําเร็จตามอัตลักษณ์

ของสถาบัน 

 1. เป้าหมาย / ตัวบ่งชี้

ตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน 

2. ผลการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

ดําเนินการแล้ว 100 %  คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพ/

หัวหน้างาน

ประกัน 

1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกัน สวพป. 

ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 /55 

(วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง) 

2. รายงานผลการประเมิน

ตนเอง ประจําปี 2554     ( 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ) 
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเกื่อการคน้คว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
ไม่พบหลักฐานการกํากับ

ติดตามและประเมินผลการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานและเสนอผู้ม

อํานาจ 

ควรมีการกํากับติดตาม

ประเมินผลและจัดทํารายงาน

สรุปผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี

อํานาจ 

ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลพร้อมจัดทํา

รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุงกระบวนการ

เสนอผู้อํานวยการ

สถาบันสุวรรณวาจกกสิ

กิจฯ 

โครงการปรับปรุงการ

ดําเนินงานบริการ

วิเคราะห์อาหารสัตว์ 

รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุงกระบวนการที่

ผ่านการเห็นชอบจาก 

ผอ. สถาบันฯ 

ดําเนินการแล้ว 

 

 

 

100 %  ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร บันทึกข้อความขอส่ง

รายงานสรุปผลการ

ปรับปรุงกระบวนการ

วิเคราะห์อาหารสัตว์ 
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บทบทท่ี ท่ี 55  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่การคน้คว้า 

และพัฒนาปศุสตัวแ์ละผลติภัณฑ์สตัว ์
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
 รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ประจําปีการศึกษา 
2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ  พบว่า สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ  และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน  จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงาน
ประ เ มิ น ตน เ อ ง   มี ค ะแนน เฉลี่ ย   4 . 7 3   ไ ด้ คุณภาพระ ดับ ดีม าก  ส่ ว นผลกา รปร ะ เ มิ น ขอ ง 
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน
การ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.25 4.69 4.57 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 0.00 4.75 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 4.75 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.87 4.58 4.60 4.62 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 

ภาพรวมภาพรวม  
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
  2. ผู้บริหารกระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับศูนย์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
  3. บุคลากรมีความรู้ ความสมารถในการปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
  4. ควรคงไว้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
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 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดวาระการติดตามผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 
2. ศักยภาพในทางวิชาการและการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ผู้บริหารจําเป็นต้อง

สนับสนุนบางศูนย์เป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในอัตราที่เท่าเทียมกัน  
3. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีจํานวนและศักยภาพของบุคลากรเพียงพอ

ตามพันธกิจและสามารถทดแทนบุคลากรที่กําลังจะเกษียณอายุ 
4. ควรมีการประเมินผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละศูนย์ที่ชัดเจน 
5. ควรนําเครือข่ายที่มีอยู่ภายนอกในระดับชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 

เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย   
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนตําแหน่งบุคลากรของสถาบันฯ ให้มากขึ้น เพ่ือรองรับพันธกิจที่

กําลังขยายตัว 
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบลงทุนให้กับสถาบันฯ ในการปรับปรุงศักยภาพด้านการวิจัย  
3. วิทยาเขตควรสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้มากขึ้น เช่น โรงเรือนสัตว์ทดลอง ระบบ

สาธารณูปโภค เป็นต้น 
4. วิทยาเขตควรสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทให้กับทางสถาบันฯ อย่างทั่วถึง 

 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีงานทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัยประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย  

  1. หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. หน่วยงาน  สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 25532553  
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553 พบว่า 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดย
มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  จํานวน  14  กิจกรรม  มีการดําเนินการแล้ว 11 กิจกรรม  อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 
กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ - กิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 
องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว  11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  17 ตัวบ่งช้ี  ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.50  อยู่ในเกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซึ่ง
ประเมินได้ค่าคะแนน 4.46 อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายในวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน  
 1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 
 3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 
 4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายในกรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
 2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
 3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ 
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กําหนดกําหนดการการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  
ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่  2 2 --  33  กรกฎาคม  กรกฎาคม  25552555  

ณ  ห้องประชมุศูนย์คน้คว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสตัว์ณ  ห้องประชมุศูนย์คน้คว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสตัว์  
************************* 

วันจันทรท์ี่  2 กรกฎาคม    2555 
 08.30 - 09.00 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้า 
       และพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
 09.30 - 10.00 น. -  ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ผู้อํานวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์/สถาน ี
       และผู้เก่ียวขอ้งพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
    -  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  กลา่วต้อนรับ พร้อมแนะนําผู้บรหิาร และหน่วยงาน 
     -  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการพร้อม 
        ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินฯ 
 10.00 - 12.00 น. -  คณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากร 
                                   กลุ่มที่ 1 - ผู้รับบริการ  จํานวน  2  ท่าน 

    - ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน   2  ท่าน 
     - ลูกจ้างช่ัวคราว  (ตําแหน่งเหมือนข้าราชการ)   จํานวน 2  ท่าน 

                                   กลุ่มที่ 2   - ลูกจ้างประจาํ   จํานวน 2  ท่าน 
    - ผูม้าใช้บริการ (บุคคลภายนอก) จํานวน 1 ท่าน 

12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 16.30 น    - คณะกรรมการ ตรวจเย่ียมหน่วยงาน  ดังน้ี 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (คาวบอยแลนด์) 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
- สํานักงานเลขานุการ 
- ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

วันอังคารที่   3   กรกฎาคม    2554 
08.30 - 12.00น  -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสาร (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 13.30 น.  -  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
13.30 - 14.00 น.    -  คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการตรวจประเมินต่อผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณ    

   วาจกกสิกิจฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
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วิธีการดําเนนิงานวิธีการดําเนนิงาน  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง
และหลังการตรวจเย่ียม)  ดังน้ี 
 1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการประเมิน
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
 2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหารของ
หน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ 
 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับบริการ (บุคคลภายนอก) ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 3. การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 
 สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณเกณฑ์การประเมินฑ์การประเมิน  
 เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ  และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 
      คะแนนเฉล่ีย  0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
      คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
      คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
      คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
      คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  
 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน 23 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.73  ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 1   
 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.25 4.69 4.57 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 0.00 4.75 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 4.75 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.87 4.58 4.60 4.62 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 

2554 คะแนน
ประเมิน

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.62 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งช้ี 4.50 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 5.00 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4.00 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 

2554 คะแนน
ประเมิน

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 4.57 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 4.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 5 4.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 180,000.00 12,440,915.66 345,580.99 5.00 

36.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 4.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 4 5 5.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 30.00 27.00 75.00 5.00 

36.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.50 7,292.11 4.37  

1,667.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20 

 

9.25 25.69 5.00 

36.00 

 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 27.00 36.00  

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 16.00 15 3.75  

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  3 1.50  

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 

ผลงาน  0 0.00  
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 

2554 คะแนน
ประเมิน

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

ผลงาน  4 4.00  

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

   0.00  

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน   0.00  

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน   0.00  

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน   0.00  

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน   0.00  

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน   0.00  

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 17.00 47.22 5.00 

36.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง  9  

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง  0  

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง  12  

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง  0  

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 12.00 20.69 3.45 

 58.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง  9  
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 

2554 คะแนน
ประเมิน

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง  2  

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง  1  

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง  58  

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 4 5 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 N/A N/A 

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 5 N/A 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 4.75 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 6 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 4.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 69.50 75.96 4.75 

91.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 

2554 คะแนน
ประเมิน

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5.00 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
4.50 ได้คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.50  ได้คุณภาพระดับ  ดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
  1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
  2. ควรคงให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดวาระการติดตามผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 

 
องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  
จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.57  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  สรุปได้ดังน้ี 

  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
  - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
1. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. ควรมีวาระการประชุมเพ่ือนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุงแผนงานวิจัยและ

แผนงานบริการวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 3  การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร
และการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.75 ได้คุณภาพระดับ  ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.75  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ  สรุปได้ดังน้ี 
 



12 
 

  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
  - ผู้บริหารกระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับศูนย์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
1. ศักยภาพในทางวิชาการและการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ผู้บริหารจําเป็นต้อง

สนับสนุนบางศูนย์เป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในอัตราที่เท่าเทียมกัน 
2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มีจํานวนและศักยภาพของบุคลากรเพียงพอ

ตามพันธกิจและสามารถทดแทนบุคลากรที่กําลังจะเกษียณอายุ 
3. การลงทุนของแต่ละศูนย์ควรมีการประเมินผลตอบแทนที่ชัดเจน 

 
องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 ได้คุณภาพระดับ  ดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  สรุปได้ดังน้ี 

  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
  - มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
  - ควรทํารายงานทางการเงินรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  ได้คุณภาพ ระดับ  ดี       

คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  สรุปได้ดังน้ี 

  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
  - บุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

จุดที่ควรจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
- ควรนําเครือข่ายที่มีอยู่ภายนอกในระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เช่น 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
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องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพ 
ระดับ  ดีมาก       

คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  สรุปได้ดังน้ี 

  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็งและแนวทางเสริม  
1. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเห็นความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

  จุจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
 - ควรจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ครบทุกกระบวนการดําเนินงานหลัก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ ประจําปีการศกึษา 2554 (ป.1) 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล

การ
ประเมิน หมายเหตุ

2554 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วย

งาน
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 22 ตัวบ่งชี้) 4.73 4.62   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งชี ้ 4.50 4.50   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.86 4.57   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 6 ข้อ 7 6 5.00 4.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 6 5 5.00 4.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 12,966,037.35 480,223.61 12,440,915.66 345,580.99 5.00 5.00  
27.00 36.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 4 4.00 4.00  
2.5 กระบวนการบ ริการทางวิ ช าการ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อ 4 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าท่ีสนับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 30.00 25.00 92.59 27.00 75 5.00 5.00  

27.00 36.00 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่า 

เฉล่ีย
3.50 7,295.11 4.35 7,292.11 4.37 4.35 4.37  

1,677.00 1,667.00 
2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ร้อยละ 20 8.50 31.5 9.25 25.69 5.00 5.00  

 27.00 36.00 
 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  27.00 36.00    
 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผล 
งาน

  16.00 15 3.75    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผล 
งาน

  1.00 3 1.50    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผล 
งาน

  0.00  0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล

การ
ประเมิน หมายเหตุ

2554 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 

งาน 
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผล 
งาน 

  4.00 4 4.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผล 
งาน 

  0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผล 
งาน 

  0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผล 
งาน 

  0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผล 
งาน 

  0.00  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผล 
งาน 

  0.00  0.00    

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 14.00 51.85 17.00 47.22 5.00 5.00  
27.00 36.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง  7 7    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง  0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง  9 10    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง  0     

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 12.00 35.29 12.00 20.69 5.00 3.45  

 34.00 58.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง  9 9   
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง  2 2   
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง  1 1   
 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง  34 58   

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00  

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม) 

ข้อ 4 na na  5.00  

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 5 5  na  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.75 4.75  
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 
คะแนนผล

การ
ประเมิน หมายเหตุ

2554 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วย

งาน
กรรม
การตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ(์% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
หน่วยงาน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00  
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 5 4.00 4.00  
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 69.50 75.96 69.50 75.96 4.75 4.75  

91.50 91.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   4.00 5.00  
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 7 4.00 5.00  
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00  
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 7 7 7 4.00 4.00  

5.2 การพัฒนากิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์ด้าน
ปศุสัตว์ที่มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ
หน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์กับ
สาธารณชน 

ข้อ 5  5  5    

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน   5.00 5.00  
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 5 5 5.00 5.00  

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ( ป.2 ) 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดําเนนิการ   
- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.75 4.25 4.91 4.69 4.86 4.57 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.75 4.75 4.75 4.75 - - 4.75 4.75 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 4.00 5.00 - - 4.00 5.00 ดี ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.87 4.87 4.67 4.58 4.79 4.60 4.73 4.62   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
 1.  ควรมีการจัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ใหม่ และทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน        
 2.  เครื่องมืออุปกรณ์โรงผสมอาหารสัตว์ของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ค่อนข้างเก่า  
อยากให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยกว่าน้ี เพ่ือเป็นการหารายได้ที่เพ่ิมขึ้นของทางศูนย์ฯ 

3. บุคลากรมีความรักและภูมิใจในหน่วยงาน 
4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการทํางานให้กับหน่วยงานของตนเอง 
5. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรบางคนยังไม่ทราบเก่ียวกับความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  
7. หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามทักษะวิชาชีพ 
8. หน่วยงานมีความสามารถในการหาเงินรายได้เข้าหน่วยงาน 
9. หน่วยงานควรสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานด้าน

ประกันคุณภาพ 
 10.  หน่วยงานควรจัดให้มีอาจารย์ประจําภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วม เป็นที่ปรึกษาในการเขียนขอ
โครงการวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ   
 11. ผู้มารับบริการมีความเช่ือมั่นและมั่นใจในการวิเคราะห์อาหารสัตว์ของทางศูนย์ฯ 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(สําเนา) 
คําสั่ง 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
ที่     2   /2554 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
…………………………………………. 

 เพ่ือให้การดําเนินงานของงานประกันคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่  25/ 2553  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  
2553   เรื่อง  แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์  
จึงแต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพ  ดังน้ี 
 
 1.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯฝ่ายบรกิารวิชาการ ประธานกรรมการ 

2.  นายเกรียงศักด์ิ   แก้วสมประสงค์ รองประธานกรรมการ 
3.  นางสรณ์สริิ   พูลลาภวิวัฒน์ กรรมการ 
4.  นางผุสดี   หมื่นราษฎร์ กรรมการ 
5.  นายสนธยา   จําปานิล กรรมการ 
6.  นางสาววราพันธ์ุ   จินตณวิชญ์ กรรมการ 
7.  นางสาวปฎิมา   อู๋สูงเนิน กรรมการ 
8.  นายหนูจันทร์   มาตา กรรมการ 
9.  นายสทิธิชัย   แก้วสุวรรณ์ กรรมการ 
10.  นายพุทธีร์   เหลืองนํ้าเพ็ชร กรรมการ 
11.  นางอรทัย   ไตรวุฒานนท์ กรรมการ 
12.  นายสุรชัย    เป่ียมคล้า กรรมการ 
13.  นางสาวทิพย์มนต์   ใยเกษ กรรมการ 
14.  นางทองเมี้ยน    ศรีนอก กรรมการ 
15.  นางจันทนา    ศรีอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
16.  นางสาวสุพิชฌาย์    แซล่ิ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวอารีรัตน์    ทรัพย์ฤทธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ ดังน้ี 
 1.  กํากับและดูแลแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 2.  กํากับและดูแลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และรับการประเมินสถาบัน 
 3.  ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับ ระบบ เทคนิค และวิธีการด้านประกันคุณภาพระดับ 
ศูนย์ / สถานี / สํานัก 
 4.  งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย      

 



ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่   24   มกราคม  2554 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ) 
ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(สําเนา) 
 

คําสั่ง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
ที่   ๕   / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถาบันสุวรณวาจกกสิกิจฯ 

.............................................................. 
 เพ่ือให้การดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๒๕ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ัน จึง
ขอแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจฯ ดังน้ี 
 

 คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ แผนดําเนนิงาน 
๑. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประธานอนุกรรมการ                   
๒. นางทวีพร  เรืองพร้ิม อนุกรรมการ 
๓. นางสาวสุนารี  สว่างศรี อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลัก 
๑. รองผู้อํานวยการสถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายวิจัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรกิารวิชาการ อนุกรรมการ 
๓. นายหนูจันทร์  มาตา อนุกรรมการ 
๔. นางสาววราพันธ์ุ  จินตณวิชญ์ อนุกรรมการ 
๕. นายสุรชัย  เป่ียมคล้า อนุกรรมการ                   
๖. นางสาวทัสนันทน์  หงสะพัก อนุกรรมการ                   
๗. นางสาวปฏิมา  อู๋สูงเนิน อนุกรรมการ 
๘. นางภคอร  อัครมธุรากุล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๓ การบริหารและจัดการ 
๑.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นางจันทนา  ศรีอินทร ์           อนุกรรมการ 
๓.  นางสาววราพันธ์ุ  จินตณวิชญ์ อนุกรรมการ 
๔. นายสนธยา  จําปานิล อนุกรรมการ 
๕. นางผุสดี  หมื่นราษฎร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๔ การเงนิและงบประมาณ 
๑. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรหิาร ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสรณ์สิร ิ พูลลาภวิวัฒน์ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิชฌาย์  แซ่ลิม้    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๕ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๑. หัวหน้างานประกันคุณภาพ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายเกรียงศักด์ิ  แก้วสมประสงค์ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอารัตน์  ทรัพย์ฤทธา    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ ๖ การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
๑. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฝ่ายบรหิาร ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สถาบันสวุรรณวาจกกสิกิจฯ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวทิพย์มนต์  ใยเกษ อนุกรรมการ 
๔. นางสาววราพันธ์ุ  จินตณวิชญ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
โดยขอให้คณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและรายงานเอกสารหลักฐานเพ่ือ

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
 
 
 
                                                   สั่ง ณ วันที่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                                                       
 

 
(รองศาสตราจารย์อุทัย    คนัโธ) 

ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อบุคลากรสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศสุัตวแ์ละผลติภัณฑ์สัตว ์
ประจําปีการศึกษา 2554 
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สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่การค้นคว้าและพัฒนาปศุสตัว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
 สํานักงานเลขานุการ         

 ผู้บริหาร         
1. รองศาสตราจารย์ อุทัย   คันโธ      ผู้อํานวยการสถาบัน 1 1    1   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอชาติ บญุเอก * รองผู้อํานวยการ 0.5      0.5  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร นาคทอง * รองผู้อํานวยการ 0.5      0.5  
 ข้าราชการ         

4. นายวีรชน  พ่ึงชัย                      ช่างเคร่ืองยนต์  ชํานาญการพิเศษ 1    1    
5. นางจันทนา   ศรีอินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญ

การพิเศษ 
1    1    

6. นางสรณ์สิริ  พูลลาภวิวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญ
การพิเศษ 

1    1    

7. นางผุสดี   หม่ืนราษฎร์ บุคลากร  ผู้ปฏิบัติงาน 1    1    
 พนักงานมหาวิทยาลัย         

8. นายสนธยา  จําปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1     1   
9. นางสาวสุพิชฌาย์  แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ 1    1    
10. นายธีระศักด์ิ  จําปานิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1    1    

 พนักงานราชการ         
11. นายอภิชาติ  หวังแก้ว นายช่างเคร่ืองยนต์ 1   1     
12. นายมณฑล  แผนสท้าน วิศวกร 1    1    

 ลูกจ้างประจํา         
13. นายสมชาย  มูลทองฟัก พนักงานขับรถยนต์ 1   1     
14. นายคนอง  พิมพ์เจริญ ช่างเคร่ืองยนต์ 1   1     
15. นางยุพา  หลักทรัพย์โต พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 1   1     
16. นายสรวิญช์  ปุยะพันธ์ พนักงานขับรถงานเกษตรและ

ก่อสร้าง 
1   1     

17. นางเช็ง  พูสุวรรณ พนักงานผลิตทดลอง 1   1     
18. นายไพศาล  สระเพ่ิมพูล พนักงานขับรถงานเกษตรและ

ก่อสร้าง 
1   1     

19. นายสุพจน์  ขําวิลัย พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส 3 1   1     
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20. นายณรงค์  ขุนไกร พนักงานขับรถงานเกษตรและ
ก่อสร้าง 

1   1     

21. นายมีชัย  แสนทรัพย์สิริ พนักงานขับรถงานเกษตรและ
ก่อสร้าง 

1   1     

22. นายสมบัติ  เอกทุ่งบัว ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 1   1     
23. นายลําเทียน  ทองลาว ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 1   1     
24. นางธิดารัตน์   โพธ์ิทอง พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส 2 1    1    
25. นางเนิ้ม  สระเพ่ิมพูล พนักงานผลิตทดลอง 1   1     
26. นางวันเพ็ญ  สุวรรณฤทธ์ิ   พนักงานท่ัวไป   1 1     
27. นางวัทนา   พันยุโดด พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 1   1     
28. นายโภคัย  เพ็งสมยา ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 1   1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
29. นางสาวสุรัตน์  พันยุโดด นักวิชาการเงินบญัชี 1    1    
30. นางสอ้ิง   เมฆอ่อน พนักงานท่ัวไป   1 1     
31. นางสาวสุนารี  สว่างศรี นักประชาสัมพันธ์ 1    1    
32. นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์ฤทธา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1   1     
33. นายเนตร  สุวรรณดี พนักงานขับรถงานเกษตรและ

ก่อสร้าง 
1   1     

34. นายอดิศักด์ิ  สินเทศ พนักงานท่ัวไป   1 1     
 ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์         

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ         
35. นางสาววราพันธ์  จินตณวิชญ์ นักวิชาการเกษตร 1 1    1   
36. นางสาวปฎิมา  อู๋สูงเนิน นักวิจัย 1 1    1   

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
37. นายมนูญ  ปลงรัมย์ นักวิชาการเกษตร 1 1   1    
38. นายธวัช  จันทร์แจ่มใส พนักงานขับรถยนต์ 1   1     
39. นายณัฐวุฒิ  ดีทอง นักวิชาการเกษตร 1 1  1     
40. นางสาวอัญมณี  ปานดีย่ิง นักวิชาการพัสดุ 1    1    
41. นายไพฑูรย์  มูลจิตร นักวิชาการเกษตร 1 1   1    
42. นางสาวชนิตา  คงเทียนทํา นักวิชาการเกษตร 1 1   1    

 ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้         
43. นางสาวธัญญานชุ   รุ่งโสภากิจ   นักวิชาการเงินและบัญชี 1     1   
44. นายเทียน  สายทอง พนักงานท่ัวไป   1 1     
45. นายอดุล  ฮวดลิ้ม พนักงานท่ัวไป   1 1     
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46. นางสาวนวิยา  คุ้มประวัติ นักวิขาการเกษตร 1 1   1    
47. นางสาวสุพรรษา  แซ่ลิ้ม   นักวิชาการเกษตร 1 1   1    

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ         
 ข้าราชการ         

48. นายสมโภชน์  ทับเจริญ นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ
พิเศษ 

1 1    1   

49. นางวิไลลักษณ์  ชาวอุทัย นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ
พิเศษ 

1 1    1   

50. นายหนูจันทร์  มาตา นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ
พิเศษ 

1 1     1   

51. นายเกรียงศักด์ิ  สอาดรักษ์ นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ
พิเศษ 

1 1    1   

 พนักงานมหาวิทยาลัย         
 นายธนโชติ  ธรรมชาติ *** นักวิจัย        บรรจุ 15 ธ.ค.54
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         

52. นายจําเริญ  เขียวสังข์ นักวิขาการเกษตร 1 1   1    
53 นางสาวชลณัฐชา  ตันทอง นักวิขาการเกษตร 1 1   1    
54. นางธัญชรินทร์  พูลสวัสด์ิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1   1     
55. นางสาวเบญจวรรณ  สินอาภา นักวิขาการเกษตร 1 1   1    
56. นายวิสุทธ์ิ  รุผักชี พนักงานขับรถยนต์ 1   1     
57. นายพิเชษ  เล่าเปี่ยม พนักงานท่ัวไป   1 1     
58. นายณรงค์  สุขีวงศ ์ พนักงานท่ัวไป   1 1     
59. นายมานะ  สุขประดิษฐ์ พนักงานท่ัวไป   1 1     
60. นายสุเทพ  ปิ่นแก้ว พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้         
61. นายเล็ก  เจิมเกิด พนักงานท่ัวไป   1 1     
62. นางสาวยุพิน  เจเถ่ือน พนักงานท่ัวไป   1 1     
63. นายอ้อย  เจเถ่ือน พนักงานท่ัวไป   1 1     
64. นางนพรัตน์  จันทร์คํา พนักงานท่ัวไป   1 1     
65. นายจํานง  ต่ิงตา พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค         
66. นายปรีชา  อินนุรักษ์ นักวิขาการเกษตร เชี่ยวชาญ 1 1    1   
67. นายเกรียงศักด์ิ  แก้วสมประสงค์ นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ

พิเศษ 
1 1   1    
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68. นายริเชษฐ์  พ่ึงชัย นักวิขาการเกษตร ชํานาญการ 1 1   1    
69. นางผกาพรรณ  สกุลม่ัน นักวิขาการเกษตร เชี่ยวชาญ 1 1    1   
70. นางทวีพร  เรืองพริ้ม นักวิขาการสัตวบาล ชํานาญการ

พิเศษ 
1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา         
71. นายสมรส  พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง 1   1     
72. นายสํารวย  พันยุโดด พนักงานผลิตทดลอง 1   1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
73. นางนนทยา  ภัทรศิลสุนทร นักวิชาการเงินและบัญชี 1    1    
74. นางสาวอุสา  คํากองแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1    1    
75. นายสุรเดช  ฝางแก้ว พนักงานท่ัวไป   1 1     
76. นายสมบัติ  วรเลข พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม         
77. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์ นักวิขาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1 1    1   
78. นางสาวศิริรัตน์  บัวผัน นักวิจัย ชํานาญการ 1 1     1  
79. นายนครไชย  อันชื่น นักวิชาการสัตวบาล  ชํานาญการ 1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา         
80. นางเช็ง  คําฝั้น พนักงานท่ัวไป   1 1     
81. นายรุ่ง  สามสาหร่าย พนักงานท่ัวไป   1 1     
82. นายคํารณ  นุ่มกัลยา พนักงานท่ัวไป   1 1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
83. นางทองดี  นามสะกัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1   1     
84. นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล 1 1   1    
85. นายสุทิน  เพชรสามแก้ว พนักงานท่ัวไป   1 1     
86. นายอาทิตย์  พันยุโดด พนักงานท่ัวไป   1 1     
87. นายจันทร์  พันยุโดด พนักงานท่ัวไป   1 1     
88. นายทวี  จ้อยร่อย พนักงานท่ัวไป   1 1     
89. นางสาวนงลักษณ์  เจ็กจันทึก พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ลูกจ้างชั่วคราว         
90. นายสุรชาติ  งามขํา พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก         
91. นายลักษณ์  เพียซ้าย นักวิขาการเกษตร  ชํานาญการ

พิเศษ 
1 1   1    
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 พนักงานมหาวิทยาลัย         
92. นางสาวทัสนันทน์  หงสะพัก นักวิจัย 1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา         
93. นายพุทธีร์  เหลืองน้ําเพชร พนักงานพิมพ์ดีด ส 2 1    1    
94. นางขจร  ศรีปั้น พนักงานผลิตทดลอง 1   1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
95. นายสมศักด์ิ  โมราสุท พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ลูกจ้างชั่วคราว         
96. นายธรรมรัตน์  ชนประเสริฐ ** นักวิชาการสัตวบาล 0.5 0.5   0.5   บรรจุ 1 พ.ย. 54
97. นายนพดล  วังทะพันธ์  ** นักวิชาการสัตวบาล 0.5 0.5   0.5   บรรจุ 1 พ.ย. 54
98. นางสาวสุพรรษา  สร้อยยอดทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1    1    
99. นายอภิชาต  โมราสุท พนักงานท่ัวไป   1 1     
100. นายสุนิรันท์  ทองสน ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 1   1     
101. นายณัฐวุฒิ  เติบโต พนักงานท่ัวไป   1 1     
102. นายเสน่ห์  ม่วงกล่อม พนักงานท่ัวไป   1 1     
103. นายสมหมาย  โพธ์ิกลิ่น พนักงานท่ัวไป   1 1     
104. นายบุญสืบ  ใจเท่ียง พนักงานท่ัวไป   1 1     
105. นายสังวร  แป้นพยัคฆ์ พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก         
 ข้าราชการ         

106. นางสุกัญญา  จัตตุพรพงษ์ นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ 1 1    1   
107. พนักงานมหาวิทยาลัย          
108. นางภคอร   อัครมธุรากุล นักวิจัย 1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา         
109. นายสามารถ  สระเพ่ิมพูล พนักงานผลิตทดลอง 1   1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
110. นางสาวปวีณา  แซ่ลี้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1    1    
111. นายสิงหา  แดงช้อย พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ลูกจ้างชั่วคราว          
112. นางสาวเรญา  ม้าทอง นักวิชาการเกษตร 1 1    1   
113. นายสมพร   โต๊ะน้อย พนักงานท่ัวไป   1 1     
114. นางสาวจุฑามาศ  จงรุจิโรจน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1   1     
115. นายสุทัศน์   ขุนสว่าง พนักงานท่ัวไป   1 1     

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์         
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 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ         
116. นายสุรชัย  เปี่ยมคล้า นักวิจัย 1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา         
117. นายถนอม  พลับจะโปะ พนักงานท่ัวไป   1 1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
 นางสาวชลธิชา  สระนะพงษ์  **     เจ้าหน้าท่ีบริหารรงานท่ัวไป 0.5    0.5   ลาออก 1 ธ.ค. 54

118. นายบุญเสริม  เล่าเปี่ยม พนักงานท่ัวไป   1 1     
119. นายสมบูรณ์  พลอบ พนักงานท่ัวไป   1 1     
120. นายบุญรอด  ศรีแสงฉาย พนักงานท่ัวไป   1 1     
121. นายธนวรรศว์  วุฒิไกรรัตน์  *** เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป        บรรจุ ม.ค. 55 

 ลูกจ้างชั่วคราว          
122. นางสาวเสาวนิตย์  วุฒิไกรรัตน์ นักวิชาการเกษตร 1 1   1   บรรจุ 1 มิ.ย.54
123. นางบุษบา   มีล้อม พนักงานท่ัวไป   1 1     

 สถานีวิจัยทับกวาง          
124. นายบุญชู  แก้วภู นายช่างเคร่ืองยนต์ ปฏิบัติการ 1   1     
125. นางทองเมี้ยน  ศรีนอก พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ 1   1     
126. นายพัลลภ  ต้ังตระกูลทรัพย์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 1     1  
127. นายวิรัตน์  สุมน นักวิขาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1 1    1   
128. นางสาวเยาวลักษณ์ สุดประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 1    1    
129. นางณัฐยาพร  สุมน พนักงานสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ 1    1    
130. นางสาวทิพย์มนต์  ใยเกษ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 1 1    1   

 ลูกจ้างประจํา          
131. นายธวัช  จาดเชื้อ ช่างไม้ 1   1     
132. นางขวัญฤทัย  เกียรติรัมย์ พนักงานพิมพ์ดีด  2 1   1     
133. นางอัมพวัน  แปรงกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     
134. นายหลอด  แปรงกระโทก พนักงานผลิตทดลอง 1    1    
135. นายสฤษด์ิ  แปรงกระโทก พนักงานเลี้ยงสัตว์ 1   1     
136. นายสถิตย์  พิมพ์สัย พนักงานขับรถยนต์ 1   1     
137. นายสุวิทย์   สุวรรณไตรย์ พนักงานท่ัวไป   1 1     
138. นายพิลา  จิตรักษา พนักงานรักษาความปลอดภัย   1 1     
139. นายอกฤษฎา  ต่อมสูง.เนิน พนักงานท่ัวไป   1 1     

 นายเพลนิจิต ไกรสุนทรเลิศภพ ** พนักงานท่ัวไป   0.5 0.5    ออก 1 ก.พ. 55
140. นายประยูร  คัมภิรานนท์ พนักงานท่ัวไป   1 1     
141. นางลําพรรณ  สุดกระโทก พนักงานเลี้ยงสัตว์   1 1     



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประ
จํา

วิจัย แรง 
งาน

คุณวุฒิ 
หมายเหตุ ตํ่ากว่า 

ป.ตรี 
ตรี โท เอก

142. นายทองมาก  บุญเกื้อ พนักงานท่ัวไป   1 1     
143. นายสวาท  บุญเกื้อ พนักงานท่ัวไป   1 1     

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
144. นางรุจิรา  กระตุดเงิน พนักงานท่ัวไป   1 1     
145. นายวิฑูร  ปลิงกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     
146. นางสมเกียรติ  ปลิงกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     
147. นายหม่ัน  ช่องกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     
148. นายสะอาด  สูงกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     
149. นางสาลิกา  สุวรรณไตรย์ พนักงานท่ัวไป   1 1     
150. นางวรรณพร  พิมพ์สัย พนักงานท่ัวไป   1 1     
151. นายวัชระ  แปรงกระโทก พนักงานท่ัวไป   1 1     

รวม 91.5 36 56.5 90.5 33.5 21 3  
 

 
 
หมายเหตุ   *      0.5  ผู้บริหารสังกัดภาควิชาสัตวบาล                (นับ 0.5 จํานวน  2 คน) 
               **    0.5  ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน   6 – 8  เดือน  (นับ 0.5 จํานวน  4 คน) 
               ***   ปฏิบัติงานไม่ครบ  6  เดือน (ไม่นับ) 
 
จํานวนบุคลากรท้ังหมด 148 คน 
บุคลากรลาศึกษาต่อ   -  คน 

- จํานวนนักวิจัยทั้งหมด 36 คน 
- บุคลากรหมวดแรงงาน 56.5 คน 
- บุคลากรประจํา (รวมนักวิจัย) 91.5 คน 

รวมจํานวนบคุลากรท่ีปฏิบติังานจรงิทั้งหมด 148 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


