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ค ำน ำ 
 

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

รายงานฉบับนี้  เป็นการประเมินตนเอง  ในรอบปีการศึกษา  2555  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555  ถึง
วันที่  31  พฤษภาคม  2556  ส่วนข้อมูลด้านงบประมาณใช้ข้อมูลระหว่าง  1  ตุลาคม  2554 ถึง  30  กันยายน  
2555  มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น  5  บท  คือ  บทที่  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  บทที่  2  รายงานผลการ
ด าเนินงาน  บทที่  3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  บทที่  4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง       
บทที่   5   ร ายง านผลการประ เมิ นคุณภาพภาย ใน   จากคณะกรรมการประ เมินคุ ณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2555 

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

          ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ 
                เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
                        1 กรกฎาคม 2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 

      สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถาบันฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.89  อยู่ในระดับ ดี  

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจ
หลัก 

3.35 3.35 4.00 4.00 4.32 4.75 4.16 4.44 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กำร
บริหำรและจัดกำร  

5.00 5.00 3.50 3.25 - - 3.80 3.60 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  
กำรเงินและงบประมำณ 

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  กำร
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 4.17 4.17 3.67 3.50 4.09 4.48 3.89 3.96   
ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี   
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 5.00 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั

ทั้งหมด 
94.29 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร ่ 25.71 5.00 
2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
5 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5 5.00 
2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน 

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง) 
4 5.00 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบนั 
(เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

5 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

91.14 5.00 

5.2 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อสังคมต่อนักวิจัยประจ า 

23,755.57 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 4.00 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.34 4.34 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 17.14 4.29 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
25.00 4.17 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 4 4.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 4 4.00 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
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2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 3.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 3 3.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัยประจ า 120,524 3.35 
3.1 ภาวะผุ้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บรหิารทุกระดบั

ของหน่วยงาน 
5 3.00 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 4 3.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุคล 3 3.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 5 3.00 

 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
2 2.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 2 2.00 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) (ไม่มี) 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
    

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 

 
 

 ผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก พบว่า สถาบันมีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งสถาบันได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1.บุคลากรมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญการวิจัย
เฉพาะพืช โดยเฉพาะบุคลากรอาวุโส 

2.มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาวิชาการ
และสามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 

2.มีผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯ/ มหาวิทยาลัยฯ เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม และได้รับสิทธิบัตรในการการยื่น
ขอรับรองพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพดอินทรี 2 ข้าวโพดสุวรรณ 
5 และ น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร เป็นต้น 

3.มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 3.มีการน าผลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
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แก่ชุมชนและสังคม วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

4.เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช เพื่อประโยชน์ในการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่ และไม้ผลเขตร้อน 

4.สถาบันฯ มีศักยภาพในการหารายได้ เพื่อการพ่ึงพา
ตนเอง จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในด้านบุคลากร 
สถานที่ และผลผลิต 

มีศักยภาพในการหารายได้สูง 5.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ก าหนดกระบวนการการด าเนินงานหลักตามภารกิจของ
หน่วยงานและมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระหว่าง
กระบวนการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล 

 จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1.ไมมี่การติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของ
แผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรายงานคณะกรรม
ประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

1.ไม่มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของ
แผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ และการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

2.ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือ
ก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานของสถาบัน 
ด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของ มก. 

2.เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนนักวิจัยประจ ายังต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3.ไมมี่แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

3.ไม่พบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ท าให้
ไม่มีการประเมินตนเอง ประเมินผู้บริหาร และให้
ข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการ  

 4.ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์จัดสรร เพ่ือจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  

 แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนำ 
ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1.ควรก าหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพื่อรายงานคณะ
กรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือ
พิจารณา 

2.ควรมีกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุน จุดเน้น 
จุดเด่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ และนานาชาติ 

2.ควรมีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ  ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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3.ควรก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  

3.การก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือพิจารณา  

4.ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 

4.ควรมีการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีนักวิจัยพี่
เลี้ยง การสร้างเครือข่าย การเขียนขอทุนวิจัย และ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  

5.ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพื่อ
ก าหนดนโยบายบริหารสถาบัน ด้านต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของ มก. 

5.ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน ส่งผลให้
มีเงินทุนวิจัยต่อคนเพ่ิมข้ึน และสร้างการยอมรับในวง
วิชาการระดับนานาชาติ 

6.ควรมีแผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน 
และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง 

6.ควรเพิ่มกระบวนการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (โดยเฉพาะเกษตรกร) ให้ครบทุกหน่วยงาน 

7.ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

7.ควรประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
สถาบันฯ 

8.ควรท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดย
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาหรือช่วงเดือน/ปี  ที่ผ่านมา  
เพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

8.ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเสนอแผนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสถานะทางการเงิน 

9.ควรน าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงานมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 

9.ควรก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

 10.ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุก
ระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 11.ควรจัดท าสมรรถนะของบุคลากรในสถาบันฯ ให้
ครบถ้วนทุกต าแหน่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

 12.ควรตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และจัดท ารายงาน
เสนอต่อกรรมการประจ าสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

 13.ควรมีการตรวจสอบด้านการเงินของหน่วยงานจากผู้
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ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

 14.บุคลากรทุกระดับควรร่วมรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดส่งข้อมูลและ
หลักฐาน การเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
การร่วมรับฟังผลการด าเนินงานและผลการประเมิน เป็น
ต้น  

 15.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันฯ ไม่ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ 
จึงส่งผลให้การด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ที่ก าหนดในหลายตัวบ่งชี้  

 16.ควรมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง 
จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ เพ่ือให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

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

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

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

ปี  2544  มหาวิทยาลัย แจ้งให้สถาบันปรับโครงสร้าง เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และได้
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2544 จึงได้ประกาศ
การแบ่งส่วนราชการใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยพืชไร่
สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน และก าหนดให้ชื่อ
สถาบันเป็น “สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์” (สอพ.) 
ส่วนชื่อภาษาอังกฤษยังคงไว้ตามเดิม 

โดยมีรำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ดังนี้ 
1. ดร.ราเชนทร์  ถิรพร  มีนาคม 2536 – มีนาคม 2538 
2. ดร.อภิพรรณ  พุกภักดี  มีนาคม 2538 – มีนาคม 2540 
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3. รศ.พร  รุ่งแจ้ง  มิถุนายน 2540 – กันยายน 2544 
4. รศ.เอ็จ  สโรบล  มิถุนายน 2545 – พฤษภาคม 2549 
5. รศ.สมชาย  ธนสินชยกุล มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2553 
6. รศ.สามัคคี  บุณยะวัฒน์ มิถุนายน 2553 – กันยายน 2553 (รักษาราชการแทน) 
7. รศ.สมชาย   ธนสินชยกุล ตุลานคม 2553 – ถึงปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ และปณิธำน 
 มีปณิธานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ คือ มุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 
 
 วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรวิจัยที่เป็นเลิศด้านพืชศาสตร์ระดับนานาชาติ  และพัฒนาการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ 

พัฒนางานวิจัยพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืน  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ
ครบวงจร  และสนับสนุนการเรียนการสอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  ส าหรับการปรับใช้แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน 

 2. เพ่ือให้ได้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล  และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1.3 เอกลักษณ์ของสถำบัน 
  เอกลักษณ์ 
   มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติอย่างยั่งยืน 
  

 อัตลักษณ์ 
  ส านึกดี   (Integrity)      

  มุ่งม่ัน      (Determination)      
  สร้างสรรค ์ (Knowledge Creation)           

  สามัคคี  (Unity) 

1.4 แผนงำนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  2555  
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แผน/ผล เป้ำหมำยผลผลิต 
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ไร่สุวรรณ 
สถำนีวิจัย
ปำกช่อง 

สถำนีวิจัย
เขำหินซ้อน 

สถำนีวิจัย
ลพบุรี 

สถำบัน/
สนง.เลขำ 

รวม 

1.แผนบริหำรกำรวิจัยของสถำบันในเชิงรุกให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน             

  

1.1 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
(โครงการ) แผน 1 1   1   

3 

  ผล - -   -   - 
1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาสากลและ
อาเซียน             

  

       1.2-2 จ านวนผู้ที่ได้รับการอบรมด้านภาษา 
(คน) แผน 

5 
7 5 4 

  21 

  ผล - 7 5 -   12 
1.3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนกัวิจยั  
(โครงการ) แผน 8 4       

12 

  ผล 10 4       14 
1.4 การแลกเปลี่ยนนกัวิจยัระดับนานาชาติ               
       1.4-1 จ านวนความร่วมมือระดับนานาชาต ิ
(กิจกรรม) แผน 1         

1 

  ผล 1         1 
1.7 โครงการสนันสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และ
เสนอผลงานวิจัย             

  

      1.7-1 ร้อยละของงานวิจยัที่ตีพิมพเ์ผยแพร่
ต่อนักวิจยั (ร้อยละ) แผน 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%   20.00% 
  ผล 36.30% 15.00% 25.00% 31%   29.30% 
      1.7-2 ร้อยละของงานวิจยัที่น ามาใช้
ประโยชน์ (รอ้ยละ) แผน 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%   10.00% 
  ผล 4.17% 20.00% 25.00% -   5.71% 
2 ผลิตงานวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสร้างองค์ความรู้ใหม่             

  

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช               
      2.1-1 จ านวนโครงการวิจยัและพฒันาพันธุ์
พืช (โครงการ) แผน 4 1 1 2   

8 

  ผล 4 1 1 2   8 
     2.1-2 จ านวนพันธุ์พืชที่ใช้ประโยชนท์าง
เศรษฐกิจ (พันธุ์) แผน 9 2 1 1   

13 

  ผล 9 2 - 1   12 
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต 
(โครงการ) แผน 2 2 2 2   

8 

  ผล 2 - 3 2   7 
2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ครบวงจรอย่างยั่งยืน (โครงการ) แผน 

1 
        

1 

  ผล 1         1 

3 ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัย               
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3.1 พัฒนาประสทิธิภาพอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการ แปลงทดลอง และระบบสนบัสนุนอืน่ 
ๆ  ด้านการวิจัย (กิจกรรม) แผน 1 1 1 1   

4 

 
ผล 1 1 1 1   4 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แผน/ผล 

เป้ำหมำยผลผลิต 

ไร่สุวรรณ 
สถำนีวิจัย
ปำกช่อง 

สถำนีวิจัย
เขำหินซ้อน 

สถำนีวิจัย
ลพบุรี 

สถำบัน/
สนง.เลขำ 

รวม 

3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลงานวิจยัและผู้เชี่ยวชาญ             

  

3.2-1 ระบบสารสนเทศด้านการวจิัย (โปรแกรม) แผน         1 1 

  ผล         - - 
3.2-2 ฐานข้อมูลด้านการวิจยั (ฐานขอ้มลูวิจัย) แผน         1 1 
  ผล         - - 
3.3 โครงการความร่วมมือด้านการวจิัยกับภาครัฐ
และเอกชน (โครงการ) แผน 1         

1 

  ผล 2         2 
4 ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการ             

  

4.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
บริการวิชาการและ แผน 1         

1 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(โครงการ) ผล 1         1 
5. พัฒนาระบบการบริหารที่มธีรรมาภิบาล               
5.1 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบและประกาศ 
(เร่ือง) แผน 2 5 3 3   

13 

  ผล 2 2 - 3   7 
5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ แผน 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 
  ผล 91.11% 100% 100% 100% 82% 93.67% 
5.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน             

  

      5.4-1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
  ผล 4.30 4.30 4.68 4.11 4.27 3.03 
      5.4-2 กิจกรรมที่มีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (งาน) แผน         1 

1 

  ผล         1 1 
5.5 โครงการบริการทางวิชาการ               
      5.5-1 จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ 
(โครงการ) แผน 3 2 1 3   

9 

  ผล 4 - 2 2   8 
5.6  โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อหารายได้               
      5.6-1 จ านวนโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อหา
รายได้ (โครงการ) แผน 

1 
5 2 2   

10 

  ผล 1 5 2 2   10 
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6. ปรับปรุงระบบและกลไกบริหารทรัพยากร
บุคคล             

  

6.1 โครงการพัฒนาบุคลากร               

      6.1-1 จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากร 
(โครงการ) แผน 

1 1 1 1 1 5 

  ผล 1 1 1 1 1 5 
      6.1-2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
(คน) แผน 

120 27 8 16 5 176 

  ผล 173 24 12 12 7 228 
7. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารในด้านต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ             

  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แผน/ผล 

เป้ำหมำยผลผลิต 

ไร่สุวรรณ 
สถำนีวิจัย
ปำกช่อง 

สถำนีวิจัย
เขำหินซ้อน 

สถำนีวิจัย
ลพบุรี 

สถำบัน/
สนง.เลขำ 

รวม 

7.1 โครงการจัดการความรู ้               
      7.1-1 จัดการความรู้ (เร่ือง) แผน 1 1 1 1 1 5 
  ผล 1 1 1 1 1 5 
      7.1-2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดการ
ความรู้ (คน) แผน 

20 5 8 8 9 50 

  ผล 17 5 12 14 11 59 
7.2 การบริหารความเส่ียง แผน 1 1 1 1 1 5 
  ผล 1 1 1 1 1 5 
7.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร               

  

      7.3-1 Web site ที่ได้รับการปรับปรุง แผน         1 1 
  ผล         1 1 
      7.3-2 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร แผน         1 1 
  ผล         - - 
7.4 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน 1         1 
  ผล -         - 
8. พัฒนาการบริหารศูนย์/สถานีให้มี
ประสิทธิภาพ             

  

8.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฝึกงานและ แผน 1 1   1   

3 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(กิจกรรม) ผล 1 -   -   1 
8.2 โครงการบริหารการประกันคุณภาพ               
      8.2-1 คู่มือการประกันคุณภาพ (คู่มือ) แผน         1 1 
  ผล         1 1 
      8.2-2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ (คน) แผน 

1 
1 1 3 

2 8 

  ผล 3 2 2 2 2 11 
9. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรวิจยัดำ้น
กำรเกษตรเพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืน             
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9.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรการ
ฝึกงานนิสิตและนักศึกษาด้านการเกษตร             

  

      9.1-1 จ านวนโครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฯ (หลักสูตรฝึกงาน) แผน 

1 1 1 1 
  

4 

  ผล 1 1 1 1   4 
      9.1-2 จ านวนนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับการ
ฝึกงาน (คน) แผน 

200 80 20 20 
  

320 

  ผล 237 174 20 40   471 
10. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข             

  

10.1 โครงการส่งเสริมระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข             

  

      10.1-1 การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยฯ แผน 2 3 1 1 1 8 

  ผล 2 2 1 1 1 7 
      10.2-2 จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยฯ แผน 

8 5 8 9 1 31 

  ผล 10 10 12 8 1 41 
11. อนุรักษ์และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย               

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แผน/ผล 

เป้ำหมำยผลผลิต 

ไร่สุวรรณ 
สถำนีวิจัย
ปำกช่อง 

สถำนีวิจัย
เขำหินซ้อน 

สถำนีวิจัย
ลพบุรี 

สถำบัน/
สนง.เลขำ 

รวม 

11.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย               
11.1-1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย แผน 4 1 3 3   11 
  ผล 4 1 2 3   10 
11.1-2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย แผน 

150 33 8 8 
  

191 

  ผล 200 33 12 18   263 

    

บรรลุ 23 ไม่บรรลุ 15 

    

บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 60.53 

 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบัน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ค่ำใช้จ่ำย ผู้รับผิดชอบ 

1.สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ร้อยละของกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความ

เข้าใจเพิ่มขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

80 ต.ค.55-ก.ย.
56 

20,000 ผอ.สถาบัน 

  1.1 ประชุมชี้แจงกระบวนการพฒันาแผน    

  1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ    
       1.2.1 อบรม/สัมมนา     



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          13 

 

2.พัฒนำกระบวนกำรประเมินคณุภำพ
ภำยใน 

ระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการประเมิน

คุณภาพภายใน 

  พ.ย. – ธ.ค.
55 

- คณะกรรมการ 

  2.1 ทบทวนตัวช้ีวัดระดับฝ่าย สถานี        
  2.2 ปรับปรุงกระบวนการประเมนิฯ         
3.กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 

 มีคู่มือฯ 1  พ.ย. – ธ.ค.
55 

- คณะกรรมการ 

  3.1จัดท าคู่มือระบบประกันคณุภาพภายใน
สถาบันฯ 

   

4.กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพสถำบันฯ 

จ านวนครั้งของการ
ประชุม 

3 ต.ค.55-ก.ย.
56 

- เลขานุการ 

  ครั้งท่ี 1 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
ประชุม 

60 ต.ค.-55  

  ครั้งท่ี 2 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
ประชุม 

60 ม.ค.-56  

  ครั้งท่ี 3 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
ประชุม 

60 เม.ย.-56  

5.กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับศูนย์
สถำนี ส ำนกังำน 

ผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

> 4.00   - เลขานุการ 

  5.1 แต่งตั้งกรรมการ 
  5.2 แต่งตั้งกรรมการ (หน่วยงายย่อย) 

     ม.ีค. 56 
 เม.ย. 56 

 

  5.3 จัดท าก าหนดการประเมิน      เม.ย. 56   
6.กำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ร้อยละของการติดตาม 100   - คณะกรรมการ 
  6.1ติดตาม สปค 01      ก.ย. 55  
  6.2ติดตาม สปค 02      ธ.ค..55,เม.ย.56  
7.กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน
ฯ 

     ส.ค. 56 -  

8.กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนหลัก      ก.ย.55,ก.ย.
56 

- รองฯวิจัย 

9.กำรสร้ำงควำมร่วมมือส ำหรับหน่วยงำน      ต.ค.55-ก.ย.
56 

- ผอ.สถาบัน 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบัน 

ผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

 

หัวหน้างาน 
 

-ประธานคณะกรรมการ 
     -หัวหน้างาน 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย ์
 

คณะคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 

กรรมการปรคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

ะจ าสถาบัน 
 

หน.ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

ผอ. ศูนย์วิจัยข้ำวโพด 
และข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ 

 

หน. สถำนีวิจัยพืชไร่ 
สุวรรณวำจกกสิกิจ 

 

หน.สถำนีวจิัยปำกชอ่ง 
 

หน. สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 
 

หน. สถำนีวิจัยลพบุรี 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
 

หัวหน้างาน 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของสถำบัน 

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

 1.7.2  รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันฯ 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย      ที่ปรึกษา 
2) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนาแห่ง มก.   ที่ปรึกษา 
3) ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้า  ประธาน 

                    และพัฒนาพืชศาสตร์ 
4) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจเพ่ือการค้นคว้า  กรรมการ 

                    และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
6) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร กรรมการ 

                     และอุตสาหกรรมเกษตร 
8) คณบดีคณะเกษตร      กรรมการ 
9) คณบดีคณะเกษตร  ก าแพงแสน     กรรมการ 
10) นางสุดฤดี  ประเทืองวงศ์     กรรมการ 
11) นายกวิศร์  วานิชกุล      กรรมการ 
12) นางลิลลี่  กาวีต๊ะ      กรรมการ 
13) นายลพ  ภวภูตานนท์      กรรมการ 
14) นางอารีย์  ธัญญกิจจานุกิจ     กรรมการ 
15) เลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ    เลขานุการ 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่สถำบันภำคภูมใิจ 

1.8.1  ข้ำวโพดหวำนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 
รำยละเอียดผลงำน  

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ SSWI 114 กับ KSei 14004 
หรือ [(sh2 Syn 29 x KS 1) x Suwan 3(S)C4]-F4-S8-24-2-4-2-2  

พันธุ์อินทรี 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ และมีลักษณะเด่น คือ ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง โรคใบไหม้
แผลใหญ่ และโรคไวรัส รวมทั้งการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝัก ดีกว่าพันธุ์การค้าอ่ืน ๆ และมีคุณภาพในการ
รับประทานที่ดีเยี่ยม คือ มีรสชาติหวานหอม โดยมีความหวานเฉลี่ย 15 องศาบริกซ์ รวมทั้งความหอมสูงกว่าพันธุ์
การค้าอ่ืน ๆ 
ศักยภำพเชิงพำณิชย์ ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรือทำงสังคม  
1) ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ (Impact)   

1.1 การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ของเกษตรกรในโครงการผลิตข้าวโพดหวานฝัก
สดของไร่สุวรรรณแบบมีพันธสัญญา จ านวน 67 ราย ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี ห่างจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 50 กิโลเมตร พ้ืนที่
ปลูกรวม 1,766.61 ไร่ เฉลี่ย 26.37 ไร่/ราย พบว่า ผลผลิตรวมทั้งหมด 2,597,851 กก. เกษตรกรมีรายได้รวม 
19,245,597.00 บาท เฉลี่ย 287,247.72 บาท/ราย รายได้เฉลี่ย 11,268.40 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,572.06 
บาท/ไร่ และก าไรสุทธิเฉลี่ย 3,696.35 บาท/ไร่) ในปี พ.ศ. 2555 เกษตรกรในโครงการ จ านวน 67 ราย พ้ืนที่ปลูก
รวม 1,157.21 ไร่ ผลผลิตรวม 3,565,808 กก. มีรายได้รวม 25,684,191 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 
33.45 เกษตรกรที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก มีรายได้รวม 1,140,382 – 1,169,571 บาท พ้ืนที่ปลูก 72-73 ไร่ 
และมีรายได้เฉลี่ย 15,632 – 16,244 บาท/ไร่  จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 
ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555) เกษตรกรมีรายได้จากการขายฝักสดให้ไร่สุวรรณรวม 104.1 ล้านบาท และ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ มีรายได้จากการขายข้าวโพดหวานต้มและน้ าข้าวโพดรวม 320.76 ล้านบาท  

1.2 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้ผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรี 2 ปีละประมาณ 10-20 ตัน สามารถปลูก
ได้ในพ้ืนที่ 10,000 – 20,000 ไร่ ส่งเสริมสู่เกษตรกร และโรงงานแปรรูป ปลูกถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปี คิดเป็น
มูลค่าข้าวโพดหวานฝักสดมากกว่า 500 ล้านบาท/ปี รวม 10 ปี มีมูลค่ำมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท และคิดเป็นมูลค่ำ
เมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้นมำกกว่ำ 50 ล้านบาท 

1.3 บริษัทเมล็ดพันธุ์ PT. Johnny Java Makmur ประเทศอินโดเนเซีย ขอใช้สิทธิในการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
อินทรี 2 แต่เพียงผู้เดียว และสั่งเมล็ดพันธุ์เพ่ิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท  
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2) ผลกระทบทำงสังคม   

2.1 สังคมของเกษตรกรในโครงการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดของไร่สุวรรรณแบบมีพันธสัญญา มีความมั่นคง 
ยั่งยืน ไม่ต้องย้ายถิ่น หรือไปประกอบอาชีพอ่ืน  มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 10 ปี มีถึงร้อยละ 50 โดย
มีความพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีจ านวนเฉลี่ย 67 ราย รวมจ านวน
สมาชิกในครอบครัว จ านวน 268 คน และเกษตรกรแต่ละรายจ้างแรงงานเฉลี่ยตลอดปี 4 คน และแรงงานใน
ครอบครัว 2 คน/รำย รวมแรงงานทั้งสิ้น 402 ราย 

2.2 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้ผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรี 2 ปีละประมาณ 10-20 ตัน ปลูกไดใ้น
พ้ืนที่ 10,000 – 20,000 ไร่ ส่งเสริมสู่เกษตรกร และโรงงานแปรรูป ปลูกถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ป ีโดยปลูกตั้งแต่
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย พะเยา) ถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 10,000 – 20,000 ไร่/ปี รวม 
10 ปีมีพ้ืนที่ปลูกรวม 100,000 – 200,000 ไร่ 

2.3 เผยแพร่พันธุ์อินทรี 2 ในการประชุมทางวิชาการในและต่างประเทศ จัดนิทรรศการ แปลงสาธิต 
หนังสือพิมพ์ วารสารทางวิชาการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ และ CD รวมทั้งการบรรยาย ฝึกอบรม และฝึกงาน 
ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวม 20 สถาบัน จ านวน 200 คนต่อปี และประชาชนทั่วไป 
ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน   

2.4 มีประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ทั้งข้าวโพดหวานฝักสด ข้าวโพดหวานต้ม และน้ า
ข้าวโพด ปีละมากกว่า 5 ล้านคน 

2.5 เป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ของจังหวัด และ ททท.นครราชสีมา  
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           1.8.2 นายเรืองศักด์ กมขุนทด ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดีเด่น จากที่ประชุมสาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
 1.8.3  นายเรืองศักด์ กมขุนทด ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจราณามาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่องน้อยหน่า จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค่าเกษตร 
 1.8.4  นางกัลยาณี สุวิทวัส ได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการประเชิงวิชาการ”เทคนิคการผลิตกล้วย
หอมทองปลอดสารเคมี” จากบริษัท แพน แปซิฟิค ฟู๊ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 1.8.5   นายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ใน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การคัดเลือกสายพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อให้
ผลผลิตและคุณภาพใบสูง 
 1.8.6   นางกิง่กานท์  พานิชนอก นักวิจัยช านาญการ ได้ไปเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน Adding 
efficiency cassava production by irrigarion in Coarse-loamy, mixed, Oxic Paleustults soil.    ในการ
ประชุมวิชาการ Second Scientific Confference of the Global Cassava Partnership for the 21st Century
ณ เมือง Kampala  ประเทศ Uganda 
 1.8.7   นางกิง่กานท์  พานิชนอก นักวิจัยช านาญการ ได้ไปเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน The 
Combination Effects Of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management On Cassava Growth 
And Yield Grown On Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil. ในการประชุมวิชาการ The 2nd USM-PSU 
International Conference On Art And Sciences 2012 (ICAS 2012) ณ เมือง Penang  ประเทศ Malaysia 

1.8.8  สถานีวิจัยลพบุรีได้ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
จ าหน่ายสินค้าชุม”  ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีมีภารกิจหลัก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานีวิจัยลพบุรีได้แก่ 
ข้าวเกรียบพืชผัก ข้าวกล้องอินทรีย์และข้าวขาวอินทรีย์พันธุ์หอมมะลิ 105 และถ่ัวเขียวพันธุ์ก าแพงแสน โครงการ
ดังกล่าวได้ ส่งเสริมและสนันสนุนเกษตรกรและกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าโอท๊อปในเขตพ้ืนที่ภาค
กลางและใกล้เคียง ได้จัดส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ จ าหน่าย ณ ร้านค้าหน้าไร่สุวรรณ  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง
แห่งชาติ ซึ่งมีท าเลที่ดีมาก  ท าให้สถานีวิจัยลพบุรี กลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จ าหน่ายได้มีโอกาส มี
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
 โครงการนี้ประสบความส าเร็จมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน เป็นจ านวน 997,080.64 บาท/ป ี 
สามารถจ้างพนักงานเงินรายได้มก.และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้หน่วยงานของสถานีวิจัยลพบุรี จ านวน 10 คน
ได้เป็นปีแรก โครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง
ให้โอกาสสถานีวิจัยลพบุรี ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ของสถานีวิจัยลพบุรีและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเข้าจ าหน่าย ร้านค้าหนา้
ไร่สุวรรณ  ซึ่งท าให้สถานีวิจัยลพบุรีได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
เพ่ือสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกับก าของรัฐ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องพึง
พาตนเอง    

โครงการฯนี้ ส าเร็จได้ ด้วยบุคลากรสถานีวิจัยลพบุรี ช่วยกันท างานอย่างขยันขันแข็ง ทุกคนความร่วมมือ 
ร่วมใจเสียสละเวลา ช่วยกันฝา่ฝันอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยดี  
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1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 

รำยกำร ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 
ยอดยกมา-เงินรายได ้           28,535,524.69        28,339,289.15        35,136,405.97  

รำยรับ เงินงบประมาณแผ่นดิน             5,217,300.00          4,610,400.00          3,554,400.00  

 
เงินงบประมาณเงินรายได ้           71,636,784.11        69,386,074.00        35,052,377.33  

 
รวมรายรับ           76,854,084.11        73,996,474.00        38,606,777.33  

รำยจ่ำย งบบุคคล             6,885,097.07          8,569,148.60        11,465,422.98  

 
งบด าเนินงาน           55,146,132.06        55,150,257.64        26,203,781.46  

 
งบลงทุน           15,101,461.94          8,709,611.40          2,908,435.36  

 
รวมรายจ่าย           77,132,691.07        72,429,017.64        40,577,639.80  

 
คงเหลือ           28,256,917.73        29,906,745.51        33,165,543.50  

  

 

 

 

 

 1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือ แยกตำมหน่วยงำนของสถำบันอินทรีฯ  

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท 
บุคลำกร
ประจ ำ 

บุคลำกร
วิจัย 

 
ส ำนักงำนเลขำนกุำร     

1 นางพูนทรัพย ์  บุญร าพรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ 


- 
2 นางประนอม   คงสกุล นักวิชาการเงินและบญัชี ข้าราชการ 


- 

3 นางจิรธนา   อินโต นักวิชาการพัสด ุ ข้าราชการ 


- 
4 นายบุญช่วย   เอี่ยมประพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ 


- 

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


- 

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


- 
8 นายบัณฑติ  ชมไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนง.มก. 


- 

9 น.ส.ปัญจมา  แสงแถวทิม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.เงินรายได้ 


- 
10 นางปิยนุช  ศรไชย  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.ราชการ 
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11 น.ส.ชลอ  บรรณา   แม่บ้าน พนง.เงินรายได้ 


 
 

รวม   11 
 

 
ไร่สุวรรณ 

   1 นายสรรเสรญิ  จ าปาทอง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

2 นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

3 น.ส.สดใส ช่างสลัก นักวิจัย ข้าราชการ 
 

4 นายประพนธ์ บุญร าพรรณ นักวิจัย ข้าราชการ 
 

5 นายสุขสันต์  พันธ์ทอน ช่างเครื่องยนต ์ ข้าราชการ  

6 น.ส.แสงแข น้าวานิช นักวิจัย ข้าราชการ 
 

7 นายณรงชัย บุญศร ี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ข้าราชการ 


-

8 นายนพพงศ์  จุลจอหอ นักวิจัย ข้าราชการ 
 

9 นายธ ารงศิลป  โพธสิูง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

10 น.ส.แอนนา สายมณรีัตน ์ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

11 นายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน ์ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ 
 

12 นายศรณั ปิยังกร ช่างไฟฟ้า ข้าราชการ  -

13 นางสุปราณี งามประสิทธ์ิ นักวิทยาศาสตร ์ ข้าราชการ 
 

14 นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ นักวิจัย ข้าราชการ 
 

15 นางส าราญ  ศรีชมพร นักวิจัย ข้าราชการ 
 

16 นางยุวดี อินจันทร์ นักวิจัย พนง.มก 
 

17 นายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย ์ วิศวกร พนง.มก 


-

18 น.ส.ปวีณา ทองเหลือง นักวิจัย พนง.มก 
 

19 น.ส.ชฎามาศ จิตตเ์ลขา นักวิจัย พนง.มก 
 

20 น.ส.วราภรณ์ บุญเกดิ นักวิจัย พนง.มก 
 

21 นายวันชัย เย็นเพชร นักวิจัย พนง.มก 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท 
บุคลำกร
ประจ ำ 

บุคลำกร
วิจัย 

22 น.ส.บงกชมาศ โสภา เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนง.มก 
 

23 นางวราภรณ์ วงค์พิลา เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานราชการ  

24 น.ส.จิฬาพร สุขม ี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานเงินรายได้  -

25 นางจีรนันท์ แหยมสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

26 นายสมชาย โพธสิาร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร พนักงานเงินรายได้  

27 นายถวิล นิลพยัคฆ ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

28 นางจรินทร์ ทรัพย์เฉลิม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานเงินรายได้ 
-

29 นายกิตติศักดิ์  ศรีชมพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานเงินรายได้ 
-

30 นางเจริญขวัญ  ทองแดง นักวิชาการเงินและบญัชี พนักงานเงินรายได้ 
-

31 น.ส.เสาวนี ฝัดศิร ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนักงานเงินรายได้  

32 นายสมชาย ช้ัวทอง ช่างไม้ ลูกจ้างประจ า 


- 

33 นายอาดูร ลาสดุ ี ช่างฝีมือโรงงาน ลูกจ้างประจ า 


- 
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34 นางลัดดาวลัย์ ปล้องงูเหลือม พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจ า 


-

35 นางล าไย ท าขุนทด พนักงานพมพ์ดีด ลูกจ้างประจ า 


-

36 นายเลียง ปัญญาวัน ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-

37 นายสมโภชน์ สืบนิคม ช่างระบบน้ า ลูกจ้างประจ า 


-

38 นายส าราญ เนียนสันเทียะ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

39 นายวีรศักดิ์  ปล้องงูเหลือม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-
40 นายชัยพร เชียงเงิน พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

41 นายประเสริฐ เลาสูงเนิน พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ลูกจ้างประจ า 


-

42 นายสมบรูณ์ สนธิเณร พนักงานเครื่องจักรกล ลูกจ้างประจ า 


-

43 นายยงค์ศักดิ์ ช้ัวทอง ช่างฝีมือโรงงาน ลูกจ้างประจ า 


-

44 นายส าราญ จิตต์จ านงค ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-

45 นายจ าลอง ทรัพย์เฉลิม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจ า 


-

 
รวม   45 24 

 
สถำนีวิจัยปำกช่อง     

1 น.ส.พินิจ   กรินท์ธัญญกิจ นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

2 นายเรืองศักดิ ์  กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

3 นางกัลยาณ ี  สุวิทวัส นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นางสาวขวัญหทัย  ทนงจิตร นักวิจัย พนง.มก.   

5 นางสาวพิมพ์นิภา  เพ็งช่าง นักวิจัย พนง.มก.   

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

 
รวม   7 5 

 
สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน     

1 นายธีระ   สมหวัง นักวิจัย ข้าราชการ   

2 นางกิ่งกานท์   พานิชนอก นักวิจัย ข้าราชการ   

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ประเภท 
บุคลำกร
ประจ ำ 

บุคลำกร
วิจัย 

3 นายสุเมศ   ทับเงิน นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นายนพศูล   สมุทรทอง นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

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

 
รวม   6 4 

 
สถำนีวิจัยลพบุรี     

1 นายสกล  ฉายศร ี นักวิจัย ข้าราชการ   

2 นางพชรดา ฉายศร ี นักวิจัย ข้าราชการ   

3 นายผดุงศักด ์ เพชรสังหาร นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

4 นายสุทัศน์ แปลงกาย นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ   

5 นางอ านวยพร ประทุมโพธิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชี ข้าราชการ  - 
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6 นายอรรณพ จันทรอุปร ี ช่างเทคนิค ข้าราชการ  - 
7 นายธีรชัย  ใจตรงกล้า นักวิชาการพัสดุ พนง.มก.  - 
8 นางนิตยา ดนตรี เจ้าหน้าท่ีวิจัย พนง.เงินรายได้  

 
9 นางสาวล าพึง  สุเดชะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.เงินรายได้  - 
10 นายไพโรจน์    สร้อยแสง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนง.เงินรายได้ 

 
 

รวม   10 5 

    
79 38 

 

 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2553-2555  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปรญิญำ ปีกำรศึกษำ  
2553 2554 2555 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 279 499 420 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท - - - 

-  นิสิตระดบัปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 279 499 420 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปัจจุบัน) สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. ... 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
โครงกำรทั่วไป 
ไร่สุวรรณ 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. ... 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
หวานและข้าวโพดฝักอ่อน
ส าหรับตลาดฝักสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 

2553-2555 โชคชัย เอกทัศนาวร
รณ, ชไมพร เอกทัศ
นาวรรณ และนพพงศ์ 
จุลจอหอ 

สวพ. มก. 300,000  300,000 

2. การทดลองข้าวโพดข้าว
ฟ่างในระดับไร่กสิกร 

2553-2555 สดใส ช่างสลัก, ชฎา
มาศ จิตตเ์ลขา, 

สราวุธ รุ่งเมฆารตัน์ 
และสมชาย โพธิสาร 

สวพ. มก. 210,000  210,000 

3. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง 2553-2555 ธ ารงศิลป โพธิสูง 
และถวิล นิลพยัคฆ ์

สวพ. มก. 110,000  110,000 

4. การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพิ่ม
ผลผลติและคุณภาพข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

2554-2555 ธ ารงศิลป โพธิสูง 
และส าราญ ศรีชมพร 

สวพ. มก. 90,000  90,000 

5. การศึกษาคุณภาพของ
ข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์อาหารในเชิง
พาณิชย ์

2554-2555 ส าราญ ศรีชมพร, 

ธ ารงศิลป โพธิสูง, , 

ณรงชัย บุญศรี, กิตติ
ศักดิ์ ศรีชมพร และช
เนษฐ์ ม้าล าพอง 

สวพ. มก. 75,000  75,000 

สถำนีวิจัยปำกช่อง 

1.การรวบรวมเชื้อพันธุ์และ
คัดเลือกพันธุ์มะขาม 

 นายเรืองศักดิ์  กม
ขุนทด 

สวพ. มก. 150,000 - 150,000 

2.การศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงพันธุ ์

 น.ส.ขวัญหทัย ทนง
จิตร 

ทุนจาก
หน่วยงานท่ี

สังกัด 

20,000 - 20,000 

3.การศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์อะโวคาโดเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงพันธุ ์

 น.ส.ขวัญหทัย ทนง
จิตร 

ทุนจาก
หน่วยงานท่ี

สังกัด 

20,000 - 20,000 

4.การรวบรวมเชื้อพันธุ์และ
การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุ
ไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อนบาง
ชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง 

 นายเรืองศักดิ ์ กม
ขุนทด 

ทุนจาก
หน่วยงานท่ี

สังกัด 

20,000 - 20,000 

5.การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยในประเทศไทย 

 นางกัลยาณ ี     สุ
วิทวัส 

ทุนจาก
หน่วยงานท่ี

สังกัด 

20,000 - 20,000 

6.การศึกษาและอนุรักษ์  นางสาวพิมพ์นิภา 
เพ็งช่าง 

ทุนจาก
หน่วยงานท่ี

20,000 - 20,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. ... 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

เชื้อพันุกรรมมะละกอ สังกัด 

สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 
1.การคัดเลือกมันส าปะหลังท่ีมี
ศักยภาพในการให้ผลผลิต และ
คุณภาพใบสูง 

ต.ค.2554- 
ก.ย.2555 

นายธีระ  สมหวัง สวพ. มก. 80,000  80,000 

2.ระดับความชื้นในดินท่ี
เหมาะสมในการให้น้ าเสริม และ
ผลของการให้น้ าเสริมต่อ
คุณภาพและผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

ต.ค.2554- 
ก.ย.2555 

นายสุเมศ  ทับเงิน สวพ. มก. 420,000  420,000 

3.ศึกษาการให้น้ าแบบเทปน้ า
หยดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์ในมันส าปะหลังพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 

ต.ค.2554- 
ก.ย.2555 

นายสุเมศ  ทับเงิน ส านักงาน
คณะกรรมการ

พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 89,635 89,635 

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลังโดยการจัดการดิน
ในเชิงพื้นท่ี(ชุดดินมาบบอน) 

ต.ค.2554- 
ก.ย.2555 

นางกิ่งกานท์  พานิช
นอก 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 83,706 83,706 

5.การฝึกอบรมการใช้ใบมัน
ส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 

ต.ค.2554- 
ก.ย.2555 

นายธีระ  สมหวัง ส านักงาน
คณะกรรมการ

พิเศษเพื่อ
ประสานงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 138,000 138,000 

สถำนีวิจัยลพบุรี 
1.การประเมินศักยภาพผลผลิต
มันส าปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าใน
สภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน 

2553-2555 นางพชรดา  ฉายศรี สวพ. มก.  80000 80000 

2.ผลของระยะปลูกที่มีต่อการ
เจริญเติบโด และผลผลิตของมัน

2553-2555 นายสุทัศน์  แปลง
กาย 

สวพ. มก.  60000 60000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. ... 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ส าปะหลังท่ีปลูกบนชุดดิน
ลพบุรี 
3.การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มัน
ส าปะหลังเฉพาะเขต
สภาพแวดล้อม 

2553-2555 นายสกล  ฉายศรี สวพ. มก.  80000 80000 

1. การคัดเลือกพันธุ์มัน
ส าปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิต
และปริมาณแป้งในหัวมันสด 

 นายสกล  ฉายศรี ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และ  

เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ส านัก  

งานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ  

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

 882,000 882,000 

2. แผนงานวิจัยและพัฒนามัน
ส าปะหลัง 

2553-2555 นายสกล  ฉายศรี สวพ. มก.  460,000 
 

460,000 
 

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 

1. การจัดการแมลงศัตรูมัน
ส าปะหลังอย่างยั่งยืน 

 

2553-2555 แสงแข น้าวานิช, 
วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
, สกล ฉายศรีและ
พิทยาภรณ์ 
สุภรพัฒน ์

สวพ. มก. 40,000  40,000 

2. การจัดการแมลงข้าวโพด
หวานอย่างยั่งยืน 

2553-2555 แสงแข น้าวานิช, 

วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
,ชฎามาศ จิตต์เลขา 
และจารุวัฒน์ เถา
ธรรมพิทักษ์ 

สวพ. มก. 100,000  100,000 

3. งานวิจัยและพัฒนาการ
จัดการดินส าหรับการผลติ
ข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย ์: 
การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกัน
ประสิทธิผล 

2553-2555 สุขุม โชติช่วงมณี
รัตน,์ ประพนธ์ บุญ
ร าพรรณ, แอนนา  
สายมณีรตัน์ และป
วีณา ทองเหลือง 

สวพ. มก. 90,000  90,000 

4. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและทนทาน
ต่อสภาวะเครยีด 

2553-2555 สรรเสริญ จ าปาทอง 

และ ประพนธ์ บุญ
ร าพรรณ,  

สวพ. มก. 325,000  325,000 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. ... 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

5. การศึกษาการใช้
สารอินทรียค์ลุกเมลด็พันธ์ุ
ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรครา
และแมลงในการเก็บรักษา
และในแปลงปลูก 

2553-2555 สุปราณี งาม
ประสิทธ์ิ, วราภรณ์ 
วงค์พิลา, ยุวดี อ่วม
ส าเนียง, ปวีณา 
ทองเหลือง, กิ่ง
กานท์ พานิชนอก 
และสุพจน์ กาเซ็ม 

 

สวพ. มก. 90,000  90,000 

สถำนีวิจัยปำกช่อง 
1.การอนุรักษ์ดินและน้ า ใน
พื้นท่ีริมฝั่งล าธารต้นน้ าล าตะ
คอง โดยใช้หญ้าแฝกร่วมกับพืช
คลุมดิน 

 น.ส.พินิจ     กรินท์
ธัญญกิจ 

กปร. - 165,000                                           
 

165,000                                           
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1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร  

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ล าดับที่ โครงการบริการวิชาการ ค่าใช้จ่าย 
1 งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 617,490 
2 ฝึกอบรมในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 19,591 
3 ฝึกงานนิสิตรุ่น 2/2555(ไร่สุวรรณ) 23,100 
4 จัดนิทรรศการ (สถานีวิจัยปากช่อง) 10,500 
5 ฝึกอบรมการใช้มันส าประหลังเป็นอาหารสัตว์ (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 138,000 
6 โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง ครั้งที่ 3 (สถานีวิจัยลพบุรี) 14,500 
7 ฝึกอบรมเรื่องระยะปลูกมันส าปะหลัง (สถานีวิจัยลพบุรี) 8,264      
 รวม 831,445 
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1.9.7 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2553 1. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความก้าวหน้าใน
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552)”  
2. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
อันดับ 1 ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การทดสอบพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก” 
3. นางส าราญ ศรีชมพร นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ศักยภาพการให้ผลผลิตและ
คุณภาพของข้าวโพดข้าวเหนียวเพ่ือการค้าในประเทศไทย” 

2554 1. ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 53, Ki 54, Ki 55, Ki 56, Ki 57, Ki 58, Ki 59  
และ Ki 60 
2. นายสรรเสริญ จ าปาทอง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง 
“สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพส าหรับเป็นแหล่งของเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 
: Ki 53 ถึง Ki 60”  
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

3. นางสาวสดใส ช่างสลัก นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรใน
เขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” และนายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล
ชมเชยจาการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพใน
การตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร” 
 

2555 1. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 
2554 ประเภทผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ GOLD เรื่อง “ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2” 
2. นางส าราญ ศรีชมพร ได้รับรางวัลที่ 2 การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้ง
ที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ผลของความหนาของเปลือกเมล็ดข้าวโพดคั่วต่อคุณภาพการ
คั่วแตกด้วยเครื่องคั่วน้ ามัน” 
3. นายธีระ  สมหวัง นักวิจัยช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ใน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การคัดเลือกสายพันธุ์มัน
ส าปะหลังเพ่ือให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง  
 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์  ตั้งอยู่ที่เดียวกับ ศูนย์วิจัยข้ำวโพดและ
ข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ  สถำนีวิจัยพืชไร่สุวรรณวำจกกสิกิจ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  

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

โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,589 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ลาดเชิงเขาหินปูน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 360 เมตร มี
ภูเขาปางอโศกพาดผ่านตามแนวทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ด้านหน้าเขาปางอโศกติดกับถนนมิตรภาพ มี
พ้ืนที่ 1,100 ไร่ เป็นแปลงทดลองวิจัยที่สามารถให้น้ าชลประทานได้ตลอดปี ซึ่งน้ าที่ใช้ในการชลประทานเป็นน้ า
บาดาล ส่วนด้านหลังเขาใช้เป็นพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ มีพื้นท่ี 1,489 ไร่ 

ลักษณะดินในพ้ืนที่ของศูนย์ฯและสถานีฯ เป็นดินชุดปากช่อง มีลักษณะเป็นดินเหนียวร่วนสีน้ าตาลแดง 
ระบายน้ าได้ดี มีความเป็นกรดด่าง (pH) ปานกลางถึงต่ า มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถันค่อนข้างต่ า 
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ลักษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส มีลมพัดจัดตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85% ปริมาณน้ าฝนประมาณ 
1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี  

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

กิโลเมตร เลยแยกทางเข้าวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  6.8  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  341  ไร่ 

 
สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน 

ตั่งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 12 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120  โทรศัพท์ 0-
3855-1111  โทรสาร 0-3855-1201  แยกจากถนนสายหลัก 304 หลักกิโลเมตรที่52-53  เข้าเส้นทางหลวงชนบท 
ฉช 3007 (เขาหน้ามอด-ช านิเอ้ือ) ระยะทาง 8 กิโลเมตร พิกัด 47P N 1520921 E 0777712 ได้รับอนุญาตจากกรม
ป่าไม้ เล่มที ่7 ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่สภาพป่าเสื่อมโทรมเพ่ือจัดตั้งเป็น
สถานีวิจัยพืชทนแล้งในเขตพ้ืนที่ป่า  แควระบมสียัด จ านวนพื้นที่ 576  ไร่  1  งาน  82  ตารางวามีก าหนด

ระยะเวลา 30 ปี 
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สถำนีวิจัยลพบุรี 
  ตั้งอยู่เลขที่ 200 บ้านสระเพลง หมู่ 4 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  15250 โทรศัพท์ 089-801-
5737   โทรสาร  036-795080 พ้ืนที่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า วังเพลิง – ม่วงค่อม - ล านารายณ์ ปัจจุบันมีพ้ืนที่
จ านวน 1,007 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา  

 

 

 
 

บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก  
แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ในระยะ 4 ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
รำยละเอียดเป้ำหมำยของภำรกิจ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

ภำรกิจ 
แผน/ผล เป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ.
2553 

ปี พ.ศ.
2554 

ปี พ.ศ.
2555 

ปี พ.ศ.
2556 

โครงการพัฒนาวิชาการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
“โครงการผลิตข้าวโพดหวาน

ฝักสดพันธุ์อินทรี ๒ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า” 

แผน 1 1 1 1 

ผล 1 1 1 - 

โครงจัดระบบ HRD ในสถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

HRD/HRM สถาบัน แผน 1 1 1 1 
ผล 1 1 1 - 

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ จ านวนผู้ที่ได้รับการอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

แผน 1 1 1 1 
ผล 1 4 9 - 

โครงการพัฒนาการเขียนโครงร่าง ร้อยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ แผน 20 20 20 20 
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วิจัยและผลงานทางวิชาการ เผยแพรต่่อนักวิจัย(ตามระบบ
ประกันฯ) 

ผล 25 27 24 - 

โครงการสร้างโรงงานผลติน้ านม
ข้าวโพด 

โรงงานผลติน้ านมข้าวโพด แผน 1 1 1 - 
ผล 1 1 1 - 

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาพืชศาสตร์  ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจ
หลักท้ังหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียง
บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.96 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภำรกิจหลัก 

3.35 3.35 4.00 4.00 4.32 4.75 4.16 4.44 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กำร
บริหำรและจัดกำร  

5.00 5.00 3.50 3.25 - - 3.80 3.60 ดี ดี 
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 4  
กำรเงินและงบประมำณ 

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  กำร
พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 4.17 4.17 3.67 3.50 4.09 4.48 3.89 3.96   
ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี   

 

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์      
ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตำรำงท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำร หมำย
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ประเมิน  เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร       3.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 3 3 2 2 2.00 2.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

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

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

หน่วยงำน  และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  โดยเป็นแผนฯที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถำบัน  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สถาบันฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)(1.1-1-1) ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน  ได้แก่  รองผู้อ านวยการสถาบันฯ  และหัวหน้าหน่วยงานย่อย  แต่ยังไม่ได้น าเสนอเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน   

- การประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2554 (1.1-1-
2) 

- การประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  6/2554  วันที่  8  กันยายน  2554  วาระท่ี 3 ข้อ 
3.1 (1.1-1-3) 

- การประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  7/2554  วันที่  4  ตุลาคม  2554  วาระที่ 3 ข้อ 3.1 
(1.1-1-4) 

- การประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  8/2554  วันที่  15  ธันวาคม  2554  วาระท่ี 3 ข้อ 
3.1 (1.1-1-5) 

 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสูทุ่กหน่วยงำนภำยใน 
จากการด าเนินงานตามข้อ 1 สถาบันฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยเป็นผู้แทนในการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานย่อย  ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 วาระท่ี 3 
ข้อ 3.1 (1.1-2-1)    
 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์ของสถำบัน เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

สถาบันฯ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 (1.1-3-1)  ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 วาระท่ี 3 ข้อ 3.1 (1.1-3-2)    
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

สถาบันฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1.1-4.1) โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 
 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน 
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สถาบันฯ ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โดยด าเนินงานบรรลุตามแผน
จ านวน  23  และด าเนินงานไม่บรรลุตามแผนจ านวน  15   คิดเป็นร้อยละ 60.53  ตามรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส (1.5-1-1)  
 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ2 ครั้งและ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

สถาบันฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555  จ านวน 2 
ครั้ง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา  ตามรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส (1.6-
1-1) 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ1ครั้งและรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำ 

– ไม่มี – 
 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

– ไม่มี -  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 3 ข้อ  6 ข้อ 4 
คะแนน 

2 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ข้อ 3 ข้อ  6 ข้อ 4 
คะแนน 

2 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558) 
1.1-1-2 รายงานการประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  ระหว่างวันที่  2-4  

กันยายน  2554 
1.1-1-3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  6/2554  วันที่  8  กันยายน  

2554  วาระท่ี 3 ข้อ 3.1  
1.1-1-4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  7/2554  วันที่  4  ตุลาคม  2554  

วาระท่ี 3 ข้อ 3.1  
1.1-1-5 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  8/2554  วันที่  15  ธันวาคม  

2554  วาระท่ี 3 ข้อ 3.1  
1.1-2-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่  8/2554  วันที่  15  ธันวาคม  

2554  วาระท่ี 3 ข้อ 3.1 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
1.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
1.1-7-1 - ไม่มี - 
1.1-8-1 - ไม่มี - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) เฉพำะ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ

หน่วยงำน โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
 -ไม่มี- 
 อย่างไรก็ตาม  สถาบันฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2555 ที่มีความสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน  แต่ยังไม่ได้น าเสนอให้
คณะกรรมการประจ าพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 -ไม่มี- 
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเนน้ และจุดเด่น หรือ

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 -ไม่มี- 
4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน และเกิดผล

กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
 สถาบันฯ มีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน  และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  ดังนี้ 
 -  รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554 (1.2-4-1) 
 -  การฝึกอบรม เรื่อง “พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด” (1.2-4-2) 
 - การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” (1.2-4-3) 

5. หน่วยงำนมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับ
ในระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ 

สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านพืชศาสตร์  ซึ่งได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติดังนี้ 
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 -  นายเรืองศักดิ์  กมขุนทด  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ  สังกัดสถานีวิจัยปากช่อง  
ได้รับการค้ดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ปขมท.ประจ าปี 2555 (1.2-5-1) 
 -  นายธีระ  สมหวัง  ต าแหน่งนักวิจัย  ช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชยจากการเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การคัดเลือกสายพันธุ์มันส าปะหลัง
เพ่ือให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง (1.2-5-2)     

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

1.2 1 ข้อ  2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

1.2 1 ข้อ  2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-1-1 - ไม่มี - 
1.2-2-1 - ไม่มี - 
1.2-3-1 - ไม่มี - 
1.2-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้าง

ผลกระทบ มก. ปี 2554 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-4-2 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด” 
1.2-4-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ใบมัน

ส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” 
1.2-5-1 หนังสือผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2555 
1.2-5-2 หลักฐานการรับรางวัลและการเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.16  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางที ่2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน (เต็ม 
5) 

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั  4.16 4.44  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 6 6 4 4 3.00 3.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 4 4 3 3 3.00 3.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัย
ประจ า 

บาท 200,
000 

200,
000 

4,218, 
341 

120,524 4,218, 
341 

120,524 3.35 3.35  

 35 35 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 0.00  

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 0.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ี
สนับสนุนการเรยีนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 60.
00 

60.
00 

33.00 94.29 33.0
0 

94.29 5.00 5.00  

  35.00 35.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่
ย 

5.0
0 

4.0
0 

2,567 3.03 3670
  

4.34 3.03 4.34   

  846 846  
2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่

ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร ่
ร้อยละ 10 10 10.25 29.29 9.00  25.71 5.00 5.00   

    35.00 35.00  
 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   35.00 35.00    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   35 8.75 35 8.75    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3 1.50  0 0.00    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน (เต็ม 
5) 

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสดุใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 2  0.25    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18 20 2.00 5.71 6.00 17.14 1.43 4.29   
  35.00 35.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง   0 0    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   1 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   1 6    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง   0 0    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน (เต็ม 
5) 

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

 
 

2.10 ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ  80 4.00 26.67 4.00 25.00 4.44 4.17   

   15.00 16.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง   3 3    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   1 1    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เรื่อง   0 0    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง   15 16    

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 5.00   

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยูด่ี
ของชาติ) 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่นักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของ
หน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

สถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  ในการบริหารงานวิจัย  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน  โดยด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ .ศ.2551 (2.1-1-1) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้แก่
บุคลากรวิจัยของหน่วยงาน (2.1-1-2)   

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถาบันฯ ได้น าผลการด าเนินงานตามภาระกิจหลักคือกระบวนการวิจัยมาใช้ในการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่นิสิต/นักศึกษา  ตามโครงการฝึกงานนิสิต/นักศึกษาดังนี้     
- การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (2.1-2-1) 
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- การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยปากช่อง  (2.1-2-2) 

- การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน  (2.1-2-3) 

- การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยลพบุรี  (2.1-2-4) 

3. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
สถาบันฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เพ่ือให้นักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ  และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิจัยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถท างานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นางกิ่งกานท์  พานิชนอก นักวิจัยช านาญการ เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน  Adding 

efficiency cassava production by irrigarion in Coarse-loamy, mixed, Oxic Paleustults soil.    

ในการประชุมวิชาการ Second Scientific Confference of the Global Cassava Partnership for 

the 21st Centuryณ เมือง Kampala  ประเทศ Uganda   

- นางกิ่งกานท์  พานิชนอก นักวิจัยช านาญการ เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน  The 

Combination Effects Of Zinc, Magnesium, Sulphur Foliar Fertilizer Management On 

Cassava Growth And Yield Grown On Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil. ในการประชุม

วิชาการ The 2nd USM-PSU International Conference On Art And Sciences 2012 (ICAS 

2012) ณ เมือง Penang  ประเทศ Malaysia 

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” 

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ไม่มี - 

 5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
 สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานคือ  
 - ห้องปฏิบัติการวิจัย 5 หน่วย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา โรคพืช ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และพันธุศาสตร์โมเลกุล (2.1-5-1) 
 -  จัดสรรเงินรายได้ประเภทงบลงทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการดังกล่าวจ านวน 19 รายการ (2.1-5-2) 
 -  ห้องสมุดซ่ึงเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีหนังสือ วารสารที่สนับสนุนการท างานวิจัย ให้บริการทั้งนักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (2.1-5-3) 

6.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
- ไม่มี - 
7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ

หน่วยงำน 
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- ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3
คะแนน 

3 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3
คะแนน 

3 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1-1 ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551 
2.1-1-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและติดตามผลโครงการวิจัย   
2.1-2-1 การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
2.1-2-2 การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยปากช่อง 
2.1-2-3 การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
2.1-2-4 การฝึกงานนิสิต/นักศึกษาของสถานีวิจัยลพบุรี 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-3-1 เอกสารการน าเสนอผลงาน 
2.1-3-2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” 
2.1-4-1 - ไม่มี - 
2.1-5-1 ภาพห้องปฏิบัติการ 
2.1-5-2 งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2.1-5-3 ภาพห้องสมุด 
2.1-6-1 - ไม่มี - 
2.1-7-1 - ไม่มี - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (2.2-1-1) 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

-ไม่มี- 
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่

สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
– ไม่มี – 
4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง

จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 
สถาบันฯ ได้แนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้สนใจปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวโพดที่

ได้มาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยประจ าหน่วยงานฯ    และหน่วยงานได้รับซื้อข้าวโพดหวานฝักสดจากเกษตรกร  
เพ่ือน ามาแปรรูปจ าหน่าย   ซึ่งท าให้เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานมีแหล่งจ าหน่ายและมีการประกันราคาที่แน่นอน  
ส่งผลให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 70 ราย  มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (2.2-4-1) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

สถาบันฯ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
 -  ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line (2.2-5-1) 
 -  ข้อก าหนดในการการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด (2.2-5-2) 
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

– ไม่มี – 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1-1 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 
2.2-2-1 - ไม่มี - 
2.2-3-1 - ไม่มี - 
2.2-4-1 หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.2-5-1 ระเบียบว่าด้วยการซื้อ Inbred Line และการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด 
2.2-5-2 ข้อก าหนดในการซื้อสายพันธุ์ข้าวโพด 
2.2-6-1 - ไม่มี - 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  200,000 บาท/คน 
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รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ภายใน  22 โครงการ เป็นเงิน
จ านวน 2,860,000  บาท และภายนอก 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,358,341บาท รวมทั้งสิ้น 4,218,341 บาท  
 มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 35 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมนักวิจัยทั้งหมด 37 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
       

   = 
35

341,218,4   = 120,524.02 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000


120,524.02   =   3.30 คะแนน 

 
เงินทุนสนับสนนุ
งำนวิจัยสถำบันฯ 

ศูนย์วิจัยข้ำวโพดฯและ
สถำนีวิจัยพืชไร่ฯ 

  สถำนีวิจัย 
   ปำกช่อง 

    สถำนีวิจัย 
   เขำหินซ้อน 

   สถำนีวิจัย 
      ลพบุรี 

      รวม 

ทุนภายนอก - 165,000 311,341 882,000 1,358,341 
ทุนภายใน 1,430,000 250,000 500,000 680,000 2,860,000 
รวมทั้งสิ้น 1,430,000 415,000 811,341 1,562,000   4,218,341 

จ านวนนักวิจัย 22 5 4 4 35 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์  

เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 14,098,060 433,510 
บาท/คน 

4,246,000 111,736 
บาท/คน 

4,218,341 120,524 
บาท/คน 

5.00 
คะแนน 

3.10 
คะแนน 

3.30 
คะแนน 

200,000
บาท/คน 

ไม่บรรลุ 180,000 
บาท/คน 32.50 38 35 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์  

เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 14,098,060 433,510 
บาท/คน 

4,246,000 111,736 
บาท/คน 

4,218,341 120,524 
บาท/คน 

5.00 
คะแนน 

3.10 
คะแนน 

3.30 
คะแนน 

200,000
บาท/คน 

ไม่บรรลุ 180,000 
บาท/คน 32.50 38 35 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-1 เอกสาร KUR3report เรื่องรายละเอียดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ซึ่ง 

ประกอบด้วย สถานีวิจัย 4 สถานี คือ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
สถานีวิจัยลพบุรี และ ศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มี
ภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          53 

 

ในปี 2555 สถานีวิจัยปากช่อง ได้มีการน าผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเรียน
การสอน  โดยบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ ด าเนินการวิจัย ทางด้านการปรุงพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร เมื่อ
เกษตรกรน าไปปลูกในแปลงของเกษตรกร สามารถก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันผลของการ
ด าเนินการวิจัย สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตและในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการตอบข้อซักถาม ของเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป  ท าให้ทราบ
ปัญหาของเกษตรกรหรือผู้ใช้บริการ เป็นผลให้เกิดหัวข้อวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา   มีการประเมินผลส าเร็จของงานและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  สถาบันอินทรีฯมีกระบวนการในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน  5 ข้อ ดังนี้ 

1.มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 สถานีวิจัยปากช่องมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์

กับพันธกิจของหน่วยงาน (2.4-1-1) มีการวางแผน ก าหนดตัวบ่งชี้และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ความช านาญในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2.4-1-2)  

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
สถานีวิจัยปากช่อง ได้น าหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร น ามา 

ปรับให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการ เพ่ือให้นิสิตมีทักษะและประสบการณ์จากการฝึกงาน
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยที่บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทางด้านพืช
สวนจากประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน (2.4-2-1) 

3.มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
สถานีวิจัยปากช่องมีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนใน

ทุกระดับ (2.4-3-1) เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาปัญหาทางการเกษตรกับนักวิจัย ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็น
การพบปะโดยตรง การเข้ารับการฝึกอบรม การจัดนิทรรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ (2.4-3-2) การผลิตพืช
พันธุ์ดีเพ่ือให้เกษตรกรปลูก บุคลากรวิจัยมีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมน าไป
พัฒนางานวิจัยต่อไปเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (2.4-3-3)  

4.มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย 

สถานีวิจัยปากช่องมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยโดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ทั้งในระดับ
แผนการด าเนินการ เป้าหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ
ให้บริการที่สามารถที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด (2.4-4-1) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย 

สถานีวิจัยปากช่องมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย น าผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
(2.4-5-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ  5ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ  5ข้อ 
 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานสถานีวิจัยปากช่อง 
2.4-1-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันอินทรีฯ ประจ าปี 2555-2558 
2.4-1-4 แบบประเมินผลการฝึกงาน, แบบประเมินผลการฝึกอบรม 

2.4-2-1 เอกสารประกอบการฝึกงาน 

2.4-3-1 รายละเอียดข้อมูลผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน http:research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspxMmenu=24 

2.4-3-2 หนังสือขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ 
2.4-3-3 ใบประกาศนียบัตรการข้ึนทะเบียนพันธุ์พืช 
2.4-4-1 แบบประเมินผลการฝึกงาน, แบบประเมินผลการฝึกอบรม, แบบติดตามหลังฝึกอบรม 6  

เดือน (สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า และน้อยหน่า
ลูกผสม) 

2.4-5-1 รายงานการประชุม (ฝึกงานนิสิต)  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ เป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มีภารกิจหลักใน

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละปี ได้มีการน าผลงานวิจัยของแต่ละสถานี /ศูนย์ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 ในปี พ.ศ. 2555 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดท าโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ(กปร.) โดยความร่วมมือกับงานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการนี้มีกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้  

1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 

 สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการให้บริการทางวิชาการจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานี ในปี พ.ศ. 2554 น าผลที่ได้จากการส ารวจมาจัดท าแผนการ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2555 โดยร่วมกับนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้น ากลุ่มเกษตรกร(เอกสาร 2.5-1-1) ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นจึงท า
การสัมภาษณ์เกษตรกรอีกครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555 เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการยิ่งขึ้น แล้วจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร หลักสูตร “การใช้ใบมัน
ส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสาร 2.5-1-2) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามโครงการแล้ว 
ได้มีการประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม และติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในแปลง
เกษตรกรทั้ง 109 ราย ซึ่งทางสถานีจะน าข้อมูลดังกล่าวไปเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการผลิต และถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ต่อไปในปี พ.ศ.2556 (เอกสาร 2.5-1-3) 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

 ทางสถานีวิจัยเขาหินซ้อน มีความร่วมมือในการด าเนินโครงการดังกล่าวกับนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ  นักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น า
กลุ่มเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจความต้องการ จัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ จัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและผู้เลี้ยงสัตว์ หลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” (เอกสาร 2.5-
2-1) 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 

 จากการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” พบว่า การจัด
ฝึกอบรมครั้งนี้มีผลท าให้เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังมีความต้องการ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตัดใบ      คิดเป็นร้อยละ 
81.65  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รองลงมาคือ พันธุ์มันส าปะหลังกินสด คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ครอบคุมพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ เกษตรกร
ต้องการให้จัดฝึกอบรมครั้งต่อไป ปี 2556  เกี่ยวกับ เรื่อง การปลูกมันส าปะหลังตัดใบและมันส าปะหลังกินสด  ถึง  
48.36 % ของผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ตลอดจนน า
ผลที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 01015299 การฝึกงานเบื้องต้น ของนิสิต
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน าไปต่อยอดงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังที่มีศักยภาพ
ในการให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง (เอกสาร 2.5-3-1) 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 

 ผลการฝึกอบรมของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและผู้เลี้ยงสัตว์ ครั้งนี้ ท าให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และแนวทางในการพัฒนาผลผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ โดยเฉพาะจากสถานี
วิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจาก
การตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” พบว่า 
เกษตรกรมีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาการผลิต รายได้ และการใช้ประโยชน์จากการท าการเกษตรใน
พ้ืนที่ของตน โดยเสนอความต้องการท่อนพันธุ์มันส าปะหลังตัดใบ การปลูกมันส าปะหลังกินสด (อาหารมนุษย์) และ
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การปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์ใหม่ ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและผู้เลี้ยงสัตว์ในเขต
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีการสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 2.5-
4-1)    

5.   มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

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

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.5 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ  5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อนและผลการส ารวจความต้องการการ

บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ปี 2555 
2.5-1-2 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” 
2.5-1-3 รายงานผลการประเมินผลโครงการฯ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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2.5-2-1 รายงานการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์” 
2.5-3-1 รายงานผลการประเมินผลโครงการฯ 
2.5-4-1 รายงานผลการประเมินผลโครงการฯ 
2.5-5-1 รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการฯ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ

กลาง กปร.ปี 2556 
2.5-5-2 รายงานฉบับสมบูรณ์ การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหาร

สัตว์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มีนักวิจัยท ี ่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน  
33  คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน   35   คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  37  คน ดัง
ตารางแย่งเป็นหน่วยงานดังนี้ 

 
เงินทุนสนับสนนุงำนวิจัย

สถำบันฯ 
ศูนย์วิจัยข้ำวโพดฯ

และสถำนีวิจัยพืชไร่ฯ 
  สถำนีวิจัย 
   ปำกช่อง 

    สถำนีวิจัย 
   เขำหินซ้อน 

   สถำนีวิจัย 
      ลพบุรี 

      รวม 

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 22 5 4 4 35 
ลาศึกษาต่อ 2 - - 1 2 

สนับสนุนการเรียนการสอน 22 5 4 2 33 

 

 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 100
35

33
   =  94.00 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
84.13

   =   5 คะแนน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ หมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 26 ร้อยละ 
80.00 

26.50 ร้อยละ
84.13 

33 ร้อยละ
94.00 

5.00 
คะแนน 

3.10 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 60 บรรลุ ร้อยละ 80 

32.50 32.50 35 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ หมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 26 ร้อยละ 
80.00 

26.50 ร้อยละ
84.13 

33 ร้อยละ
94.00 

5.00 
คะแนน 

3.10 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 60 บรรลุ ร้อยละ 80 

32.50 32.50 35 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 เอกสารสรุปการฝึกงานนิสิตประจ าปีการศึกษารุ่นที่ 1,2/2555  
2.6-1-2 เอกสารสรุปการฝึกงานนิสิตนักศึกษาหลักสูตรพิเศษและสหกิจศีกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.6-1-3 ตารางการฝึกงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 5.00 

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ไร่สุวรรณ  384 1,649.95 
1. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 1/2555 4.43 59 261.37 
2. ฝึกงานนิสิตรุ่นที่ 2/2555 4.12 100 412.00 
3. ฝึกอบรมวิชาชีพเรื่องการปลูกข้าวโพดหวานแบบ
ครบวงจรและการแปรรูปเป็นน้ านมข้าวโพด 

4.42 44 194.48 

4. ฝึกอบรมวิชาชีพเรื่องการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริก 3 
สูตร: น้ าพริกกุ้งเสียบ น้ าพริกตาแดง และน้ าพริกนรก 

4.20 52 218.40 

5. ฝึกอบรมวิชาชีพเรื่องการท าน้ านมข้าวโพด 4.36 87 379.32 
6. ฝึกอบรมเรื่องพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
หวานฝักสด 

4.39 42 184.38 

ปำกช่อง  116 498.8 
1. โครงการฝึกงานนิสิต 4.3 116 498.8 
เขำหินซ้อน  129 603.24 
1.การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 4.76 109 518.84 
2.โครงการฝึกงานเบื้องต้น 150 ชั่วโมงแรก ปีการศึกษา 
2555 

4.22 20 84.4 

ลพบุรี  217 916.89 
1.โครงการฝึกงานนิสิต ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.52 19 66.88 

2.โครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.00 20 80.00 

3.โครงการฝึกอบรมเรื่องผลของระยะปลูกและการให้

น้ ามันส าปะหลังที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

4.22 33 139.26 
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มันส าปะหลัง 

4.โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้องครั้งที่ 3 4.36 145 632.20 

รวม  846 2,567 
  
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       =     846
2,567  

           
 คะแนนที่ได้ =  3.03  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 3,752 ค่าเฉลี่ย 
4.19 

4,431 ค่าเฉลี่ย 
4.33 

2,567 ค่าเฉลี่ย
3.03 

4.19 
คะแนน 

4.33
คะแนน 

3.03
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย
5.00 

ไม่บรรล ุ ค่าเฉลี่ย
4.00 895 1,023 846 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 3,752 ค่าเฉลี่ย 
4.19 

4,431 ค่าเฉลี่ย 
4.33 

3,670 ค่าเฉลี่ย  
4.34 

4.19 
คะแนน 

4.33
คะแนน 

4.34 ค่าเฉลี่ย
5.00 

ไม่บรรล ุ ค่าเฉลี่ย
4.00 895 1,023 846 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
 ไร่สุวรรณ 
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2.7-1-1 เอกสารสรุปการฝึกงานนิสิตประจ าปีการศึกษารุ่นที่ 1/2555 
2.7-1-2 เอกสารสรุปการฝึกงานนิสิตประจ าปีการศึกษารุ่นที่ 2/2555 
2.7-1-3 สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.7-1-4 สรุปโครงการฝึกอบรมเรื่องพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด 

 ปากช่อง 
2.7-1-5 สรุปความพึงพอใจฝึกงานนิสิต 

 เขำหินซ้อน 
2.7-1-6 ผลการประเมินผลหลังฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ใบมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ 
2.7-1-7 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555 
 ลพบุรี 

2.7-1-8 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

2.7-1-9 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2.7-1-10 สรุปโครงการฝึกอบรมเรื่องระยะปลูกและการให้น้ าฯ 
2.7-1-11 สรุปโครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10.00 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 14 3.5 35 8.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สม
ศ. 

0.50 0.00 0.00 3 1.5 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรอื 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 5 5 0.00 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 3.00 0.75 0.00 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  22  9.25 38 10.25 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด  38 35 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 24.34 29.29 

 คะแนนทีไ่ด ้
5

20
24.34

 = 6.05 5
20
29.29

 = 7.32 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 

กำร
ประเมิน

เป้ำ 
หมำย 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ที ่ 2555 เป้ำหมำย 2556 
2.8 - ค่าเฉลี่ย 

- 
9.25 ร้อยละ 

24.34 
10.25 ร้อยละ 

29.29 
- 

คะแนน 
5.00

คะแนน 
5.00

คะแนน 
ค่าเฉลี่ย
5.00 

บรรล ุ ค่าเฉลี่ย
5.00 - 38 35 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 - ค่าเฉลี่ย 
- 

9.25 ร้อยละ 
24.34 

9.00 ร้อยละ 
25.71 

- 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5.00
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย
5.00 

บรรล ุ ค่าเฉลี่ย
5.00 - 38 35 

 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
 ไร่สุวรรณ 

2.8-1-1 เร่ืองเต็มการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทขา้วโพดและข้าวฟา่ง มก. คร้ังที่ 5 
2.8-1-2 เร่ืองเต็มการประชุมทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 50 
2.8-1-3 บทคัดย่อการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
2.8-1-4 เอกสารการตีพิมพ์ในวารสารThai Journal of Agricultural Science 
2.8-1-5 เอกสารการตีพิมพ์ในวารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 
2.8-1-6 เอกสารการตีพิมพ์ในการเสนอผลงานระดับนานาชาติ PSU-USM International Conference on 

Art and Sciences 2012 "Transforming Research for Sustainable Community 
2.8-1-7 เอกสารการตีพิมพ์ในการเสนอผลงานระดับนานาชาติ The 12th SABRAO Congress on Plant 

Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World 
2.8-1-8 เอกสารการตีพิมพ์ในการเสนอผลงานระดับนานาขาติ 2nd Science Conference “Cassava: 

Overcoming Challenges of Global Climatic Change” 
 ปากช่อง 

2.8-1-9 เอกสารการประชุมวิชาการ 
2.8-1-10 เอกสารการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
2.8-1-11 ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111 
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 เขำหินซ้อน 
2.8-1-12 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
2.8-1-13 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
2.8-1-14 เร่ืองเต็มการประชุมทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 50 

 ลพบุรี 
2.8-1-15 ผลงานวิจัย เรื่อง มันส าปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์  MKULB 08-2-45  จากวารสาร วิทยาศาสตร์

เกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20.00 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์   
 - เชิงสาธารณะ - - 
 - เชิงนโยบาย 1 1 
 - เชิงพาณชิย ์ 3 1 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์ - - 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ - - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 4 2 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 38 35 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 10.53 5.70 
6 คะแนนทีไ่ด ้

5
20

10.53
 = 2.63 5

20

5.71
 = 1.43 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำร ผลกำร เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 
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บ่งชี้ที ่ 2554 2555 ประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

ประเมินตำม
เกณฑ์ 2555 

2555 เป้ำหมำย 2556 

2.9 4 ร้อยละ 
2.63 

2 ร้อยละ 
1.43 

3.95 คะแนน 1.43 คะแนน ร้อยละ 
18.00 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 
15.00 38 35 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
2555 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2555 

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2.9 4 ร้อยละ 
2.63 

6 ร้อยละ 
17.14 

3.95 คะแนน 4.29 คะแนน ร้อยละ 
18.00 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 
15.00 38 35 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.9-1-1 หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.9-1-2 รายงานผลวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ (สวพ) 

 
 
 
 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 5 3 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          67 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2554 2555 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 1 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
0 - 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 9 15 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
55.56 26.67 

6 คะแนนที่ได้ 
5

30

55.56
  =5.00 5

30
26.67

  =4.44 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

2555 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2555 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 5 ร้อยละ 
55.56 

4 ร้อยละ 
26.67 

5.00  คะแนน 4.44  คะแนน ร้อยละ 20.00 บรรลุ ร้อยละ 
20.00 9 15 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

2554 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

2555 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

ผลกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์ 2555 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 5 ร้อยละ 
55.56 

4 ร้อยละ 
25.00 

5.00  คะแนน 4.17 คะแนน ร้อยละ 20.00 บรรลุ ร้อยละ 
20.00 9 16 

 
หมำยเหตุ :  มีเอกสารหลักฐานเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.10-1-1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเรื่องพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด 
2.10-1-2 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต สถานีวิจัยปากช่อง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          68 

 

2.10-1-3 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
2.10-1-4 สรุปโครงการฝึกงานนิสิต สถานีวิจัยลพบุรี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

1.1 สรุปแบบส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการในการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (2.11-1-1) 

1.2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’ 55 วันที่ 20-23 ธันวาคม 2555 (2.11-1-2) 
1.3 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ 

การค้า (2.11-1-3) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

    รำยงำน เอกสำรผลกำรปฏิบัติ 
   2.1 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, กิตติศักดิ์ ศรีชมพร, ปณิธาน รอดไทย และสมชาย ธนสนิชยกุล.   

2556, การประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 51th)  (2.11-2-1)  
  

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
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ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ 
องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

    3.1 รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ปี 2555 (2.11-3-1) 
    3.2 การผลิตข้าวโพดของเกษตรกรปี 2555 (2.11-3-2) 
    3.3 การปรึกษาหารือและผลการปรึกษาหารือระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตอ าเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี รวม 70 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 (2.11-3-3)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กร ได้แก่ ผู้น า
เกษตรกร และเกษตรกร ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555) 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายฝักสดให้ไร่สุวรรณรวม 104.1 ล้านบาท (ตารางที่ 1) (2.11-4-1)  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
ความต่อเนื่องและยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและ     ข้าวฟ่าง
แห่งชาติ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของสังคมกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรักอาชีพเกษตรกร สามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่น หรือไปประกอบอาชีพอ่ืน และไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม ตลอดจนไม่มี
ปัญหาให้รัฐบาลต้องให้ราคาประกันหรือช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวเหมือนกับชาวนา เกษตรกรผู้ ปลูกอ้อย และมัน
ส าปะหลัง   (2.11-4-1)   

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง  
    ผลการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรปี 2555 (2.11-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          70 

 

2.11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.11-1-1 สรุปแบบส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการในการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2556  
2.11-1-2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’ 55 วันที่ 20-23 ธันวาคม 2555 
2.11-1-3 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ 

การค้า  
2.11-2-1 การประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา 
2.11-3-1 

 
รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ปี 2555 
  

2.11-3-2 การผลิตข้าวโพดของเกษตรกรปี 2555 (2.11-3-2) 
2.11-3-3 

 
การปรึกษาหารือและผลการปรึกษาหารือระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขต
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี รวม 70 คน ณ 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555  

2.11-4-1 ผลของ เกษตรกรมีรายได้จากการขายฝักสดให้ไร่สุวรรณรวม 104.1 ล้านบาท  
2.11-5-1 ผลการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรปี 2555 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

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

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

 ส านักงานเลขานุการได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556  โดยก าหนดให้มีแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  ได้แก่  โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม (ไหว้
พระ 9 วัด เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย) (2.12-1-1) และกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)  ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  (2.12-1-2) 

2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำม
สุนทรีย์ 
 ส านักงานเลขานุการได้ด าเนินการจัดสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (2.12-2-1) 

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานเลขานุการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบของอาคารส านักงานให้สวยงาม  
สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2.12-3-1) 

4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลำกรมีส่วนร่วม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ส านักงานเลขานุการร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  บริเวณด้านหน้าของศูนย์วิจัยฯ  ซึ่งมีบริเวณท่ีกว้างขวางเหมาะส าหรับเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมเป็นประจ าสม่ าเสมอ  ได้แก่  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในวันที่  28  พฤศจิกายน  
2555 (2.12-4-1)กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และงานปิดลานไร่สุวรรณ  ในวันที่  25  มกราคม  2556  (2.12-4-2)  และ
กิจกรรมวนัสงกรานต์  (2.12-4-3) 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5 
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 ส านักงานเลขานุการได้ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับประเด็นตามข้อ 1-4  ซึ่งมีผลการ
ประเมิน  3.99 ในระดับด ี จากคะแนนเต็ม 5 (2.12-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.12-1-1 รายงานสรุปผลโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย” 
2.12-1-2 ภาพกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย 
2.12-2-1 โครงการปรับปรุงส านักงานสีเขียว 
2.12-3-1 โครงการปรับปรุงส านักงานสีเขียว 
2.12-4-1 ภาพการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง   
2.12-4-2 ภาพการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556 และงานปิดลานไร่สุรรณ 
2.12-4-3 ภาพการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์  
2.12-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน โดยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ คือ P มีการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน D มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน C มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ A มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน (2.13-1-1) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
   คณะท างานด้านการจัดการพลังงานได้มีการด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน
อนุรักษ์พลังงานตามท่ีได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 6 การ
ดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบัน 
 กิจกรรมการจัดการพลังงานนั้น มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการปลูกฝังให้
บุคลากรตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยหน่วยงานมีการชี้แจงเรื่องพลังงานหน้าที่จ่ายงาน และมีแผ่นป้าย
หรือสติกเกอร์รณรงค์ให้ประหยัดพลังงานตามสถานที่ต่าง ๆ (2.13-3-1)  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบัน 
 ศูนย์วิจัยฯ และสถานีวิจัยฯ มีประกาศเรื่อง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่แจ้งให้บุคลากรได้รับ
ทราบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่หน่วยงาน (2.13-4-1) 
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5. ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

- ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.13-1-1 สรุปรายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2555 
2.13-2-1 ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2555 
2.13-3-1 ภาพกิจกรรมหน้าที่จ่ายงาน/ภาพแผ่นป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
2.13-4-1 สรุปรายงานการจัดการพลังงาน  
2.13-5-1 -ไม่มี- 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14  ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นทำงกำรเกษตร (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชุนหรือสังคม 

  5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

           1.1 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปร
รูป (2.14-1-1) 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ 

         1) พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์แท้ และสร้างข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวสีเหลือง ยีน shrunken-2 
(sh2) และ brittle-1 (bt1) และสีเหลืองสลับขาว (bi-color) ยีน sh2 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสงู 2,500-3,000 กก./ไร่ มี
คุณภาพในการรับประทานที่ดี ส าหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป และต้านทานโรคราน้ าค้าง และโรคทาง
ใบ เช่น โรคราสนิม โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคใบไหม้แผลใหญ่ รวมทั้งโรคไวรัส SCMV และ MDMV และมีลักษณะทาง
การเกษตรที่ดี เช่น ต้านทานการหักล้ม มีเปลือกหุ้มฝักยาว และทนทานแล้ง  
  2)  พัฒนาประชากรข้าวโพดหวานยีน sh2 และ bt1 ที่ต้านทานต่อโรคในข้อ 1 รวมทั้งมีคุณภาพใน
การรับประทานที่ดี และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เพ่ือใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมส าหรับข้อ 1 
  3)  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดส าหรับตลาดฝักสด และ
อุตสาหกรรมแปรรูป โดยให้น้ าหนักฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่ มีคุณภาพในการรับประทานที่ดี และ
มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เช่น ต้านทานโรคราน้ าค้าง โรคทางใบ และต้านทานการหักล้ม รวมทั้งทนทานแล้ง 

      กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกร นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูป 

      ความส าเร็จของโครงการ 
  ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 เผยแพร่สู่เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน และได้เผยแพร่ผลงานวิจัยฝนการประชุมทางวิชาการดังนี้ 

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ, สรรเสรญิ จ าปาทอง, นพพงศ์ จุลจอหอ และฉัตรพงศ์ บาลลา.  
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2544.  การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2, น. 218-226. ใน การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39  5-7 กุมภาพันธ์ 2544. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพฯ. 

1.2 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า 
(2.14-1-2) 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงในระดับ

ไร่เกษตรกรส าหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 
 2) เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ให้ผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์สูง 
 3) เพ่ือศึกษาการแปรรูปข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งใน

ระดับโรงงานต้นแบบ 
 4) เพ่ือศึกษาเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกร 
 5) เพ่ือน าองค์ความรู้จากการวิจัยข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 เผยแพร่สู่กลุ่มเกษตรกร

ผู้ผลิตข้าวโพดหวาน กลุ่มแม่บ้าน และอุตสาหกรรมแปรรูป 

      กลุ่มเป้าหมาย 
          เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน SMEs นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ และ

บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูป 

      ความส าเร็จของโครงการ 
          1) ผลการปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ของเกษตรกรในโครงการผลิตข้าวโพดหวาน    ฝัก

สดของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา จ านวน 67 ราย ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี ห่างจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 50 กิโลเมตร พ้ืนที่
ปลูกรวม 1,766.61 ไร่ เฉลี่ย 26.37 ไร่/ราย พบว่า ผลผลิตรวมทั้งหมด 2,597,851 กก. เกษตรกรมีรายได้รวม 
19,245,597.00 บาท เฉลี่ย 287,247.72 บาท/ราย รายได้เฉลี่ย 11,268.40 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,572.06 
บาท/ไร่ และก าไรสุทธิเฉลี่ย 3,696.35 บาท/ไร่ โดยมีผลผลิตฝักใหญ่รวม 2,044,285 กก. (78.69 %) และผลผลิต
ฝักเล็กรวม 553,566 กก. (21.31 %) ผลการปลูกข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ของเกษตรกรในโครงการฯ ใน
ฤดูแล้ง (พ.ย. 2553 – ก.พ. 2554) พบว่า ต้นฤดูฝน (มี.ค. – มิ.ย. 2554) และปลายฤดูฝน (ก.ค. – ต.ค. 2554) 
พบว่า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,230.62, 1,645.19 และ 1,485.11 กก./ไร่ ตามล าดับ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยของทุกฤดู 
1,490.35 กก./ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของต้นฤดูฝนสูงกว่าฤดูแล้งและปลายฤดูฝน 33.69 และ 10.78 % ปี พ.ศ. 2555 มี
พ้ืนที่ปลูกรวม 1,157.21 ไร่ ผลผลิตรวม 3,565,808 กก. รายได้เกษตรกรรวม 25,684,191 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2554 ร้อยละ 33.45 เกษตรกรที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก 1,140,382 – 1,169,571 บาท พ้ืนที่ปลูก 72-73 ไร่ 
และมีรายได้เฉลี่ย 15,632 – 16,244 บาท/ไร่  ในปี พ.ศ. 2555 เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายข้าวโพดหวานฝัก
สดของไร่สุวรรณเป็นเงิน 25,684,191 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 - 1.27 ของมูลค่าข้าวโพดฝักสดในประเทศ 
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(2,025 – 2,250 ล้านบาท)  สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฯ มีดังนี้        1) พันธุ์อินทรี 2 ที่ใช้
ส่งเสริมเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์ 
มีความโดดเด่นกว่าพันธุ์การค้าอ่ืน ๆ ในรสชาติหวาน นุ่ม และหอม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะน้ าข้าวโพด 
2) มี “ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ” เป็น Outlet ที่สร้างอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดที่
มั่นคงให้แก่เกษตรกร สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานและ มก. และให้ราคารับซื้อวัตถุดิบสูงกว่าตลาดทั่วไป 3) มี
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานที่ดี ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร 4) การยึดมั่นในข้อตกลง
ในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดด้วยความจริงใจทั้ง 2 ฝ่าย ในราคารับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพ และการจ่ายเงินตรง
เวลาที่ก าหนด ท าให้เกษตรกรมีก าไรและเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 10 ปี ถึงร้อยละ 50 ท าให้ได้ปริมาณผลผลิต
และคุณภาพท่ีดีตรงความต้องการ ส่งผลให้โครงการฯ มีความยั่งยืน 

               2) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี ปีละ 
10-20 ตัน ส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปปลูกในพ้ืนที่ 10,000 - 20,000 ไร่ คิดเป็นรายได้จากมูลค่าฝักสดปีละ 100-200 
ล้านบาท ถ้าน าไปผลิตฝักต้มขายหรือน้ านมข้าวโพด จะมีรายได้มากกว่าปีละ 500 ล้านบาท และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
อินทรี 2 มูลค่า 5-10 ล้านบาทต่อปี 

2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
               รายงานสรุปผลโครงการ  การประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมี 
พันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51  5 – 7 กุมภาพันธ์
2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 51th)  (2.14-2-1) 

3.  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
รายงานสรุปผลโครงการ  การประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธ 

สัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 51th)  (2.14-3-1) 

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชุนหรือสังคม 
หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ 

ด าเนินงานของโครงการ 
             4.1 ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด าเนินงานของ

โครงการ (2.14-4-1) 
             4.2  โปสเตอร์ประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2555 (2.14-4-2) 

                 4.3  ผลงานที่เก่ียวข้องกับพันธุ์อินทรี 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 (2.14-4-3) 
5.  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 

หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
5.1 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ประเภทผลงานวิจัยที่ 

สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ Gold เรื่อง “ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2” (2.14-5-1) 
5.2 รางวัลอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 เรื่อง “ข้าวโพด 

หวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2”  (2.14-5-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1-1 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับตลาดฝักสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 

2.14-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
การค้า 

2.14-2-1 รายงานสรุปผลโครงการการประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบ
มีพันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที ่51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 
51th)  (2.14-3-1) 

2.14-3-1 รายงานสรุปผลโครงการการประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบ
มีพันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที ่51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 
51th)  (2.14-3-1) 

2.14-4-1 ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.14-1-1 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับตลาดฝักสดและ

อุตสาหกรรมแปรรูป 
2.14-1-2 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

การค้า 
2.14-2-1 รายงานสรุปผลโครงการการประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบ

มีพันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที ่51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 
51th)  (2.14-3-1) 

2.14-3-1 รายงานสรุปผลโครงการการประเมินความส าเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบ
มีพันธสัญญา, น. 97-105.   ใน การ ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที ่51  5 – 7 กุมภาพันธ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (Proceeding KU 
51th)  (2.14-3-1) 
ด าเนินงานของโครงการ 

2.14-4-2 โปสเตอร์ประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2555 
2.14-4-3 ผลงานที่เก่ียวข้องกับพันธุ์อินทรี 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 
2.14-5-1 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ประเภทผลงานวิจัย

ที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก รางวัลระดับ Gold เรื่อง “ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์
อินทรี 2” 

2.14-5-2 รางวัลอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 เรื่อง 
“ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2” 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  3.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน หมำย
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(เต็ม 5) เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำ
ร 
  

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   3.80 3.60   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 5 5 5 5 3.00 3.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 4 4 5 4 4.00 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

80.00 80.00 74.00 93.67 72.00 91.14 5.00 5.00   

  79.00 79.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน(สกอ. 7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ  ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 

- ไม่มี – 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมี

ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ  ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

2555(3.1-1-1)  โดยการมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการสถาบันฯ  รองผู้อ านวยการสถาบันฯ  และหัวหน้าหน่วยงานย่อย  
เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางในการบริหารงานร่วมกันโดยมีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาส านักงาน  ได้แก่  ข้อมูลด้านการเงินบัญชี  ข้อมูลด้านบุคลากร  ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่าน
มา  และข้อมูลด้านผลการประเมินคุณภาพภายใน  เป็นต้น 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  โดยการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารงานสถาบันฯ  รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน  ในคราวประชุมดังนี้ 

- การประชุมครั้งที่ 1/2556  วันที่  19  พฤศจิกายน2555  (3.1-3-1) 
- การประชุมครั้งที่ 2/2556  วันที่  26  กุมภาพันธ์2556  (3.1-3-2) 
- การประชุมครั้งที่ 3/2556  วันที่  14  มีนาคม2556  (3.1-3-3) 
- การประชุมครั้งที่ 4/2556  วันที่  19 เมษายน2556  (3.1-3-4) 

 4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ  สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันฯ  และหัวหน้าหน่วยงานย่อยเป็น
กรรมการบริหารงานสถาบันฯ  (3.1-4-1) โดยจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงานจ านวน 4ครั้งต่อปีการศึกษาดังนี ้



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          82 

 

- การประชุมครั้งที่ 1/2556  วันที่  19  พฤศจิกายน2555  (3.1-4-2) 
- การประชุมครั้งที่ 2/2556  วันที่  26  กุมภาพันธ์2556  (3.1-4-3) 
- การประชุมครั้งที่ 3/2556  วันที่  14  มีนาคม2556  (3.1-4-4) 
- การประชุมครั้งที่ 4/2556  วันที่  19 เมษายน2556  (3.1-4-5) 
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็ม

ตามศักยภาพ   รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ผ่านการประชุมในวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  ในคราวประชุมครั้งที่ การ
ประชุมครั้งที่ 2/2556  วันที่  26  กุมภาพันธ์2556(3.1-5-1)  และคราวประชุมครั้งที่ การประชุมครั้งที่ 4/2556  
วันที่  19 เมษายน2556  (3.5-5-2) 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

หัวหน้าหน่วยงานย่อย  และบุคลากรของหน่วยงาน  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานของสถาบันและก าหนดให้บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันฯ (3.1-5.1) 

7. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

- ไม่มี - 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

2 
คะแนน 

2 
คะแนน 

5 ไม่บรรลุ 5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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3.1 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

2 
คะแนน 

2 
คะแนน 

5 ไม่บรรลุ 5 

 

 

 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 - ไม่มี - 
3.1-2-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.1-3-1 การประชุมครั้งที่ 1/2556  วนัที่  19  พฤศจิกายน2555 
3.1-3-2 การประชุมครั้งที่ 2/2556  วนัที่  26  กุมภาพันธ์2556 
3.1-3-3 การประชุมครั้งที่ 3/2556  วนัที่  14  มีนาคม2556 
3.1-3-4 การประชุมครั้งที่ 4/2556  วนัที่  19 เมษายน2556 
3.1-4-1 การประชุมครั้งที่ 1/2556  วนัที่  19  พฤศจิกายน2555 
3.1-4-2 การประชุมครั้งที่ 2/2556  วนัที่  26  กุมภาพันธ์2556 
3.1-4-3 การประชุมครั้งที่ 3/2556  วนัที่  14  มีนาคม2556 
3.1-4-4 การประชุมครั้งที่ 4/2556  วนัที่  19 เมษายน2556 
3.1-5-1 การประชุมครั้งที่ 2/2556  วันที่  26  กุมภาพันธ์2556 
3.1-5-2 การประชุมครั้งที่ 4/2556  วนัที่  19 เมษายน2556 
3.1-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ

สถาบันฯ  
3.1-7-1 - ไม่มี- 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้(สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงำน โดยสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มอบหมายให้รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ เป็นประธานในการประชุมก าหนดประเด็นของแต่ละศูนย์/สถานี ของสถาบันฯ ทั้ง 4 ศูนย์/สถานี1) ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 2) สถานีวิจัยปากช่อง 3) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
และ 4) สถานีวิจัยลพบุรี (3.2-1-1) 

2. มีก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1คือในแต่ละศูนย์/สถานี ของสถาบันฯ มีการก าหนดให้นักวิจัย และผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะ (3.2-2-1) 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
โดยการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของแต่ละศูนย์/สถานี (3.2-3-1) ดังนี้ 

1) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งงชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
ทิศทางการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด โดย ดร.สรรเสริญ จ าปาทอง เป็นผู้บรรยาย และด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

2) สถานีวิจัยลพบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การท า Power Point เพ่ือการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดย ดร.ธ ารงศิลป โพธิสูง เป็นผู้บรรยาย และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ให้ได้รับรางวัล โดย นายธีระ 
สมหวัง เป็นผู้บรรยาย และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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4) สถานีวิจัยปากช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การผสมพันธุ์น้อยหน่าเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุง
พันธุ์ โดย นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด เป็นผู้บรรยาย และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) มีการเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสาร
เผยแพร่ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป (3.2-4-1) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

-ไม่มี- 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 รายงานการประชุมการจัดการความรู้ของศูนย์/สถานี ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-2-1 รายงานการประชุมการจัดการความรู้ของศูนย์/สถานี ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.2-3-1 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์/สถานี ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-4-1 เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์/สถานี 
3.2-5-1 -ไม่มี- 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง(สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบท
ของหน่วยงานตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ตามค าสั่งสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ที่ 23/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2554 โดยรองผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นประธาน
กรรมการ มีหัวหน้าสถานี และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานย่อยของสถาบันฯ เป็น
คณะกรรมการ (3.3-1-1) 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำมบริบทของสถำบันอินทรี
จันทรสถิตย์ฯ 9 ด้ำนคือ 1) ด้านการบริหารองค์กร 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการฝึกงานนิสิต 4) ด้านการบริการ
วิชาการ 5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 6) ด้านการบริหารงานบุคคล 7) ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศ 8) ด้านการบริหารพัสดุ และ 9) ด้านการเงินและบัญชี (3.3-2-1) 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk 
Matrix) ทั้ง 9 ด้าน และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับศูนย์/สถานีวิจัย ทั้ง 4 สถานี/ศูนย์ คือ 1) ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 2) สถานีวิจัยปากช่อง 3) สถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
และ 4) สถานีวิจัยลพบุรี (3.3-3-1)   

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน  โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จัดท าแผนด าเนินงาน (3.3-4-1) และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 9 ด้าน ตามล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ และก าหนดให้แต่ละศูนย์/สถานี จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละศูนย์/สถานีตามผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับศูนย์/สถานีวิจัยด้วย เนื่องจากแต่ละแห่งมีปัจจัยเสี่ยง และล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน (3.3-4-2)   

5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผน (3.3-5-1)  ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ออกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานให้ผู้อ านวยการ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ทราบ ศูนย์/สถานีปีละ 1 ครั้ง (3.3-5-2)  

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

-ไม่มี- 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-1-1 ค าสั่งสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ที่ 23/2554 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.3-2-1 การระบุความเสี่ยงของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 
3.3-3-1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิด และ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง 
แบบประเมินความเสี่ยงของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

3.3-4-1 แผนด าเนินงานบริหารความเสี่ยง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ ปี พ.ศ. 2555 
3.3-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ตาม

แบบ R-ERM.F2   
3.3-5-1 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ตาม

แบบ R-ERM.F3 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

3.3-5-2 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรการประกันคุณภาพ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของสถานี
วิจัยลพบุรี สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยปากช่อง และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ 

3.3-6-1 -ไม่มี- 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนำบุคลำกร(สกอ. 2.4) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สถาบันฯ มีแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2555-2558)  โดยได้ก าหนดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  และเสนอผลงานทางวิชาการ (3.4-1-1) 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ได้แก่   
 -  การฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” (3.4-2-1) 
 -  โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต  หลักสูตร “ธรรมะกับการท างาน” (3.4-2-2) 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม” (3.4-2-3) 
 -  กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพ” (3.4-2-4) 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 สถาบันฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการตรวจร่างกายประจ าปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตบางเขน  ในวันที่  29  มนีาคม  2556 (3.4-3-1) 
 4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 
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 - ไม่มี – 
 5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรและดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
 - ไม่มี – 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 - ไม่มี – 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 - ไม่มี - 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) 
3.4-2-1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” 
3.4-2-2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต  หลักสูตร “ธรรมะกับการท างาน” 
3.4-2-3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม” 
3.4-2-4 จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
3.4-3-1 เรื่องขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมการตรวจร่างกายประจ าปีที่ ศธ.0513.12902/0226 
3.4-4-1 - ไม่มี - 
3.4-5-1 - ไม่มี - 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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3.4-6-1 - ไม่มี - 
3.4-7-1 - ไม่มี - 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มีบุคลากร

ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสิ้น  79 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
จ านวน 74 คน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 
53.5 ร้อยละ 

67.30 
 

58.00 
ร้อยละ  
70.73 

74 
ร้อยละ 
93.67 

4.34 4.04 5.00 
ร้อยละ
80.00 

บรรลุ 
ร้อยละ
80.00 79.5 82.00 79 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
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3.5 
53.5 ร้อยละ 

67.30 
 

58.00 
ร้อยละ  
70.73 

72 
ร้อยละ   
91.14 

4.34 4.04 5.00 
ร้อยละ
80.00 

บรรลุ 
ร้อยละ
80.00 79.5 82.00 79 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 รายงานการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
3.5-2 แบบรายงานเดินทางไปราชการในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตำรำงท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   2.00 2.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 4 4 3  2 2.00 2.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ(สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 –ไม่มี- 

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 สถาบันฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงินตามและแผนการใช้เงินตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2555 จาก 2 แหล่งคือ  การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (4.1-2-1) และการได้รับ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (4.1-2-2) ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำนและ
บุคลำกร 
 สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 (4.1-3-1) โดยจัดท างบประมาณประจ าปีที่แสดงแหล่งที่มา
ของรายรับและแหล่งใช้ไปของรายจ่าย  มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีและสอดคล้องกับภารกิจและ
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
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4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนอย่ำง
น้อยปีละ 2ครั้ง 
 สถาบันฯ จัดท ารายงานสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน (4.1-4-1) รายไตรมาส (4.1-4-2) และรายปี 
(4.1-4-4) เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 - ไม่มี –  
 6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 - ไม่มี – 
 7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
 - ไม่มี – 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 2 
คะแนน 

2 
คะแนน 

4  ข้อ ไม่บรรลุ 4  ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 - 3 ข้อ 2 ข้อ - 2 
คะแนน 

2 
คะแนน 

4  ข้อ ไม่บรรลุ 4  ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 - ไม่มี – 
4.1-2-1 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-2-2 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-4-1 รายงานทางการเงินประจ าเดือน 
4.1-4-2 รายงานทางการเงินประจ าไตรมาส 
4.1-4-3 รายงานทางการเงินประจ าปี 
4.1-5-1 - ไม่มี – 
4.1-6-1 - ไม่มี – 
4.1-7-1 - ไม่มี – 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ( ตัวบ่งชี้ 5.2 ไม่น าคะแนน
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ไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน)  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตำรำงท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   3.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 4 4 5  5 3.00 3.00   

5.2 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงาน
ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อสังคมต่อนักวิจัยประจ า 

ข้อ  8,000 23,755 23,755 5.00 5.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) การควบคุมติดตาม
การด าเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อผู้บริหาร และ3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ
หน่วยงำนตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อยและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 สถาบันฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยได้น าระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผน  ด าเนินการตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงพัฒนา  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  (5.1-1-1)  และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) (5.1-1-2) 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในโดยคณะกรรมกำรระดับ
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 สถาบันฯ ได้ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ  ซึ่งได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพดังนี้ 

- การประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 (5.2-1-1) 
- การประชุมครั้งที่ 3/2555  วนัที่ 29 สิงหาคม 2555 (5.2-2-2) 
- การประชุมครั้งที่ 1/2556  วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (5.2-2-3) 
3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหำวิทยำลัย 
 สถาบันฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมซึ่งมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คือ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสังคมต่อนักวิจัยประจ า
(5.1-3-1) 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) กำรควบคุมติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อผู้บริหำร 
และ3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน 
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 สถาบันฯ ได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
1) ควบคุมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2556 (5.1-4-1)  
2) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 (5.1-4-2) 
3) น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาปรับปรุง ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) (5.1-

4.3) 
5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 -  ไม่มี – 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
 -  ไม่มี – 
 อย่างไรก็ตามสถาบันฯ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบ  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าให้เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ผ่านทางระบบอินเตอร์เนตได้ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพโดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของ
หน่วยงำน 
 สถาบันฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานย่อยและผู้แทนหน่วยงานย่อย  
เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมก าหนดตัวบ่งชี้และขอรับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านประกัน
คุณภาพในคราวประชุมดังนี้ 

- การประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 (5.2-7-1) 
- การประชุมครั้งที่ 3/2555  วนัที่ 29 สิงหาคม 2555 (5.2-7-2) 
- การประชุมครั้งที่ 1/2556  วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2555 (5.2-7-3) 
8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 -  ไม่มี – 
 อย่างไรก็ตาม  สถาบันฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 -  ไม่มี - 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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2554 2555 2554 2555 2555 เป้ำหมำย 2556 
5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.1-1-2 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) 
5.1-2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
5.1-2-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555  วันที่ 29 สิงหาคม 2555 
5.1-2-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
5.1-3-1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
5.1-4-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
5.1-4.2 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 
5.1.4.3 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค.01) 
5.1-5-1 - ไม่มี - 
5.1-6-1 - ไม่มี - 
5.1-7-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
5.1-7-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555  วันที่ 29 สิงหาคม 2555 
5.1-7-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
5.1-8-1 - ไม่มี - 
5.1-9-1 - ไม่มี - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำของหน่วยงำนในกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อสังคมต่อนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้ำหมำย  8,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้กับทุกโครงการ/กิจกรรม ในการ
ให้บริการวิชาการโดยไม่เรียกเก็บเงินใด ๆ จากผู้รับบริการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 831,445  โดยมีนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 35 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมนักวิจัยทั้งหมด 37 คน ดังตาราง 
ล ำดับที่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย 

1 งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 617,490 
2 ฝึกอบรมในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 19,591 
3 ฝึกงานนิสิตรุ่น 2/2555(ไร่สุวรรณ) 23,100 
4 จัดนิทรรศการ (สถานีวิจัยปากช่อง) 10,500 
5 ฝึกอบรมการใช้มันส าประหลังเป็นอาหารสัตว์ (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 138,000 
6 โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง ครั้งที่ 3 (สถานีวิจัยลพบุรี) 14,500 
7 ฝึกอบรมเรื่องระยะปลูกมันส าปะหลัง (สถานีวิจัยลพบุรี) 8,264      
 รวม 831,445 

 
วิธีกำรค ำนวณ  

านจริง)ี ่ปฏิบัตงิจัยประจ า(ทจ านวนนกัวิ
การการทางวิชานการใหบ้ริและมูลคา่ใคา่ใช้จ่าย

  

  23,755.57 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 - 2,999 บาท/

คน 
3,000 – 4,999 

บาท/คน 
5,000 – 6,999 บาท/

คน 
7,000 – 8,999 บาท/

คน 
มากกว่า 9,000 บาท/

คน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.2 - - - - 831,445 23,755. - -   5 8,000 บรรลุ 8,000  
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- - 35 57 คะแนน คะแนน คะแนน บาท/คน บาท/คน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำ 
หมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำ 
หมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.2 - - - - 831,445 23,755.
57 

- 
คะแนน 

-   
คะแนน 

5 
คะแนน 

8,000 
บาท/คน 

บรรลุ 8,000  
บาท/คน - - 35 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-1 งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 
5.2-1-2 ฝึกอบรมในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’55 (ไร่สุวรรณ) 
5.2-1-3 ฝึกงานนิสิตรุ่น 2/2555(ไร่สุวรรณ) 
5.2-1-4 จัดนิทรรศการ (สถานีวิจัยปากช่อง) 
5.2-1-5 ฝึกอบรมการใช้มันส าประหลังเป็นอาหารสัตว์ (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 
5.2-1-6 โครงการปลูกข้าวเพ่ือน้อง ครั้งที่ 3 (สถานีวิจัยลพบุรี) 
5.2-1-7 ฝึกอบรมเรื่องระยะปลูกมันส าปะหลัง (สถานีวิจัยลพบุรี) 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตำรำงท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมำย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    5.00 0.00   
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6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 4 500 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Process) ที่ส ำคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ 
เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน 

 มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง 
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน  และของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
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1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบัน ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 ส.ค. 2555 (6.1-1-1) 

2. มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Process) ที่
ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 2.1 รายงานการประชุมการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  
 วันที่  6  มีนาคม  2556 (6.1-2-1) 

2.2 การปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการ (แปลงทดลอง และการทดสอบโรค) เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา (6.1-2-2)  

 2.3 การปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการแปลงทดลอง และเครื่องจักรกลการเกษตร  (6.1-2-3) 
3. มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
3.1 กระบวนการหลัก จัดท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม่  (6.1-3-1) 
3.2 กระบวนการหลัก จัดท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานบริการวิชาการท่ีปรับปรุงใหม่ (6.1-3-2) 

4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้งำนมีประสิทธิภำพ 
เช่น ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำดลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 4.1 รายงานการประชุมการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 วันที่  6  มีนาคม  2556 (6.1-4-1) 

4.2 การปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการ (แปลงทดลอง และการทดสอบโรค) เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา (6.1-4-2) 

 4.3 การปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการแปลงทดลอง และเครื่องจักรกลการเกษตร (6.1-4-3) 
5. มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ ำนำจ

เพื่อให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ
ต่อไป 
 5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 (6.1-
5-1) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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6.1 2 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 2 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 2 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 2 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :   

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบัน ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 ส.ค. 2555 

6.1-2-1 รายงานการประชุมการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน     
วันที่  6  มีนาคม  2556 

6.1-2-2 การปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการ (แปลงทดลอง และการทดสอบโรค) เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

6.1-2-3 การปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการแปลงทดลอง และเครื่องจักรกลการเกษตร  
6.1-3-1 กระบวนการหลัก จัดท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม่   
6.1-3-2 กระบวนการหลัก จัดท ามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานบริการวิชาการท่ีปรับปรุงใหม่  
6.1-4-1 รายงานการประชุมการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 

วันที่  6  มีนาคม  2556 
6.1-4-2 การปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการ (แปลงทดลอง และการทดสอบโรค) เสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
6.1-4-3 การปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการแปลงทดลอง และเครื่องจักรกลการเกษตร 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ วันที่ 28 มิถุนายน 

2556 
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการ
ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่า
คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

 กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  3.68 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจ
หลัก 

3.35 3.35 4.00 4.00 4.32 4.75 4.16 4.44 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำร
และจัดกำร  

5.00 5.00 3.50 3.25 - - 3.80 3.60 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงิน
และงบประมำณ 

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภำพ 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 
องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำ
และปรบัปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยภำพรวม 4.17 4.17 3.67 3.50 4.09 4.48 3.89 3.96   

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี   

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาตร์ เป็นหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางด้านพืชของ
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานวิจัย ในปีการศึกษา 2555 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
ภายใน  22 โครงการ เป็นเงินจ านวน 2,860,000  บาท และภายนอก 5 โครงการ เป็นเงินจ านวน 1,358,341บาท 
รวมทั้งสิ้น 4,218,341 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 35 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมนักวิจัยทั้งหมด 37 คน 
  ท ั้งนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการท าวิจัย เพ่ือสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิง
นโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรวิจัยมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และงานสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การขอสิทธิบัตรในอนาคต อันน ามาซึ่งชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยฯ  

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 ภารกิจอีกด้านหนึ่งของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ คือด้านการบริการวิชาการและบริการงานวิจัย ซึ่ง
เป็นการให้บริการให้ค าปรึกษา การอบรมความรู้ การบริการพื้นที่ฝึกงานนิสิต ให้บริการสถานที่ พ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัย 
ให้บริการวิเคราะห์  ทดสอบ  เครื่องมือ อุปกรณ์  แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และ
ภายนอก รวมถึงประชาชน ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรและตาม
ศักยภาพของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้  และไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะเป็น
ในรูปการถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาจารย์  นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ  นักเรียน และประชาชนภายนอก  อย่างไรก็
ตาม การให้บริการวิชาการในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้  รายรับที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง ซึ่งจะต้องส่งเสริม  
และสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถสร้างรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน   

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

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

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินงำน 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไมมี่การติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือรายงานคณะ
กรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ เพ่ือ

รายงานคณะกรรมประจ าสถาบันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุน จุดเน้น จุดเด่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นที่ยอมรับ

ระดับชาติ และนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
จุดแข็ง 

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

จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
  2. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและจัดกำร 
จุดแข็ง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          108 

 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงานของสถาบัน 
ด้านต่าง ๆ ตามระเบียบของ มก. 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือก าหนดนโยบายบริหารสถาบัน ด้านต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของ มก. 
  2. ควรมีแผนบริหารงานบุคคล การติดตาม การประเมิน และการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตามสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่ง   
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็ง 

1. มีศักยภาพในการหารายได้สูง 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไมมี่แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. ควรท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหรือช่วงเดือน/ปี  ที่ผ่านมา  เพ่ือให้
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
1.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - -ไม่พบการตดิตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงานเพื่อน าเสนอ

ให้ผู้บริหารได้พิจารณา 

-ควรด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจ าปี

ให้ครบทุกกิจกรรม  

ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานเพื่อ

น าเสนอให้ผู้บริหารได้

พิจารณา 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

- - -ไม่มีการติดตามและ

ประเมินผลผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี

ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

-ควรมีการติดตามและ

ประเมินผลผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี

ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - -ไม่พบการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

-ควรท าการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

4.สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

- - -ไม่พบการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

-ควรท าการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ไม่พบการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

-ควรท าการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของแผนการ

ด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก 
1.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - -ควรมีหัวข้อประเมินผล

ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

ในแบบประเมินความพึง

พอใจโครงการ/กิจกรรม

ที่ให้บริการ 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด -มีงานวิจัยที่ได้รบัการ 1.ควรมีการพัฒนาและ -เงินสนับสนุนงานวจิัย 1.ควรสนับสนุนให้
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

ยอมรับท้ังระดับชาต ิ ส่งเสริมให้นักวิจัย
น าเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ 
2.ควรพิจารณาแนว
ทางการติดตาม
ประเมินผลกระทบที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม 

ต่อนักวิจัยประจ าน้อย 
 

นักวิจัยเขียนข้อเสนอ

ขอรับทุนวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมการแสวงหาทุน

วิจัยจากแหล่งตา่ง ๆ 

2.ควรมีหัวข้อประเมินผล

ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

ในแบบประเมินความพึง

พอใจโครงการ/กิจกรรม

ที่ให้บริการ และให้ครบ

ทั้ง 4 ประเด็น 

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - -ไม่พบการตดิตาม

ประเมินผลการใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

-ควรมีการติดตาม

ประเมินผลการใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ ์

4.สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

- - 1.ไม่พบระบบและกลไก

การรวบรวมคัดสรร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัย 

2.ไม่พบหลักฐานการ

น าไปใช้ประโยชน์จริง 

จากหน่วยงานภายนอก

หรือชุมชน 

1.ควรมีระบบและกลไก

การรวยรวมคัดสรร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัย 

2.ควรมีการติดตามการ

น าไปใช้ประโยชน์จริงที่

แสดงให้เห็นผลกระทบ

หรือประโยชน์ จาก

หน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ไม่พบการตดิตาม

ประเมินผลการใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

-ควรมีการติดตาม

ประเมินผลการใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ ์

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.ส านักงาน - - - -ควรด าเนินการระบบ
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
เลขานุการ พัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

- - -ไม่มีการติดตามและ

ประเมินผล การ

บริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

-ควรมีการติดตามและ

ประเมินผล การ

บริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - -ไม่พบการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

-ควรมีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

4.สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

- - -ไม่พบการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

-ควรมีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ไม่พบการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

-ควรมีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรตามสมรรถนะ

หลักของแต่ละต าแหน่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละคน 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
1.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - -แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยังไม่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

-ควรจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงินท่ีสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

- - -ไม่มีแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และการน า

ข้อมูลทางการเงินไปใช้

ในการวิเคราะห์

-ควรจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน  และน า

ข้อมูลทางการเงินไปใช้

ในการวิเคราะห์
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของ

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์

สถานะทางการเงินอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - -แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยังไม่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

-ควรจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงินท่ีสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

4.สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

- - -แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยังไม่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

-ควรจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงินท่ีสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ไม่มีการวิเคราะห์

สถานะทางการเงิน  ท้ัง

รายรับและรายจ่ายอย่าง

ต่อเนื่อง 

-ท าการวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินโดย

เปรียบเทยีบกับช่วงเวลา

หรือช่วงเดือน/ปี  ที่ผ่าน

มา  เพ่ือให้ทราบถึง

ความเปลีย่นแปลงหรือ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
1.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - - 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

- - -ไม่พบการวิเคราะห์

ตนเองใน สปค.01 

-ควรการน าผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

มาปรับปรุงการท างาน 

ควรวิเคราะห์ตนเองให้

สะท้อนถึงแนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง 

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - -ไม่พบข้อมูลผลการ

ด าเนินงานท่ีสะท้อนการ

ด าเนินงานตามวงจร

ประกันคณุภาพ 

-ควรด าเนินงานตามด้าน

ประกันคณุภาพภายใน

ให้ครบถ้วนตาม PDCA 

4.สถานีวิจัยเขาหิน - - - -ควรก าหนดกิจกรรม
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หน่วยงำน จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ซ้อน เสรมิสร้างความรูค้วาม

เข้าใจด้านประกัน

คุณภาพกับบุคลากรทุก

ระดับ โดยอาจ

ประสานงานจาก

ส านักงานประกัน

คุณภาพ 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ขาดการมสี่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้เสียในการ

ประกันคณุภาพ

โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ

ตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

-ควรให้ผู้ที่มีส่วนไดเ้สีย
ในการการประกัน
คุณภาพได้เข้ามีส่วนร่วม  
 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
1.ส านักงาน
เลขานุการ 

- - - - 

2.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
ฯ และสถานีวิจัยพืช
ไร่ฯ 

- - - -ควรปรับวิธีการเขียน
ขั้นตอนปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

3.สถานีวิจัยปาก
ช่อง 

- - - -ควรปรับวิธีการเขียน

ขั้นตอนปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน 

- - - -ควรปรับวิธีการเขียน

ขั้นตอนปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามมาตรฐาน 

5.สถานีวิจัยลพบุร ี - - -ไม่มีการก าหนด

กระบวนการด าเนินงาน

หลัก ที่ส าคญัครบถ้วน

ครอบคลมุการ

ด าเนินงานตามภารกจิ

หลัก 

-ควรก าหนด

กระบวนการด าเนินงาน

หลัก ที่ส าคญัครบถ้วน

ครอบคลมุการ

ด าเนินงานตามภารกจิ

หลัก 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน  ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 นั้น สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน 15 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 10 กิจกรรม ไม่มีกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ 
  รายละเอียดดังนี้ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          115 

 

4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 
(สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

รำยงำน ณ วันที่ 1 กันยำยน  2555 
 

1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. กำร
วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5.  
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

7.  
งบประ 
มำณ 

8. 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9.  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ภาพรวม 
1.ไม่พบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ 
 

1.ควรให้มีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
โดยมีการน าเสนอ
วิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่สถาบันฯ 
จะด าเนินงานให้
คณะกรรมการ
ทราบ เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปี  

ด าเนินการ
ได้ 

จัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ของ มก. โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ า
สถาบัน และรายงาน
ผลแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

5,000 ต.ค.55–
มี.ค.56 

ผอ.
สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 1 
1.ไม่มีการติดตาม
และการ
ประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ของแผน
ประจ าปีและแผน
กลยุทธ ์และการ
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 

1.ควรมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

ด าเนินการ
ได้ 

มีการติดตาม
แผนปฏิบัติการว่า
เป็นไปตามแผน
หรือไม่ และรายงาน
ผลการด าเนินตามตัว
บ่งชี้ ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการประจ า
สถาบัน อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

5,000 ต.ค.55–
มี.ค.56 

ผอ.
สถาบัน 

 2.ควรมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล

ด าเนินการ
ได้ 

มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธโ์ดย
เปรียบเทียบผลของ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ

5,000 ต.ค.55–
มี.ค.56 

ผอ.
สถาบัน 
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ยุทธ์ อยา่งน้อยปี
ละ 1ครั้ง และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
เพื่อพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ตามแผนกับ
เป้าหมาย รายงานต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ า 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

ประจ าสถาบัน ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

 3.ควรมีการน าผล
การพิจารณา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
 

ด าเนินการ
ได้ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะและ
จัดท าแผนปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

- ต.ค.55–
มี.ค.56 

หน.สนง.
เลขานุกา
ร 

 4.ให้มีการรายงาน
ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้น จุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น 
โครงการผลิต
ข้าวโพดหวานฝัก
สด และน้ านม
ข้าวโพด โครงการ
สร้างสายพันธุแ์ท้ 
ฯลฯ 

ด าเนินการ
ได้ 

ก าหนดจุดเน้น 
จุดเด่น และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานผล
การพัฒนา ผลส าเร็จ
ตามจุดเน้น จุดเด่น 

แผนพัฒนา
จุดเน้น จุดเด่น 
ของสถาบัน 

ผลการ
ความส าเร็จ
ตาม
แผนพัฒนา
จุดเน้น จุดเด่น 
ของสถาบัน 

- ต.ค.55–
มี.ค.56 

รองฯ 
ฝ่ายวจิัย 

องค์ประกอบที่ 2 
1.ไม่มีการน าผล
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการ
วิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 
 

1.ควรจัดท า
กระบวนการ
บริการวิชาการแก่
สังคมให้เปน็ระบบ
และกลไกการ
ท างาน ที่ชัดเจน 
และมีการบูรณา
การกับการวจิัย/
หรือการเรียนการ
สอน โดยน าเสนอ
กิจกรรมบริการทาง
วิชาการให้ครบถ้วน
ในภาพรวมของ

ด าเนินการ
ได้ 

มีการวางแนวทาง 
ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของการ
บริการวิชาการ และ
ปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพ PDCA และ
มีการบูรณาการทาง
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน/
การวิจยั 

โครงการ
บริการ
วิชาการ 

รายงานผล
ความส าเร็จ
ของโครงการ
บริการ
วิชาการ/การ
เรียนการสอน/
การวิจยั 

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

รองฯ 
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ 
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สถาบันฯ 

 2.ควรมี
กระบวนการคัด
สรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย 
เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (มีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยอยู่
แล้ว)  
 

ด าเนินการ
ได้ 

แสดงกระบวนการคัด
สรรวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
การวิจยั ก่อนน าไป
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

ประชุมเพื่อคัด
สรร
ผลงานวิจัย 
เพื่อน าไป
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

จ านวน
ผลงานวิจัยที่
ผ่านการคัด
สรร เพื่อน าไป
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

รองฯ 
ฝ่ายวจิัย 

องค์ประกอบที่ 3 
1.ไม่พบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร 
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ  

1.ควรมีการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสถานะ
ทางการเงิน 

ด าเนินการ
ได้ 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ปฏบิัติ
หน้าที่ตามระเบียบ/
ข้อบังคับที่ก าหนด
ครบถ้วน 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

5,000 ต.ค.55–
มี.ค.56 

ผอ.
สถาบัน 

 2.ควรก าหนด
รายละเอียด
โครงการตาม
ภารกิจหลักให้มี
ความชัดเจน
เพิ่มขึ้นในแผนกล
ยุทธ์ โดยให้
ครอบคลุมเรื่อง
บริหารความเส่ียง 
การจัดการความรู้ 
และการพัฒนา
บุคลากร 

ด าเนินการ
ได้ 

ก าหนดรายละเอียด
ของโครงการตาม
ภารกิจหลักในแผน
กลยุทธ์ให้ชัดเจน 
และครอบคลุมเรื่อง
บริหารความเส่ียง 
การจัดการความรู้ 
และการพัฒนา
บุคลากร 

ประชุม
ก าหนด
รายละเอียด
โครงการ
บริหารความ
เส่ียง การ
จัดการความรู ้
และการ
พัฒนา
บุคลากร 

โครงการ
บริหารความ
เส่ียง/โครงการ
การจัดการ
ความรู้/
โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

5,000 ต.ค.55–
ก.ย.56 

ผอ.
สถาบัน 

 3.การรายงานผล
การบริหารความ
เส่ียง ควร
ด าเนินการตาม
แบบรายงานของ
มหาวิทยาลัยให้
ครบถ้วน 

ด าเนินการ
ได้ 

จัดท ารายงานผลการ
บริหารความเส่ียง 
ตามแบบรายงานของ
มหาวิทยาลัยอยา่ง
ครบถ้วน 

รายงานผล
การบริหาร
ความเสียงตาม
แบบฟอร์ม
ของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานผล
การบริหาร
ความเสียงตาม
แบบฟอร์ม
ของ
มหาวิทยาลัย 

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

รองฯ 
ฝ่ายวิเทศ 
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องค์ประกอบที่ 4 
1.ไม่พบการน า
ข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
และความมั่นคง
ของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง  

1.ควรมีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนทางการเงิน 
เพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน
ของสถาบันฯ 
 

ด าเนินการ
ได้ 

มีคณะกรรมการท า
หน้าที่วิเคราะหจ์ุด
แข็ง จุดอ่อน เพื่อไป
จัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินของ
สถาบัน 

การจัดท าแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
สถาบัน 

แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ของสถาบัน 

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

หน.สนง.
เลขานุกา
ร 

 2.ควรมีการติดตาม
การใช้เงิน ให้
เป็นไปตามแผน
และเป้าหมาย โดย
อาจมีการรายงาน
ทางการเงินในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ/
คณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ 
เพื่อการประเมินผล
การด าเนินงานไป
ในคราวเดียวกัน  

ด าเนินการ
ได้ 

มีการรายงานทาง
การเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงาน
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ า 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

5,000 ต.ค.55–
ก.ย.56 

ผอ.
สถาบัน 

 3.ควรก าหนดให้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ของสถาบันฯ 
ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินของ
สถาบันฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
และกระท าอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี 

ด าเนินการ
ได้ 

มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit 
committee) ภายใน
ท าหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบ
และกฏเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เป็นประจ าทุกป ี 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายในของ
หน่วยงาน 

มีการ
ตรวจสอบ
ภายในอย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง เป็น
ประจ าทุกป ี

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

ผอ.
สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 5 
1.ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถาบันฯ ไม่ได้
ด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท า
ให้ส่งผลให้การ

1.ผู้บริหารระดับสูง 
ควรให้ความส าคัญ
และมีส่วน
รับผิดชอบตาม
ภารกิจ เพื่อให้
ระบบและกลไก
การประกัน

ด าเนินการ
ได้ 

ก าหนดนโยบายและ
ให้ความส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพ
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บรหิาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

ประชุมเพื่อ
จัดท าแผนการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

แผนการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

- ต.ค.55–
ก.ย.56 

ประธาน
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ 
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รายงานผลการ
ด าเนินงานใน
รายงานการ
ประเมินตนเองไม่
สอดคล้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
หลายตัวบ่งชี้ เช่น 
-  การเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง ไม่
สื่อให้เห็นผลงานที่
ได้ด าเนินการแล้ว 
-  การจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน
น าเสนอ เพื่อ
ตรวจสอบไม่เป็น
ระบบที่หาง่าย 
และไม่มีความ
เช่ือมโยงกัน
ระหว่างข้อมูล
เบื้องต้น และ
ผลผลิตที่ต้องการ  

คุณภาพของ
สถาบันฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

และการมีส่วนรว่ม
จากทุกระดับใน
หน่วยงาน 

2.ไม่พบการ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ที่
สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2.ควรก าหนดตัว
บ่งชี้เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ให้ครบ
ตามภารกจิหลัก 
เพื่อสะท้อนจุดเด่น
ของสถาบันฯ  

ด าเนินการ
ได้ 

ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ให้ครบตาม
ภารกิจหลัก เพือ่
สะท้อนจุดเด่นของ
สถาบันฯ 

ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะ
ของสถาบันฯ 
ให้ครบตาม
ภารกิจหลัก 
เพื่อสะท้อน
จุดเด่นของ
สถาบันฯ 

มีตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน 

 ต.ค.55–
ก.ย.56 

ประธาน
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ 

4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 
รำยงำน ณ วันที ่1 กรกฎำคม 2555 

 
1. จุดที่ควร

พัฒนำ 
2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำร

แก้ไขปรับปรุง 
4. ชื่อ

โครงกำร/
5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

8.  
งบ      

9.     
ผู้รับ 
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(กลยุทธ)์ กิจกรรม ตำม
โครงกำร/
กิจกรรม 

ของ
โครงกำร/
กิจกรรม 

ประ 
มำณ 

ผิดชอบ 

ภาพรวม 
1.ไม่พบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ท าให้ไม่มีการ
ประเมินตนเอง 
ประเมินผู้บริหาร
และให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารและจัดการ 
 

1.ควรให้มีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
โดยมีการ
น าเสนอ
วิสัยทัศน์ และ
แผนงานที่
สถาบันฯ จะ
ด าเนินงานให้
คณะกรรมการ
ทราบ เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี  

จัดท าแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ มก. 
โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
และรายงานผล
แผนการปฏบิัติการ
ประจ าป ีอยา่งน้อย 
2 ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% - ผอ.
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 
1.ไม่มีการติดตาม
และการ
ประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ของแผน
ประจ าปีและแผน
กลยุทธ ์และการ
รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 

1.ควรมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มีการติดตาม
แผนปฏิบัติการ
ว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ และ
รายงานผลการ
ด าเนินตามตัว
บ่งชี้ ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

20% - ผอ.
สถาบัน 

 2.ควรมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อยา่งน้อยปี
ละ 1ครั้ง และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ

มีการประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์
โดยเปรียบเทียบ
ผลของตัวบ่งชี้
ตามแผนกับ
เป้าหมาย 
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% - ผอ.
สถาบัน 
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ประจ าสถาบันฯ 
เพื่อพิจารณา 

/คณะกรรมการ
ประจ า อยา่ง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

 3.ควรมีการน าผล
การพิจารณา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ไป
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
 

ก าหนด
ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน
ตาม
ข้อเสนอแนะ
และจัดท าแผน
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ า
สถาบัน 

แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20% - หน.
ส านักงา
นเลขา 

 4.ให้มีการรายงาน
ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้น จุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ เช่น 
โครงการผลิต
ข้าวโพดหวานฝัก
สด และน้ านม
ข้าวโพด โครงการ
สร้างสายพันธุแ์ท้ 
ฯลฯ 

ก าหนดจุดเน้น 
จุดเด่น และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
สถาบัน และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานผล
การพัฒนา 
ผลส าเร็จตาม
จุดเน้น จุดเด่น 

แผนพัฒนา
จุดเน้น จุดเด่น 
ของสถาบัน 

ผลการ
ความส าเร็จ
ตาม
แผนพัฒนา
จุดเน้น จุดเด่น 
ของสถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

80% - รองฯ
ฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 2 
1.ไม่มีการน าผล
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการ
วิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 
 

1.ควรจัดท า
กระบวนการ
บริการวิชาการแก่
สังคมให้เปน็ระบบ
และกลไกการ
ท างาน ที่ชัดเจน 
และมีการบูรณา
การกับการวจิัย/
หรือการเรียนการ
สอน โดยน าเสนอ
กิจกรรมบริการทาง
วิชาการให้ครบถ้วน
ในภาพรวมของ
สถาบันฯ 

มีการวาง
แนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์
ของการบริการ
วิชาการ และ
ปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
และมีการบูรณา
การทางวิชาการ
แก่สังคมกับการ
เรียนการสอน/
การวิจยั 

โครงการบริการ
วิชาการ 

รายงานผล
ความส าเร็จ
ของโครงการ
บริการ
วิชาการ/การ
เรียนการสอน/
การวิจยั 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

100%  รองฯ
ฝ่าย
บริการ
วิชาการ 

 2.ควรมี
กระบวนการคัด
สรร วิเคราะห์ และ

แสดง
กระบวนการคัด
สรรวิเคราะห์ 

ประชุมเพื่อคัด
สรรผลงานวิจัย 
เพื่อน าไป

จ านวน
ผลงานวิจัยที่
ผ่านการคัด

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20%  รองฯ 
ฝ่ายวิจัย 
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สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย 
เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (มีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยอยู่
แล้ว)  

และสังเคราะห์
ความรู้จากการ
วิจัย ก่อนน าไป
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

สรร เพื่อน าไป
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

องค์ประกอบท่ี 3 
1.ไม่มีการน าผล
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการ
วิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 
 

1.ควรจัดท า
กระบวนการ
บริการวิชาการแก่
สังคมให้เปน็ระบบ
และกลไกการ
ท างาน ที่ชัดเจน 
และมีการบูรณา
การกับการวจิัย/
หรือการเรียนการ
สอน โดยน าเสนอ
กิจกรรมบริการทาง
วิชาการให้ครบถ้วน
ในภาพรวมของ
สถาบันฯ 

คณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/
ข้อบังคับที่
ก าหนดครบถ้วน 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20%  ผอ.
สถาบัน 

 2.ควรมี
กระบวนการคัด
สรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัย 
เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (มีการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยอยู่
แล้ว)  

ก าหนด
รายละเอียดของ
โครงการตาม
ภารกิจหลักใน
แผนกลยุทธ์ให้
ชัดเจน และ
ครอบคลุมเรื่อง
บริหารความ
เส่ียง การจัดการ
ความรู้ และการ
พัฒนาบุคลากร 

ประชุมก าหนด
รายละเอียด
โครงการบริหาร
ความเส่ียง การ
จัดการความรู ้
และการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ
บริหารความ
เส่ียง/โครงการ
การจัดการ
ความรู้/
โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

100%  ผอ.
สถาบนั 

 3.การรายงานผล
การบริหารความ
เส่ียง ควร
ด าเนินการตาม
แบบรายงานของ
มหาวิทยาลัยให้
ครบถ้วน 

จัดท ารายงานผล
การบริหารความ
เส่ียง ตามแบบ
รายงานของ
มหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน 

รายงานผลการ
บริหารความ
เสียงตาม
แบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานผล
การบริหาร
ความเสียงตาม
แบบฟอร์ม
ของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

100%  รองฯ 
ฝ่าย
วิเทศ 

องค์ประกอบท่ี 4 
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1.ไม่พบการน า
ข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
และความมั่นคง
ของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง  

1.ควรมีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนทางการเงิน 
เพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน
ของสถาบันฯ 
 

มีคณะกรรมการ
ท าหน้าที่
วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อไป
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน
ของสถาบัน 

การจัดท าแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
สถาบัน 

แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ของสถาบัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20%  ผอ.
สถาบัน 

 2.ควรมีการติดตาม
การใช้เงิน ให้
เป็นไปตามแผน
และเป้าหมาย โดย
อาจมีการรายงาน
ทางการเงินในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ/
คณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ 
เพื่อการประเมินผล
การด าเนินงานไป
ในคราวเดียวกัน  

มีการรายงาน
ทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
/คณะกรรมการ
ประจ า อยา่ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร/
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน 
2 ครั้ง/ปี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20%  ผอ.
สถาบัน 

 3.ควรก าหนดให้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ของสถาบันฯ 
ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินของ
สถาบันฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
และกระท าอยา่ง
ต่อเนื่องทุกปี 

มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(Audit 
committee) 
ภายในท าหน้าที่
ตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
กฏเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
เป็นประจ าทุกป ี 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน 

มีการ
ตรวจสอบ
ภายในอย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง เป็น
ประจ าทุกป ี

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

20%  ผอ.
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 5 
1.ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถาบันฯ 
ไม่ได้ด าเนินการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท า

1.ผู้บริหารระดับสูง 
ควรให้ความส าคัญ
และมีส่วน
รับผิดชอบตาม
ภารกิจ เพื่อให้
ระบบและกลไก
การประกัน

ก าหนดนโยบาย
และให้
ความส าคัญเร่ือง
การประกัน
คุณภาพภายใน 
โดย
คณะกรรมการ

ประชุมเพื่อจัดท า
แผนการประกัน
คุณภาพภายใน 

แผนการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

ด าเนินการ
แล้ว 

100% - ประธาน
คณะกร
รมการ
ประกัน
คุณภาพ 
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ให้ส่งผลให้การ
รายงานผลการ
ด าเนินงานใน
รายงานการ
ประเมินตนเองไม่
สอดคล้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดใน
หลายตัวบ่งชี้ เช่น 
-  การเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง ไม่
สื่อให้เห็นผลงานที่
ได้ด าเนินการแล้ว 
-  การจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน
น าเสนอ เพื่อ
ตรวจสอบไม่เป็น
ระบบที่หาง่าย 
และไม่มีความ
เช่ือมโยงกัน
ระหว่างข้อมูล
เบื้องต้น และ
ผลผลิตที่ต้องการ  

คุณภาพของ
สถาบันฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ระดับนโยบาย
และผู้บริหาร
สูงสุดของ
หน่วยงาน และ
การมีส่วนร่วม
จากทุกระดับใน
หน่วยงาน 

2.ไม่พบการ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ที่
สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2.ควรก าหนดตัว
บ่งชี้เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ให้ครบ
ตามภารกจิหลัก 
เพื่อสะท้อนจุดเด่น
ของสถาบันฯ  

ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะ
ของสถาบันฯ ให้
ครบตามภารกิจ
หลัก เพื่อ
สะท้อนจุดเด่น
ของสถาบันฯ 

ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะ
ของสถาบันฯ ให้
ครบตามภารกิจ
หลัก เพื่อสะทอ้น
จุดเด่นของ
สถาบันฯ 

มีตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน 

ด าเนินการ
แล้ว 

100% - ประธาน
คณะกร
รมการ
ประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 126 
 

โดย 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ค ำน ำ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 
2556 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อสถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเกิดประโยชน์ โดยรวมต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ) 

คณบดีคณะเกษตร 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (อ.กิตติ  สิมศิริวงษ)์ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

กรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (นางผ่องศรี จิตตนูนท์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................ (นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นายนิธาน ทองโคตร) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

วันที่ 19 กรกฎำคม 2556



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                         128 

 

สำรบัญ 
หน้า 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) ...................................................................................... 129 
ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย ...................................................................................... 130 
ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 .............................................. 130 
ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของสถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ ..................... 132 
วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ..................................................................................................... 132 
ก ำหนดกำรประเมิน ..................................................................................................................................... 133 
วิธีกำรด ำเนินงำน ........................................................................................................................................ 135 
เกณฑ์กำรประเมิน ....................................................................................................................................... 135 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ ............................................................................. 135 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ .........................................................143 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ......................................................................................................................143 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ...............................................................................................144 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ...................................................................................................144 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ .................................................................................145 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน .........................................................................146 

ภำคผนวก ................................................................................................................................................... 147 
ภาคผนวกท่ี 1 ......................................................................................................................... ภาพกิจกรรม148 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                         129 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้า     

และพัฒนาพืชศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจเอกสารหลักฐาน
การเยี่ยมชมหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันฯ และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ได้คุณภำพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมิน 

เฉลี่ยรวม 

ควำมหมำยผลประเมิน 

สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 

                       ด าเนินการ   

3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.16 4.44 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  3.80 3.60 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 2.00 2.00 ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00 4.00 ดีมำก ดี 

ภำพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (24 ตัวบ่งชี้) 3.89 3.96     
ควำมหมำยผลประเมิน ดี ดี     

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. เป็นหน่วยงานที่มีผลงานด้านวิชาการ และบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยวิจัย และก่อประโยชน์ให้แก่สังคม 
2. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะพืช โดยเฉพาะบุคลากรอาวุโส  
3. มีศักยภาพในการหารายได้ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในด้านบุคลากร 

สถานที่ และผลผลิต 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ท าให้ไม่มีการประเมินตนเอง ประเมินผู้บริหาร 

และให้ข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการ  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเสนอแผนและรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสถานะทางการเงิน 
2. ควรก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
4. บุคลากรทุกระดับควรร่วมรับผิดชอบงานประกันคุณภาพให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดส่งข้อมูลและ

หลักฐาน การเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์    การร่วมรับฟังผลการด าเนินงานและผล
การประเมิน เป็นต้น  

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ ไม่ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ จึงส่งผลให้การด าเนินงานในรายงานการ
ประเมินตนเองไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ที่ก าหนดในหลายตัวบ่งชี้  

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และซ่อมแซมโครงสร้างทางกายภาพ เช่น 

ถนนทางเข้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นต้น  

ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 15 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม                   
อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 กิจกรรม  
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หมำยเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของสถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อกำรค้นคว้ำและพัฒนำพืชศำสตร์ 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพใน
รูปแบบส านัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 30 
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 อยู่ในเกณฑ์ดี  

วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. เพื่อยืนยันสภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและประเมินคุณภำพ ที่สอดคล้องกับระบบกำร
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย  

2. พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภำพของหน่วยงำน และกำร
ตอบสนองพันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรค้นหำนวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน 

3. ติดตำมประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ  

4. เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก ำหนดกำรประเมิน 
วันพุธที่ 17 กรกฎำคม 2556 
เวลา 07.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกันที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  

บริเวณหน้าลิฟต์ เพ่ือออกเดินทางไปสถานีวิจัยเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 

เวลา 10.00 น.   เดินทางถึงสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

 หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน กล่าวต้อนรับ 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  กล่าวแนะน าคณะกรรมการชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2555 

 หัวหน้าสถานีวิจัยฯ แนะน าบุคลากร และรายงานผลการด าเนินงานของสถานี
วิจัยฯ ในภาพรวม 

 คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  เวลา 11.00 – 11.30 น. 

- ข้าราชการ/นักวิจัย 2 คน 

- ลูกจ้าง 2 คน  
 เวลา 11.30 – 12.00 น. 

- ผู้ใช้บริการ 2 คน   
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.            คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมแปลงทดลอง/โครงสร้างทางกายภาพของสถานีวิจัยฯ 
เวลา 15.00 น.                        เดินทางจากสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ไปสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 
เวลา 18.00 น.            พักรับประทานอาหารเย็น และเข้าท่ีพัก ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎำคม 2556 
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 08.00 – 08.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
  ณ ห้องประชุมหอพักนานาชาติ 
เวลา 08.30 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบคณะผู้บริหารสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

- ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ กล่าวต้อนรับ  
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน ากรรมการประเมินฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 

- ผู้อ านวยการสถาบันฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ 
ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ โดยให้อยู่ในกรอบเวลาที่
ก าหนด ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

 ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
1. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการ

ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยปากช่อง 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    เวลา 13:00 – 14:00 น. 

- ผู้ใช้บริการ    จ านวน 4 คน 

- นิสิตฝึกงาน    จ านวน 1 คน 
เวลา 14:00 – 15:00 น. 

- นักวิจัย    จ านวน 5 คน 
    เวลา 15:00 – 16:00 น.  

- ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง (สาย ค) จ านวน 7 คน  
เวลา 16.00 – 18.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 18.00 น.   พักรับประทานอาหารเย็น  
เวลา 20.00 – 23.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
     และเข้าพัก ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณฯ 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎำคม 2556 
เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 08.00 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากร 
 ของสถาบันฯ  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.96 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ

แผนด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 
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องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร สถำบันฯ กรรมกำร 
องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจ

หลัก 
3.35 3.35 4.00 4.00 4.32 4.75 4.16 4.44 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำร
และจัดกำร  

5.00 5.00 3.50 3.25 - - 3.80 3.60 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงิน
และงบประมำณ 

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.17 4.17 3.67 3.50 4.09 4.48 3.89 3.96   

ผลกำรประเมิน ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์                 
ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 3.89 3.96   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี้         3.00 3.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 6 6 4.00 4.00 มีข้อ 1-6 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 3 4 2 2 2.00 2.00 มีข้อ 4, 5 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก   4.16 4.44   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 6 7 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 1-3 , 5 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 5 3 3 3.00 3.00 มีข้อ 1, 4, 5 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท 200,000 180,000 4,218,341 120,524.03 4,218,341 120,524.03 3.35 3.35   

35 35 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน ร้อยละ 60 70.00 33 94.29 33 94.29 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

การสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 35 35 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 5.00 4.00 2,567 3.03 3,670.33 4.34 3.03 4.34   

846 846 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 20 10.25 29.29 9.00 25.71 5.00 5.00   
35 35 

  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน     35 35       
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     35 8.75 35 8.75       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     3 1.50 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 

category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ    

อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 2 0.25       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18 15 2 5.71 6 17.14 1.43 4.29   

  35 35 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     0 0       



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                         140 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     1 0       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     1 6       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง     0 0       

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 30 4 26.67 4 25.00 4.44 4.17   
  15 16 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     3 3       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     1 1       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง     0 0       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     15 16       

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 3 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 
1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

ข้อ 5 4 5 4 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 
2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 5 4 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   3.80 3.60   
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 5 7 5 5 3.00 3.00 มีข้อ 2-6 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 4 4 4.00 4.00 มีข้อ 1-4 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 6 5 4 4.00 3.00 มีข้อ 1-4 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 7 4 3 3.00 3.00 มีข้อ 1-3 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 74 93.67 72 91.14 5.00 5.00   

79 79 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   2.00 2.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 4 7 3 2 2.00 2.00 มีข้อ 2 3 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   3.00 3.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 4 9 5 5 3.00 3.00 มีข้อ 1-4 , 7 

5.2* ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อสังคมต่อนักวิจัยประจ า 

บาท 8,000 180,000 831,445 23,755.57 831,445 23,755.57 5.00 5.00   

35 35 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                         142 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
(ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ปีงบประมำณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อินทรีจันทรสถิตย์ฯ กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    5.00 4.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00 มีข้อ 1-4 

 
* ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และไม่คิดค่าคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของสถาบันฯ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพระดับพอใช้ และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพระดับพอใช้ เช่นกัน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่มีการติดตามและการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ และการรายงานผล

ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา 
2. ควรมีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ                   

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. การก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือ
พิจารณา  

 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ได้คุณภำพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะพืช โดยเฉพาะบุคลากรอาวุโส 
2. มีผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันฯ/ มหาวิทยาลัยฯ เป็น

ที่ประจักษ์ต่อสังคม และได้รับสิทธิบัตรในการการยื่นขอรับรองพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพดอินทรี 2 ข้าวโพด
สุวรรณ 5 และ น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร เป็นต้น 

3. มีการน าผลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนนักวิจัยประจ ายังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น การมีนักวิจัย

พ่ีเลี้ยง การสร้างเครือข่าย การเขียนขอทุนวิจัย และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  
2. ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนการจัดท าโครงการวิจัยที่มีคุณภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 

ส่งผลให้มีเงินทุนวิจัยต่อคนเพ่ิมข้ึน และสร้างการยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ 
3. ควรเพิ่มกระบวนการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้              

ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ (โดยเฉพาะเกษตรกร) ให้ครบทุกหน่วยงาน 
4. ควรประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและใช้เป็นรูปแบบ

เดียวกันทั้งสถาบันฯ 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง                   มี
คะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.60              
ได้คุณภำพระดับด ี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ท าให้ไม่มีการประเมินตนเอง ประเมินผู้บริหาร และ

ให้ข้อเสนอแนะการบริหารและจัดการ  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเสนอแผนและรายงานผล

การปฏิบัติงาน ตลอดจนสถานะทางการเงิน 
2. ควรก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ควรจัดท าสมรรถนะของบุคลากรในสถาบันฯ ให้ครบถ้วนทุกต าแหน่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 
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ได้คุณภำพระดับต้องปรับปรุง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00   ได้คุณภำพระดับ
ต้องปรับปรุง เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีศักยภาพในการหารายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในด้าน

บุคลากร สถานที่ และผลผลิต 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์จัดสรร เพ่ือจัดท าแผน

กลยุทธ์ทางการเงิน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และจัดท ารายงาน

เสนอต่อกรรมการประจ าสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
2. ควรมีการตรวจสอบด้านการเงินของหน่วยงานจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ

ทุกปี เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพระดับพอใช้ และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00               ได้
คุณภำพระดับพอใช้ เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรทุกระดับควรร่วมรับผิดชอบงานประกันคุณภาพให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดส่งข้อมูลและ

หลักฐาน การเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  การร่วมรับฟังผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมิน เป็นต้น  

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ ไม่ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ จึงส่งผลให้การด าเนินงานในรายงานการ
ประเมินตนเองไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ที่ก าหนดในหลายตัวบ่งชี้  
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องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หนว่ยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภำพระดับดี 

จุดแข็ง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ก าหนดกระบวนการการด าเนินงานหลักตาม

ภารกิจของหน่วยงานและมีการวิเคราะหค์วามเชื่อมโยง ระหว่างกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

จุดที่ควรพัฒนำ 
   - 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ                    

ผู้มีอ านาจ เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวกที่ 1 
ภำพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
ผู้บริหารสถาบันฯ รายงานผลการด าเนินงาน 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บรหิารสถาบันฯ 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยปากช่อง 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานีวิจัยปากช่อง 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 
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คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักวิจัย 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บุคลากร 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

  วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 

 บุคลากรสถาบันฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบัน กรรมกำร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร    

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  4  

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ  2  

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก   

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  4  4 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  3  3 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 120,524 120,524 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ  5  5 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ  5  5 
8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 33 33 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.03 4.34 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 29.30 25.71 
11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน  37  37 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 35 35 
13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 2 2 
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 35 35 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3 - 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - - 
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ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบัน กรรมกำร 
17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน - - 

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน - 2 

19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน - - 

20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน - - 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน - - 
22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน - - 
23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค ์
คน 9 9 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 35 35 
25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ผลงาน - - 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 2,860,000 2,860,000 
27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 
บาท 1,358,341 1,358,341 

28 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 2 6 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง - - 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 1 - 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1 6 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง - - 

33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

   

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 3 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 1 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง - - 
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ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบัน กรรมกำร 
37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง 15 16 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
40 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้อ 4 4 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 5 5 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 4 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 3 

46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 74 72 

47 จ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด คน 79 79 

48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 77 77 

49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 2 2 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 3 2 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 
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 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 
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