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 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ

หลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ก าหนด ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีการศึกษา 2555โดยใช้แนวทางระบบประกันคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 6 องค์ประกอบ 

แบ่งเป็น 24 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 

พฤษภาคม 2556) และรอบปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) และผลการประเมิน

ตนเอง ตามวงจรของการประกันคุณภาพ (PDCA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปิดเผยต่อสาธารณชน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการ

ให้บริการ 

 โดยในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้จัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่

แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2556 เพื่อพิจารณาประเมินผลการ

ด าเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถน าไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 

การศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นกระจกสะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับการประเมินตนเอง

ที่ผ่านมา ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และระดับคุณภาพที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ

เกษตรที่เป็นอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง และเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวังไว้ รวมทั้ง

พัฒนาการในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทบทวนระบบ กลไก การบริหารจัดการ และการ

ด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรให้มีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถาบันฯ มีผลการประเมินใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ได้คุณภำพระดับดี 
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 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

- - 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 5.00 2.25 2.50 3.78 4.56 3.43 4.00 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

4.03 3.73 4.00 3.75 - - 3.81 3.15 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ  

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 ดี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 ดี ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยภำพรวม 4.51 4.36 3.33 3.25 3.70 4.51 3.54 3.62   
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดี พอใช้ พอใช้ ดี ดีมำก ดี ดี   

  



 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 5 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ท่ี รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน     
(เต็ม 5) 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
นักวิจัยประจ า 

402,342.11 
บาท 

5.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 57.89 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 19.32 4.83 
2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40.91 5.00 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 80.00 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 

ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4 ข้อ 4.00 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4 ข้อ 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ท่ี รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน     
(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 4.00 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
4 ข้อ 4.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.22 4.22 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ 4.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน 
59.68 % 3.73 



3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ท่ี รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 ข้อ 3.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
3 ข้อ 3.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

4 ข้อ 3.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 ข้อ 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4 ข้อ 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 

ตัวบ่งชี้ ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ท่ี รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 ข้อ 2.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
2 ข้อ 2.00 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

2 ข้อ 2.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 2 ข้อ 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ข้อ 2.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
2 ข้อ 2.00 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน 
 (เต็ม 5) 

- - - - 
 
 



 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

 มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งสถาบันได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เป็น
หน่วยงานที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่มีคุณภาพ  

1.สถาบันมีศักยภาพทางด้านบุคลากร สถานที ่
และองค์ความรู้ในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้กับชุมชน ท า
ให้ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก 

2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มี
ความสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

2. สถาบันมีผลงานบริการวิชาการที่ตรงต่อ
ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

 จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยังด าเนินการ 
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถติดตาม  รายงาน และ
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนประมวลผลส าเร็จของงานวิจัยได้
อย่างชัดเจน 

1.ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
สถาบัน 
 

2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

2.ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
และการวิจัย ยังไม่ชัดเจน 
 

3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ยังมีจ านวนไม่มาก 
เท่าที่ควร 

3.ผู้บริหารและบุคลากร ยังให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน น้อย ส่งผลให้
การพัฒนาผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนำ 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

1. ควรมีการพัฒนาระบบและกระบวนการติดตาม 
และประเมินผลโครงการวิจัย ให้สามารถสรุปผลในเชิง
วัดผลผลิตและผลลัพธ์ และผลกระทบ 

1.ควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสถานีวิจัย
แต่ละแห่งในการหารายได้ เพื่อเป็นทุนในการ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 

  



ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

2. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกลไกการ 
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดประชุม
ร่วมกับบุคลากรของสถาบันอย่างน้อย 2 คร้ังต่อ
ปี เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และน ามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3. เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ และเพิ่มช่องทาง  
เผยแพร่โดยสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ 

3.ควรสนับสนุนการหาเงินรายได้ตามศักยภาพ
ของสถานีวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนเป็นเงินทุนวิจัย
และพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- 1.ควรให้ความส าคัญในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติ งานประจ าปีของสถาบัน เพื่ อ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน
กลยุ ทธ์ และแผนปฏิบั ติ ง านประจ าปี ให้
เหมาะสมต่อไป 

- 2.สถาบันควรร่วมจัดท าระบบและกลไกในการ
บ ริก ารวิ ช า ก า รแก่ สั ง คม  ก า รวิ เ ค ร า ะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะต้องท าอย่างไร เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริการ
วิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 3.ผู้บริหารและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และเกิดผลส าเร็จอย่างแท้จริง 

  



 ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- 1.สภามหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดในการด าเนินงาน
ในการแต่งตั้งผู้บริหารสถาบัน เพื่อขับเคลื่อน
การบริหารจัดการสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

- 2.มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของสถาบันไปตีพิมพ์และ
เผยแพร่ โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 

- 3 .ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลั ย  ควรติดตามการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสถานีวิจัยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
รับทราบปัญหา ข้อจ ากัด และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันได้อย่างเหมาะสม   

 ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- 1.สภามหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดในการด าเนินงาน
ในการแต่งตั้งผู้บริหารสถาบัน เพื่อขับเคลื่อน
การบริหารจัดการสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

 2.มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของสถาบันไปตีพิมพ์และ
เผยแพร่ โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 

 3 .ผู้ บ ริหารมหาวิทยาลั ย  ควรติดตามการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสถานีวิจัยอย่างใกล้ชิด เพื่อ
รับทราบปัญหา ข้อจ ากัด และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันได้อย่างเหมาะสม   

 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 
  



 ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มี
การวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ที่มีปัญหาของประเทศ สามารถ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคมได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถาบันมีข้อจ ากัดด้าน
การเงินงบประมาณ บุคลากร และขาดผู้บริหาร
ระดับสูงในการบริหารจัดการภายในสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ความส าคัญในการ
ติดตามการปฏิบัติงานของสถาบันอย่างใกล้ชิด 
เพื่ อ รับทราบปัญหา ข้อจ ากัด  และให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันได้อย่าง
เหมาะสม 

 ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 

- การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จ ากก า รประ เมิ นฯ   ในรอบปี ก า รศึ กษ า 
2554  พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร มีการน าผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด า เนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ยั งไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 21 
กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 8 กิจกรรม และ
ยังไม่ได้ด าเนินการ 13 กิจกรรม ได้แก่ 
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงานย่อย 
2.การประเมินผลการด าเนินงานแผนแม่บท
งานวิจัย 
3.การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ



สอนและการวิจัย 
4. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อสังคม 
5.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 
6.ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยมีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยที่
ค้นพบ 
7.เทคนิคและแนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ 
8.จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้ รับการฝึกอบรมหรือพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
9.จัดท าโครงการสุขภาพแข็งแรงและโครงการ
สร้างขวัญและก าลังใจ 
10.จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
11.จัดให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสถานภาพทาง
การเงิน 
12.มีการระดมสมอง เพื่อหาอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 
13.จัดให้มีการทบทวนกระบวนการหลัก การ
ประ เมินผลกระบวนการหลัก  เพื่ อน าไป
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ น า เ ส น อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

ทั้งนี้ สถาบันควรให้ความส าคัญในการ
น าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้
เ กิ ด ผ ล ส า เ ร็ จ ที่ สู ง ขึ้ น  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน
อย่างแท้จริง 

 



บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เดิมคือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต  

มีหน้าที่หลักทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านระบบเกษตร  ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ

ในการท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเกษตรให้เป็นระบบ  และมี

ความสัมพันธ์กับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม  สภาพภูมิอากาศและสภาพสังคมของท้องถิ่น   อีกทั้งนโยบาย

ทางด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย (Research  

University) สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดย

ท าให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว   จึงได้ปรับแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองระบบนิเวศเกษตรในการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งด้านเนื้อหาสาระ และ

กระบวนการทางธรรมชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้เสนอขอปรับชื่อหน่วยงานเป็น  สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และปรับโครงสร้างภายใน  ประกอบด้วย  1  ส านักงาน  1  ศูนย์ และ 4 สถานี  ได้แก่ 

ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี และ

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากรโดยยังคงเป้าหมายโครงการตามแนวเดิมในส่วนที่เป็นการพัฒนาในสภาพที่มีปัญหา

ของระบบเกษตรทางธรรมชาติของประเทศ และการช่วยเหลือเกษตรกรยากจนในท้องถิ่นในโครงการตามแนว

พระราชด าริ และมูลนิธิโครงการหลวง  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ืองการเปลี่ยนชื่อและการ
แบ่ ง ส่ วนหน่ ว ย ง านในสถ าบั นค้ นคว้ า แล ะพัฒนา ระบบ เกษตรใน เขตวิ ก ฤต  โดยอนุ มั ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2546  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546  จึงให้เปลี่ยนชื่อสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต  เป็น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และให้มีการแบ่ง
ส่วนหน่วยงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ตามที่ได้เสนอขอปรับชื่อหน่วยงาน และปรับ
โครงสร้างภายในดังกล่าว   

 



 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21  เมษายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เดิมคือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีในพื้นที่ต าบลเพนียด 
อ าเภอโคกส าโรง) มาสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่สามารถเชื่อมโยงกับ อบต.  
เช่น  การจัดฝึกอบรมต่างๆ การพัฒนาอาชีพ การท าวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถให้การสนับสนุน
ได้ และอาจจะเสนอให้ อบต. เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด าเนินงานของศูนย์          ซึ่งโครงสร้างการบริหาร 
ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการทั่วไป งานวิจัยและพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน งานบริการ
วิชาการ งานหารายได้ และงานฝึกงานนิสิต สถาบันนิเวศเกษตรได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ และโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความชัดเจน  และมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตามมติเมื่อคราว
ประชุม คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยให้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตลพบุรี   พื้นที่ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ให้จัดตั้งเป็น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (บ้านเพนียด) สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ออกเป็น  2 งาน คือ งานบริหารและธุรการทั่วไป และงานวิจัยและบริการวิชาการ  โดย
มตสิภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม คร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 9/2553    เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553    มีมติเห็นชอบให้
โอนย้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ไปสังกัดคณะเกษตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ ท าเลที่ตั้ง และอาคารที่
พักของศูนย์ฯ เหมาะสมที่จะใช้ด าเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และเป็น
สถานที่ฝึกงานของนิสิตทางด้านการเกษตร 
 
สถานท่ีตั้ง 
 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ : 02-5796959   โทรสาร : 02-5796515 
 Website :www.aerdi.ku.ac.th   

Email :aerdiku@hotmail.com / aerdi@ku.ac.th 
 
 
 
 
 
 



1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
 

 วิสัยทัศน ์
 วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและส่งเสริมความ
กินดีอยู่ดีของชุมชนในท้องถิ่น 
 
 พันธกิจ 

1. ค้นคว้าวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

2. สนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
3. มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 วัตถุประสงค์ 
 ผลิตผลงานวิจัยระบบเกษตร ส าหรับพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทางการเกษตร น าไปสู่การ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของชุมชน 
 
 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาการด้านอาชีพทางการเกษตร 

2. ผลผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบการเกษตร เพื่อเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง

ของชุมชนในท้องถิ่น 

3. เพื่อบริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

4. เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมตามศักยภาพของสถาบันฯ 

5. เพื่อการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันฯ 

1.3  เอกลักษณ์ของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินอยู่ดีของชาติ 

 
1.4  แผนงานประจ าปีของสถาบัน 
 พิจารณาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร 



1.5  แผนงานประกันคุณภาพของสถาบัน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผน และปรับปรุงแผนการ 
ด าเนินงาน(P) 

มิถุนายน 2555 คณะท างานประกันคุณภาพ 

2.เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบเกณฑ์
มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด (D) 

มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ 

4. หน่วยงานย่อยในสังกัดจัดท า SAR  
เตรียมรับการประเมินและมีการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับหน่วยงานย่อย 

มีนาคม 2556 – เมษายน 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ
ประจ าหน่วยงานย่อย 

5. ประเมินระดับหน่วยงานย่อย พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพ 

6. หน่วยงานย่อยวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
ผลการประเมิน (A) (ตามแบบ สปค.01) 

มิถุนายน 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ
ประจ าหน่วยงานย่อย 

7. หน่วยงานย่อยรายงานผลของ 
แผนพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน  
(ตามแบบ สปค.02) 

สิงหาคม – กันยายน 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ
ประจ าหน่วยงานย่อย 

8. สถาบันฯ น าผล(4) มาจัดท า SAR  
เตรียมการประเมินและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับสถาบันฯ 

พฤษภาคม 2556 - มิถุนายน 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ 

9. ประเมินระดับสถาบัน (C) กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพ 

10. สถาบันฯวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
ผลการประเมิน (A) (ตามแบบ สปค.01) 

สิงหาคม 2556 คณะท างานประกันคุณภาพ 

11. ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
(ตามแบบ สปค.01) 

 คณะท างานประกันคุณภาพ 

12. สถาบันฯ รายงานผลของแผนพัฒนา 
ปรับปรุงฯ (ตามแบบ สปค.02) 

 คณะท างานประกันคุณภาพ 

 
 
 



1.6  โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีหน้าที่สนับสนุน
การบริหารงานใน
ภาพรวมของสถาบัน
ฯ 

- ท าหน้าท่ีประสาน 
งานวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง 

- ท าหน้าท่ีวิจัยและบริการ 
รวมท้ังเป็นศูนย์
ประสานงานกลางในการ
บริหารจัดการแบบครบ
วงจร 

- จัดหาโครงการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนสถานีต่างๆ 

- ประสานงานความร่วมมือ
ท้ังภายในและนอก
ประเทศในการหารายได้ 
และแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย และ
การบริการทางวิชาการ
ให้แก่สถานีต่างๆ 

 

- ท าหน้าที่ในการบริหาร การวิจัย รวมทั้งการบริหารทางวิชาการทั้งใน
ส่วนที่รับมาโดยตรง และที่รับผ่านศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 
- สถานีฝึกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- งานหารายได้จากผลผลิตและพัฒนาวิชาการ 

 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 
สถาบัน 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

- มีหน้าที่ดูแลภารกิจใน
ส านักงานเลขานุการ 

- มีหน้าท่ีก ากับดูแลภารกิจในศูนย์/
สถานีเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
สถาบัน 

หัวหน้า 
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ

เกษตร 

หัวหน้าสถานีวิจัย
ดอยปุย 

หัวหน้าสถานีวิจัย
เพชรบูรณ์ 

หัวหน้าสถานีวิจัย 
กาญจนบุรี 

หัวหน้าสถานีวิจัย
สิทธิพรกฤดากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบัน 

 
รายนามผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2556) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ทองจู ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  แก้วตระกูลพงษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  แก้วตระกูลพงษ์ รักษาการแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 
นายวิสิฐ  สมพร หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย 
นายประภาส  ช่างเหล็ก หัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ทองจู รักษาการแทน สถานีวิจัยกาญจนบุรี 
นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

 
รายนามผู้บริหาร (1 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน         
ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทน  

      หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 
นายวิสิฐ  สมพร หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย 
นายประภาส  ช่างเหล็ก หัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทน  

       หัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี 
นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

 
 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ที่ปรึกษา 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
3. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     ที่ปรึกษา 
4. นางสาวศราวดี  ปานจับ     กรรมการ 
5. นางทฤษฎี  อ่วมกุล      กรรมการ 
6. นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย์     กรรมการ 
7. นางประนอม  เปียธัญญา     กรรมการ 
8. นางรัตนา  สุวรรณเลิศ     กรรมการ 
9. นางสาวเบ็ญจารัชด  ทองยืน     กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวอุทัยวรรณ  มูลพันธุ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะท างานจัดท าข่าวสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ที่ปรึกษา 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
3. นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ     กองบรรณาธิการ 
4. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล     กองบรรณาธิการ 
5. นางสาวศราวดี  ปานจับ     กองบรรณาธิการ 
6. นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก     เลขานุการกองบรรณาธิการ 
7. นางทฤษฏี  อ่วมกุล     ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 
8. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม     ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 
9. นางสาวกัญญารัตน์ หิรัญรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 

 
คณะท างานพัฒนาระบบหารายได้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์กร ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ที่ปรึกษา 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
3. นายนคร  เหลืองประเสริฐ     ประธานคณะท างาน 
4. นายวิสิฐ  กิจสมพร      คณะท างาน 
5. นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ     คณะท างาน 
6. นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก    คณะท างาน 



7. นางทฤษฎี  อ่วมกุล     คณะท างานและเลขานุการ 
8. นางสาวพัศภรณ์  เมืองแก้ว    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
4. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร    กรรมการ 
5. หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย     กรรมการ  
6. หัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี     กรรมการ 
7. หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร    กรรมการ 
8. หัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์     กรรมการ 
9. นางวีระศรี  เมฆตรง      กรรมการ 
10. นางทิพย์ลยา  ด้วงเงิน     กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวศราวดี  ปานจับ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวเกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางทฤษฎี  อ่วมกุล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาพรวมของสถาบัน  ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร    กรรมการ 
3. หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย     กรรมการ  
4. หัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์     กรรมการ 
5. หัวหน้าสถานีวิจัยกาญจนบุรี     กรรมการ 
6. หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร    กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการ 
8. นางวรีะศรี  เมฆตรง      กรรมการ 
9. นายโรจน์รวี  ภิรมย์      กรรมการ 



10. นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย์     กรรมการ 
11. นางทิพย์ลยา  ด้วงเงิน     กรรมการ 
12. นางสาวศราวดี  ปานจับ     กรรมการ 
13. นางสาวนิตยา  พุ่มสุข     กรรมการ 
14. นายนิธาน  ทองโคตร     กรรมการ 
15. นางสาวจรรยา  เพชรขวัญ     กรรมการ 
16. นางสาวเกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางทฤษฎี  อ่วมกุล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวกัญญารัตน์  หิรัญรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางรัตนา  สุวรรณเลิศ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะท างานเพื่อด าเนินการ “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานส านักงานงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก    ประธานคณะท างาน 
2. นางทิพย์ลยา  ด้วงเงิน    คณะท างาน 
3. นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย์    คณะท างาน 
4. นางสาวศราวดี  ปานจับ    กรรมการ 
5. นางประนอม  เปียธัญญา    กรรมการ 
6. นางทฤษฎี  อ่วมกุล     คณะท างานและเลขานุการ 
7. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวเกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพัศภรณ์  เมืองแก้ว    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



คณะท างานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกอบด้วย 
ส านักงานเลขานุการ 

1. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    ประธานคณะท างาน 
2. นางทฤษฎี  อ่วมกุล     คณะท างาน 
3. นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม    คณะท างาน 
4. นางสาวเกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล   คณะท างานและเลขานุการ 
5. นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวกัญญารัตน์  หิรัญรัตน์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 
1. นายกิตติพงศ์  กิตติวัฒน์โสภณ    ประธานคณะท างาน 

2. นางวีระศรี  เมฆตรง     คณะท างาน 

3. นายโรจน์รวี  ภิรมย์     คณะท างาน 

4. นางรัตนา  สุวรรณเลิศ     คณะท างานและเลขานุการ 

5. นางสาวเบ็ญจารัชด  ทองยืน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

สถานีวิจัยดอยปุย 

1. หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย    ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวบัวบาง  ยะอูป     คณะท างาน 

3. นางอนุสรณ์  ค าภักดี     คณะท างาน 

4. นางสาวนิตยา  พุ่มสุข     คณะท างานและเลขานุการ 

5. นายภูวพล  สุวชาวรานนท์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

1. หัวหน้าสถานีวิจัยเพชรบูรณ์    ประธานคณะท างาน 

2. นายวีระยุทธ  แสนยากุล    คณะท างาน 

3. นายประภาพ  จงอยู่วัฒนาเลิศ    คณะท างาน 

4. นางสาวนงนุช  แสนยากุล    คณะท างานและเลขานุการ 

5. นางสาวกัญญารัตน์  หว้ารัตนะ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



สถานีวิจัยกาญจนบุรี 

1. นายบุญร่วม  จันทร์ชื่น    ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวสุภัทรา  เมทนีกรชัย    คณะท างาน 

3. นางสาวท ารงลักษณ์  ศิลาธาราเลิศ   คณะท างาน 

4. นางสาวนวะรัตน์  พิลาภ    คณะท างานและเลขานุการ 

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

1. นางสาวนิภา  เขื่อนควบ    ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวระวิวรรณ  โชติพันธ์    คณะท างาน 

3. นายสมโภชน์  โตคีรินทร์    คณะท างาน 

4. นางสาวจรรยา  เพชรขวัญ    คณะท างาน 

5. นางสาวจิตตรา  สิ้นภัย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่สถาบันภาคภูมิใจ 
-  

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

15,192,300.00 15,983,116.21 -790,816.21 14,208,200.00 14,255,704.97 -47,504.97 14,246,400.00 13,851,374.76 395,025.24 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

5,555,804.00 6,012,286.00 -456,482.00 5,272,677.00 5,073,034.00 199,643.00 5,981,212.00 6,003,426.00 -22,214.00 

รวม 20,748,104.00 21,995,402.21 -
1,247,298.21 

19,480,877.00 19,328,738.97 152,138.03 20,227,612.00 19,854,800.76 372,811.24 

           
 
 
 

 



ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รายการ ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 

รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 20,748,104.00  19,480,877.00   20,227,612.00  

  - งบประมาณแผ่นดิน  15,192,300.00   14,208,200.00    14,246,400.00  

  - งบประมาณเงนิรายได ้   5,555,804.00    5,272,677.00      5,981,212.00  

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
(ก่อนหกัค่าใช้จ่าย) 

- - - 

  - งบประมาณแผ่นดิน - - - 

  - งบประมาณเงนิรายได ้ - - - 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร 
สถานที่และที่ดิน 

21,857,420.21  19,333,119.97   19,604,675.76  

  - งบประมาณแผ่นดิน   15,983,116.21    14,255,704.97    13,851,374.76  

  - งบประมาณเงนิรายได ้     5,874,304.00      5,077,415.00      5,753,301.00  

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ ์อาคาร สถานที่ และที่ดิน -       70,541.00       153,461.00  

  - งบประมาณแผ่นดิน - - - 

  - งบประมาณเงนิรายได ้ -        70,541.00        153,461.00  

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ       46,800.00         1,400.00         12,000.00  

  - งบประมาณแผ่นดิน - - - 

  - งบประมาณเงนิรายได ้        46,800.00         41,400.00         12,000.00  

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร - - - 

  - งบประมาณแผ่นดิน - - - 

  - งบประมาณเงนิรายได ้ - - - 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ       91,182.00         3,321.00         62,450.00  

  - งบประมาณแผ่นดิน - - - 

  - งบประมาณเงนิรายได ้        91,182.00         83,321.00         62,450.00  

เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 1,247,298.21 152,138.03 372,811.24 

- งบประมาณแผ่นดนิ 790,816.21 47,504.97 395,025.24 

- งบประมาณเงินรายได ้ 456,482.00 199,643.00 22,214.00 

สินทรัพย์ถาวร 
   

- งบประมาณแผ่นดิน - - - 

- งบประมาณเงินรายได ้ - - - 



 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2553 2554 2555 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 20,748,104.00   19,480,877.00  20,227,612.00  

งบประมาณแผ่นดิน 15,192,300.00  14,208,200.00  14,246,400.00  
1. งบบุคลากร  11,629,900.00  11,903,500.00  12,241,500.00  
2. งบด าเนินงาน      3,562,400.00       2,304,700.00   2,004,900.00  
งบประมาณเงินรายได้  5,555,804.00  5,272,677.00  5,981,212.00  
1. ผลผลิต 1,136,555.00   1,473,240.00   2,227,452.00  
2. บริหารทรัพย์สิน   438,800.00  673,125.00  701,317.00  
3. สาธารณูปโภค/โครงการวิจัย 86,290.00  61,474.00  77,112.00  
4. ค่าอ านวยการ/โครงการวิจัย 274,636.00  161,386.00  78,998.00  
5. ค่าสาธารณูปโภค/โครงการวิจัย 260,657.00  258,265.00  45,584.00  
6. ดอกเบี้ยเงินฝาก      738.00      1,308.00    1,013.00  
7. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน                                   
(เงินรายได้ส่วนกลาง มก.) 

3,216,528.00  2,502,639.00  2,722,389.00  

8. ค่าบริการเครือข่ายความเร็วสูง                          
(เงินรายได้ส่วนกลาง มก.) 

  94,800.00     99,840.00    99,627.00  

9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ 

  46,800.00    41,400.00  27,720.00  

สู่ความเป็นเลิศของส านักและสถาบัน                  
(เงินรายได้ส่วนกลาง มก.) 

 - -  -  

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท) 21,995,402.21  19,328,738.97  19,854,800.76  

งบประมาณแผ่นดิน    15,983,116.21  14,255,704.97  13,851,374.76  
1. งบบุคลากร     12,420,796.19      11,951,185.00       1,846,496.00  
2. งบด าเนินงาน      3,562,320.02       2,304,519.97    2,004,878.76  
3. งบลงทุน - - - 
4. งบอุดหนุน - - - 
5. งบอื่น ๆ - - - 



งบประมาณเงินรายได้          6,012,286.00           5,073,034.00           6,003,426.00  
1. งบบุคลากร      3,233,497.00       2,858,887.00       2,976,549.00  
2. งบด าเนินงาน      2,028,789.00       1,272,606.00         ,563,416.00  
3. งบลงทุน -           70,541.00          153,461.00  
4. งบอุดหนุน - - - 
5. งบอื่น ๆ         750,000.00         871,000.00       1,310,000.00  

 
 1.9.2  จ านวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทบคุลากร ปีการศึกษา 

2554 2555 
1.  นักวิจัย 21 22 
2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 96 94 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 115 111 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  2 5 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 117 116 
 
หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดใหน้ับบุคลากรที่มรีะยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คดิเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คดิเปน็ 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไมร่วมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
-  แรงงาน 79 55 65 79 0 0 79 55 65 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 22 41 26 20 1 4 22 41 30 
-  ช านาญการ 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 
-  ช านาญการ 7 2 2 2 2 0 0 2 2 2 
-  ช านาญการ 8 11 10 10 11 1 1 11 11 9 
-  เชี่ยวชาญ 9 3 2 2 3 0 0 3 2 4 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 123 116 111 121 2 5 123 117 116 

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 80 79 78 79 0 1 80 79 79 
-  ระดับปริญญาตร ี 25 19 18 24 0 1 25 19 19 
-  ระดับปริญญาโท 17 17 14 17 1 3 17 18 17 
-  ระดับปริญญาเอก 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

รวมทั้งหมด 123 116 111 121 1 5 123 117 116 

 
 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

ส านักงานเลขานุการ 79 23 1 2 102 
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 3 3 - 2 8 
สถานีวิจัยดอยปุย 16 - 1 1 18 
สถานีวิจัยเพชรบูรณ ์ 7 - - - 7 
สถานีวิจัยกาญจนบุร ี 6 5 - - 11 
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 7 4 6 1 18 

รวม 118 35 8 6 164 
 
 
 



ล าดับ ระยะเวลาการ
ท างาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 16 14 1 31 26 18 4 48 

2 6-9 เดือน 1 0 0 1 0 0 0 0 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 0 0 1 0 0 0 0 

4 ลาศึกษาต่อ  1 3 0 4 4 1 0 5 

5 รวมทั้งหมด 19 17 1 37 30 19 4 53 

6 ผลรวม 
(1)*1+(2)*0.5 

        

 
 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555  (ปัจจุบัน) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

รายช่ือบุคลากร รายละเอียดการสอน อื่นๆ (ระบ)ุ 

ภาค
การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จ านวนชั่วโมง
สอนทั้งหมด 

จ านวน
นิสิต 

ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 

นายกิตติพงศ์  กิตติวัฒน์โสภณ  ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

  1 ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

     1 ที่ปรึกษา   
วิทยานิพนธ์ 

สถานีวิจัยกาญจนบุรี 
นางสาวนวรัตน์  พิลาภ  คณะทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 

ฝึกงาน  3  

นางสาวสุภัทรา  เมทนีกรชัย  คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 

ฝึกงาน  3  

  



รายช่ือบุคลากร รายละเอียดการสอน อื่นๆ (ระบ)ุ 

ภาค
การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จ านวนชั่วโมง
สอนทั้งหมด 

จ านวน
นิสิต 

สถานีวิจัยดอยปุย 

นายวิสิฐ  กิจสมพร  คณะวิชา
พฤกษศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

ฝึกงาน  5  

นายวรวิทย์  ยี่สวัสดิ์  คณะวิชา
พฤกษศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

ฝึกงาน  5  

นางสาวบัวบาง  ยะอูป  คณะวิชา
พฤกษศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

ฝึกงาน  5  

นายเวช  เต๋จ๊ะ  คณะวิชา
พฤกษศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์ 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

ฝึกงาน  5  

  ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 

ฝึกงาน  5  

  



รายช่ือบุคลากร รายละเอียดการสอน อื่นๆ (ระบ)ุ 

ภาค
การศึกษา 

คณะ (ระบุ) วิชา (ระบุ) จ านวนชั่วโมง
สอนทั้งหมด 

จ านวน
นิสิต 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

นายประภาส  ช่างเหล็ก  มหาวิทยาลัย     
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

ฝึกงาน  4  

  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ฝึกงาน  4  

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 
นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ  มหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

ฝึกงาน  4  

นางสาวนิภา  เขื่อนควบ  มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

  4  

นางสาวระวิวรรณ  โชติพันธ์  มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

  4  

รวม 32  

 
 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2553-2555  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ระดับปรญิญา ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 
-  นิสิตระดับปริญญาตร ี 140 106 32 
-  นิสิตระดับปริญญาโท - - - 
-  นิสิตระดับปริญญาเอก - 16 - 

รวมทั้งหมด (คน) 140 122 32 

 
 
 
 
 
 



1.9.3 งานวิจัย 

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ปัจจุบัน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. แผนงานวิจัย เรื่อง :     
การวิจัยและพัฒนาระบบ 
การผลิตองุ่นในประเทศ
ไทย 

2551-2555 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  
(หัวหน้าชุดโครงการ) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

150,000 - 150,000 

  2. รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาโรคพืช (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. ผศ.เกรียงศักดิ ์ไทยพงษ์ 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาพืชสวน 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
 (ผู้ร่วมวิจัย) 

    

2 .  โครงการย่ อยที่  1  :      
ผลของการใช้สารควบคุม
ชีวภาพของพืชและวิธีการ
ปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิต 
และคุณภาพของผลองุ่น 

2551-2555 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2. ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

130,000 - 130,000 

3. โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : 
อิทธิพลของระบบการ
จัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อ
การเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณภาพขององุ่นไร้
เมล็ด 4 พันธุ์ 

2551-2555 1.นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2.นางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

130,000 - 130,000 



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

การค้นคว้าและ พัฒนาพืช
ศาสตร์ สถานีวิจัยปากช่อง 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

4.  แผนงานวิจัย  เรื่อง  :      
การอนุรักษ์ดิน น้ า เนินทราย 
ชายทะเลและสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้หญ้าแฝกบน
พ้ืนที่ลาดชั้น 

2555-2557 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (หัวหน้าชุด
โครงการ) 
2. น.ส.บัวบาง ยะอูป 

(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย) 
3.  น.ส.พินิจ กรินท์ธัญญกิจ  

(หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย) 
4.น.ส.นิภา เขื่อนควบ 

(ผู้ประสานงานแผนงานวิจัย) 

ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
(ส านักงาน 
กปร.) 

- 187,000 187,000 

5 .  โครงการย่ อยที่  1  :      
การอนุรักษ์ดินและน้ าริม
ฝั่งคลองท่าสีนวลโดยการ
ใช้หญ้าแฝกร่วมกับการท า
แนวป้องกันในพ้ืนที่ต าบล
ปากคลอง อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

2555-2557 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2.น.ส.นิภา เขื่อนควบ 

(ผู้ร่วมวิจัย) 
3.นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ  
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. น.ส.ระวิวรรณ โชติพันธ์ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายชัยรัตน์ รัตนด ารง 

ภิญโญ (ผู้ร่วมวิจัย) 
6. นายนิพนธ์ แดงลาส 

 (ผู้ร่วมวิจัย) 

ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
(ส านักงาน 
กปร.) 

- 185,000 185,000 

6 .  โครงการย่ อยที่  2  :         
การอนุรักษ์ดิน น้ า เนินทราย 
ชายทะเล (Sand Dune) 

ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร โดยการใช้
หญ้าแฝก 

2555-2557 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2. น.ส.นิภา เขื่อนควบ 

(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายสุดประสงค์ สุวรรณ 

เลิศ (ผู้ร่วมวิจัย) 

ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
(ส านักงาน 
กปร.) 

- 185,000 185,000 



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

  4. น.ส.ระวิวรรณ โชติพันธ์  
 (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายชัยรัตน์ รัตนด ารงภิญโญ 

(ผู้ร่วมวิจัย) 
6. นายนิพนธ์ แดงลาส 

(ผู้ร่วมวิจัย) 

    

7. ผลของชนิดโรงเรือน
หลั ง ค าพลาสติ ก  แล ะ
ระบบการจัดการทรงพุ่ม
ต้นที่มีต่อการผลิตองุ่นไม่
มี เ ม ล็ ด พั น ธุ์  Emerald 

Seedlessณ  พระต าหนัก
สวนปทุม 

2555-2557 1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (หัวหน้าโครงการ) 
2. ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาส่ง
เสริมและ นิเทศศาสตร์เกษตร  
(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

131,600 - 131,600 

8. การส ารวจ รวบรวมและ 
วิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรม 
มะขามป้อมท้องถิ่นของ
ประเทศไทย เพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ส าหรับ
อุตสาหกรรม 

2553-2555 1. นายนคร เหลืองประเสริฐ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณ 
เลิศ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัย
สิทธิพรกฤดากร(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัย
กาญจนบุรี(ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

150,000 - 150,000 

9. ศักยภาพและการพัฒนา
Chinese tallow tree               
(Sapium sebiferum (L.)     
Roxb.) เป็นพืชน้ ามันทดแทน
เพ่ือผลิต Biodiesel 

2553-2557 1. นายโรจน์รวี ภิรมย์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร   
(หัวหน้าชุดโครงการ) 
2. รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์ 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

330,000 - 330,000 



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

คณะวนศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 
3. ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ที่ปรึกษาโครงการ) 
4.นางสาวศิริกาญจน์     
เลิศปรัชญานันท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา 
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร   ฝ่ายนาโน
เทคโนโลยีแลเทคโนโลยีชีวภาพ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาววิลาสินี กวีกจิธรรมกุล 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร           
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ประสานงาน) 
6. นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร(ผู้ร่วมวิจัย) 
7. นายประภาส ช่างเหลก็ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัย
เพชรบูรณ์   (ผู้ร่วมวิจัย) 
8. ดร.ปฐมา จาตกานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร             
 ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ผู้ร่วมวิจัย) 



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

9. นายศิริ ชมชาญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

10. การปลูกทดสอบ  
Chinese tallow tree 

(Sapium sebiferu (L.)  Roxb.) 
เป็นพืชน้ ามันทดแทนเพ่ือ
ผลิต Biodiesel 

2553-2557 1. นายโรจน์รวี ภิรมย์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 
(หัวหน้าชุดโครงการ) 
2. นายนิธาน ทองโคตร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัย
กาญจนบุรี  
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
3. นายเจระศักดิ์  แซ่ลี 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัย
เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นายประภาส ช่างเหลก็ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร สถานีวิจัย
เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
6. นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
7. นายวีระยุทธ แสนยากุล 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

70,000 - 70,000 

11.  การใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม บางประการ
ส าหรับพัฒนาการ ผลิต
พลับในประเทศไทย 

2553-2556 1. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

647,500 - 647,500 



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

(หัวหน้าชุดโครงการ) 
  2. ดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายวิสิฐ กิจสมพร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. ผศ.ชัยสิทธิ์ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา (ผู้ร่วมวิจัย) 

    

12.  โครงการวิจัยย่อย :       
ผลของ Micro-Climate       
ที่ มี ต่ อ ก า ร พัฒน า แล ะ
คุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู                
(Diospyros kaki L. cv Xichu) 

2553-2556 1. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (หัวหน้าโครงการ
ย่อย) 
2. นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายวิสิฐ กิจสมพร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย
(ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

114,500 - 114,500 

  5. นางสาวบัวบาง ยะอูป 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
 (ผู้ร่วมวิจัย) 

    



โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ 

และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหลง่ทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

13.  โครงการวิจัยย่อย :       
ศักยภาพของการปลูกพลับ
หวาน (Diospyros kaki L., 
non-astringent persimmon) 
ในพ้ืนที่สู งของจั งห วัด
เพชรบูรณ์ 

2553-2556 1. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2. นายวิสิฐ กิจสมพร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวบัวบาง ยะอูป 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

124,500 - 124,500 

14. โครงการวิจัยย่อย : การ
ใช้ต้นตอกลาง เ พ่ือการ 
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
พลับ 

2553-2555 1. นายวิสิฐ กิจสมพร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2. นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

114,500 - 114,500 

  



15. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุ ง ก ารผลิ ตองุ่ น
รับประทานสดในเขตภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 

2554-2558 1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายบุญร่วม จันทร์ชื่น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

1,120,000 - 1,120,000 

  3. นางสาวนวะรัตน์ พิลาภ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร  ฝ่าย
กระบวนการผลิตและแปรรูป  
(ผู้ร่วมวิจัย) 

    

16.  ก าร พัฒนาการ เกิ ด      
ดอกพลับเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของผลพลับ           
ที่ปลูกเป็นการค้า 

2554-2555 1. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นางสาวบัวบาง ยะอูป 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
 (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

120,000 - 120,000 

17.  การวิจัยเ พ่ืออนุรักษ์
และพัฒนาสายพันธุ์รองเท้า 
นารีอินทนนท์ 

2555-2559 1. นางสาวบัวบาง ยะอูป 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

200,000 - 200,000 



กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
  4. นายเวช เต๋จ๊ะ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

    

18. การศึกษาระบบการ 
ปลูกพืชที่ให้ชีวมวลต่อไร่
สู ง เ พ่ือเป็นพืช พลังงาน
ทดแทน ในประเทศไทย 

2554-2555 1. นายประภาส ช่างเหลก็ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร สถานีวิจัย
เพชรบูรณ์  (หัวหน้าโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณ 
เลิศ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร  สถานีวิจัย
สิทธิพรกฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายสกล ฉายศรี 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ สถานีวิจัยลพบุรี 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. ดร.สุปราณี งามประสิทธิ์ 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณ
วาจกกสิกิจ  (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายสุทัศน์ แปลงกาย 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อ
การค้นคว้าและพัฒนาพืช
ศาสตร์ สถานีวิจัยลพบุรี 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
6. ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ที่ปรึกษาโครงการ) 
7. นายศิริพงษ์ เทศนา 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายวิศวกรรม 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
8. นายเจรศักดิ์ แซ่ลี 
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์   สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

650,000 - 650,000 



เกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
9. ดร.อุทัย จารณศรี 
นักวิจัยอิสระ 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

19.  การวิจัยและพัฒนา      
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ระบบการปลูกยางพารา 
การผลิตน้ ายางพาราและ
การใช้ประโยชน์จากไม้
ยางพารา 

2553-2556 1. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (หัวหน้าชุดโครงการ) 
2. ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ที่ปรึกษาโครงการ) 
3. รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์ 
คณะวนศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 
4. ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
พืชไร่นา (ที่ปรึกษาโครงการ) 
5. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
6. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 
คณะวนศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
7. นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ฝ่าย
เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงาน
ชีวภาพ (ผู้ร่วมวิจัย) 
8. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
9. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

1,155,000 - 1,155,000 

20. โครงการวิจัยย่อย : การ 2553-2555 1. นางวีระศรี เมฆตรง  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

ทุนอุดหนุนวิจัย 100,000 - 100,000 



วิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการผลิต
กล้ายางพาราคุณภาพเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ พ่ิ ม
ศักยภาพการผลิตยางพารา
ของประเทศ 

นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 
(หัวหน้าโครงการย่อย) 
2. นายนคร เหลืองประเสริฐ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. อ.วาทินี กฤษณะพันธ์ 
คณะวนศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 

มก. 

21 .  ก ารศึ กษาการ เ พ่ิม
ผลผลิตยางพาราโดยการ
ใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่ม
กันฝนที่มีชีวิตส าหรับการ
กรีดยางพารา 

2553-2556 1. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (หัวหน้าชุดโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (หัวหน้าโครงการย่อย) 
3. นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

115,000 - 115,000 

22. การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุรองพ้ืนหมักเพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐาน
ของกรมวิชาการเกษตร 

6/2555-
12/2555 

1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
 (หัวหน้าโครงการ) 
2.นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 

บริษัท ด้วงสยาม - 48,000 48,000 



2. นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา   คณะ
เกษตร ก าแพงแสน (ผู้ร่วมวิจัย) 

23. การใช้ประโยชน์จาก
มูลไก่เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตามมาตรฐาน ของกรม
วิชาการเกษตร 

6/2555-
12/2555 

1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา   คณะเกษตร 
ก าแพงแสน (ผู้ร่วมวิจัย) 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี แอนด์ พี 

บ้านปุ๋ย 

- 45,000 45,000 

24. การใช้ประโยชน์จาก     
dreg เพ่ือการเจริญ เติบโต
และผลผลิตของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

6/2555-
12/2555 

1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา               
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

บริษัท เอส ซี จ ี
เปเปอร์ จ ากัด  
(มหาชน) 

- 48,500 48,500 

25. ประสิทธิภาพของการ
ใช้ปุ๋ย ยูเรียชนิดต่าง ๆ ที่มี
ต่อการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตของ
ข้าว 

9/2555-
6/2556 

1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 

บริษัท พาริช
เฟอทิไลเซอร์ 

จ ากัด 
 

- 80,000 80,000 



3. นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 
ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร             
ก าแพงแสน  (ผู้ร่วมวิจัย) 

26.  ศั ก ย ภ า พ ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติด้านพืชพรรณ
ของชุมชนเกษตรกรรม 
เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนกรณีศึกษา ต.วังด้ง  
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

2555 1. ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
ภาควิชาปฐพีวิทยา 
(หัวหน้าโครงการ) 
2. รศ.วัลลภ อารีรบ 
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางสาวจุฑามณี แสงสว่าง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาอาชีวศึกษา(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. ผศ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 
ภาควิชาอาชีวศึกษา (ผู้ร่วมวิจัย) 
6. นายบุญร่วม จันทร์ชื่น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัย
กาญจนบุรี  (ผู้ร่วมวิจัย) 
7. นางสาวนวะรัตน์ พิลาภ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร     สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
8. นางสาวจงกลลดา พลายดี 
คณะเกษตร บางเขน ภาควิชา
สัตวบาล (ผู้ร่วมวิจัย) 
9. น.ส.นิพัทฌา ต้นนาจาน 
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกรบ้านเพนียด 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

350,000 - 350,000 

27. อิทธิพลหญ้าแฝกและ
พืชคลุมต่อการเปลี่ยนแปลง     

12/2551-
12/2554 

1. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

ส านักงาน
โครงการอัน

- 1,000,000 1,000,000 



คุณสมบัติของ 6 ชุดดิน
และผลผลิตพืชในระบบ
นิเวศเกษตรต่าง ๆ 

นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร  
(หัวหน้าชุดโครงการ) 
2. นายบุญร่วม จันทร์ชื่น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัย
กาญจนบุรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร (ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ            
(ส านักงาน 
กปร.) 

28. การคัดเลือกพันธุ์เคพกลู
เบอรี่ที่มีคุณภาพในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

2555-2556 1. ดร.ณรงค์ฃัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 
2. นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 
มูลนิธิโครงการหลวง     งาน 
ส่งเสริมไม้ผลขนาดเล็ก 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นายอาคม พรมเสน 
มูลนิธิโครงการหลวง           
งานส่งเสริมไม้ผลขนาดเล็ก 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นายวรวัฒน์ วันติกิจเจริญกุล 
มูลนิธิโครงการหลวง           
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. นายกนกธร วงศ์กิต ิ
มูลนิธิโครงการหลวง           
(ผู้ร่วมวิจัย) 

มูลนิธิ        
โครงการหลวง 

- 138,000 138,000 

29. การพัฒนาการผลิตต้นตอ
ที่มีคุณภาพของเสาวรสด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2555 1. นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 
นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (หัวหน้าโครงการ) 
2. ดร.ณรงค์ฃัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

มูลนิธิ        
โครงการหลวง 

- 212,000 212,000 



นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 
มูลนิธิโครงการหลวง           
งานส่งเสริมไม้ผลขนาดเล็ก 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
4. นายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 
นิเวศเกษตร  สถานีวิจัยดอยปุย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 
5. ดร.อัจฉรา ภาวสุทธิ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
(องค์การมหาชน) (ผู้ร่วมวิจัย) 

30. การวิจัยและพัฒนา
ระบบการปลูกสตรอเบอรี่
เ พ่ือเ พ่ิมคุณภาพผลผลิต 
บนพ้ืนที่สู งของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2554-2555 1. นายเวช เต๋จ๊ะ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 

2. ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร   ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 

3. นายประภาส ช่างเหลก็ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

4.น.ส.เบญจรัชด ทองยืน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ 

นิเวศเกษตร 

5. นายวีระยุทธ  แสนยากุล 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   
 สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

6. นางลัดดา เต๋จ๊ะ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 

7. นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

150,000 - 150,000 

31. การจัดการทางเขต
กรรมที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกมะขามป้อมเป็น
การค้าบนพ้ืนของจังหวัด
น่าน 

2552-2555 1. นายวิสิฐ กิจสมพร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 
นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 
2. นายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร 
3. น.ส.นิภา เขื่อนควบ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

- 170,000 170,000 



นิเวศเกษตร   สถานีวิจัยสิทธิพร
กฤดากร 
4. นางวีระศรี เมฆตรง 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร 

32. อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับ 
การปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ าใน
แปลงไม้ผลของสถานีวิจัย
ดอยปุย 

2552-2556 1. น.ส.บัวบาง ยะอูป 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 

2. นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 

3. นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร   สถานีวิจัย
กาญจนบุรี 

ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชด าริ            
(ส านักงาน 
กปร.) 

- 150,000 150,000 

33. ผลของการใช้ดินขาว 
เคโอลิน เพ่ือเพ่ิมการเจริญ 
เติบโตของสตรอ เบอรี่   
เคพกูสเบอร่ี และมัลเบอร่ี 

2555-2556 1. นายเวช เต๋จ๊ะ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ 

นิเวศเกษตร    สถานีวิจัยดอยปุย 

มูลนิธิ    
โครงการหลวง 

- 235,000 235,000 

34. โครงการวิจัยย่อย :
การศึกษาการปลูกและ 
ก า ร เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ที่
เหมาะสมในการผลิตพืช 
Jerusalem Artichoke เพ่ือ
อุตสาหกรรม อาหารและลด
กลิ่นแอมโมเนีย  ในมูลสัตว์ 

2554-2555 1. นายประภาส  ช่างเหล็กสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ

เกษตร   สถานีวิจัยเพฃรบูรณ์

(หัวหน้าโครงการย่อย) 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.  

(งบศักยภาพการ
แข่งขันฯ) 

250,000 - 250,000 

35. อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับ 
การปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ าใน
แปลงไม้ผลของสถานีวิจัย
เพชรบูรณ์ (กปร.) 

2554-2555 1. นายประภาส  ช่างเหล็ก 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร          
สถานีวิจัยเพฃรบูรณ์ 

(หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชด าริ            
(ส านักงาน 
กปร.) 

- 100,000 100,000 

36. การวิจัยเพ่ือคัดเลือก สาย
พันธุ์มะขามป้อมและการ
พัฒนาการปลูกเลี้ ยงเพ่ือ
สนับสนุนโครงการภูฟ้า
พัฒนาในพระราชด า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2554-2555 1. นายนคร เหลืองประเสริฐ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร          
 ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 

 (หัวหน้าโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

- - - 

รวม 6,302,600 2,783,500 9,086,100 

 



ข้อมูลวิจัยท้ังหมด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รายละเอียด ประจ าป ี

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการวิจัย (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 60 41 36 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รบัการตพิีมพ์
เผยแพร ่(ปปีฏิทนิ พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

2 3 4 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- 2 1 

รวม 2 5 5 
จ านวนบทความวิจัยที่เกีย่วขอ้งกับ
สิ่งแวดลอ้มและความยัง่ยืนที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- - - 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 
จ านวนบทความวิชาการทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร ่(ปปีฏิทนิ พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

29 13 15 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

2 3 3 

รวม 31 16 18 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดลอ้มและความยัง่ยืน ทีไ่ด้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

- - - 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 26 11 12 
ต่างประเทศ 2 6 1 

รวม 28 17 13 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 10 4 4 
ต่างประเทศ 1 4 - 

รวม 11 8 4 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ 
(citation) ใน refereed journal หรอืใน
ฐานขอ้มูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้สร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้รบัการจดทะเบียน ในประเทศ 2 - 2 



รายละเอียด ประจ าป ี

2553 2554 2555 
สิทธบิัตร หรอือนุสทิธิบัตร (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ต่างประเทศ - - - 
รวม 2 - 2 

จ านวนงานวิจัยทีไ่ด้รบัการจดลิขสทิธิ์  
(ปีปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์(ปงีบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 11,620,300 8,140,000 6,302,600 
ภายนอก 2,138,000 2,668,000 2,783,500 
รวม 13,758,300 10,808,000 9,086,100 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์ี่เกีย่วขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยนื (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - - - 
ภายนอก - - - 
รวม - - - 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 14 20 18 
ภายนอก 5 4 4 
รวม 19 24 22 

 
1.9.4 งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 
 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จากฐานข้อมูล 
ส านักงานบริการวิชาการ) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
- - - - - - 

รวม - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ส านักงานบริการวิชาการ) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 

ผู้ขอรับบริการ 
ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.การพัฒนาการปลูกพลับอย่าง 
เป็นการค้าในพื้นที่สูงของ 
ภาคกลางตอนบนในประเทศไทย 

  ภาครัฐ นายโอฬาร  
ตัณฑวิรุฬห์ 

 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีก 
พลับสด 

  ภาครัฐ นางวีระศรี   
เมฆตรง 

 

3.วิธีการสกัดและองค์ประกอบ 
ของน้ ามันหอมระเหยทีทร ี
(Melaleuca afternifolla) 
ในประเทศไทย 

  ภาครัฐ นายโอฬาร  
ตัณฑวิรุฬห์ 

 

4.ช่วงเดือนเกบ็เกี่ยวที่มีผลต่อ 
ความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และ
ปริมาณผลผลิตของ 
ทีทรี (Melaleuca  alternifolia   
(Maiden & Betche) Cheel) ที่ 
ปลูกในประเทศไทย 

  ภาครัฐ นายโอฬาร  
ตัณฑวิรุฬห์ 

 

5.ประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโค 
เดอร์มาและเชื้อแบคทีเรีย 
บาซิลลัสปฏิปักษ์ในการควบคุม 
โรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น 

  ภาครัฐ นายกิตติพงศ์ 
กิตติวัฒน์โสภณ 

 

6.โครงการ "พลับเพื่อคุณ"    นายวิสิฐ กิจสมพร  
7.หลักสูตรการเรียนการสอน    น.ส.บัวบาง  

ยะอูป 
 

8.โครงการอบรมการผลิตแม่พันธ์ุสตรอ
เบอรีจ่ากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

   นายสมศักดิ์   
รุ่งอรุณ 

 

9.โครงการอบรมเชิงการปลูกสตรอเบอรี่
และตรวจสอบตาดอกสตรอเบอรี ่

   นายสมศักดิ์   
รุ่งอรุณ 

 

10.วิทยากรการปลูกมันส าปะหลงัให้กับ
เกษตรกรจังหวัดกาญจนบรุ ี

   นายประภาส 
ช่างเหล็ก 

 

11.วิทยากรการปลูกมันส าปะหลงัให้กับ
ให้กับเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค ์

   นายประภาส 
ช่างเหล็ก 

 



 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การท างานจริง 
- - - - - - 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 7 18 11 
จ านวนคนที่ได้รบับริการ 277 549 780 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 99,590.00 - - 

มูลค่า (บาท) 99,590.00 - - 

 
1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

15 8 17 

- จ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

13 4 16 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

2 4 1 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

39 35 49 

- จ านวนบคุลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

39 35 49 

- จ านวนบคุลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

- - 1 

จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาต ิ

- - - 



รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 

จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาต ิ

- - - 

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

คะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเตม็ 5) 

- - - 

 
1.9.6 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

เนื้อที่/จ านวน มูลค่า (บาท) มูลค่าการใช้ประโยชน์ 
(บาท) 

ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

ที่ดิน - - - - 
อาคาร - - - - 
ยานพาหนะ - - - - 
ศูนย ์ - - - - 
สถานี - - - - 
โรงพิมพ์ - - - - 
อื่น...................... - - - - 

รวม - - - - 

 
1.9.7 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ 

เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. นายกิตติพงศ์  ตรีตรุยานนท์ 
   รางวัลระดับ ดี การน าเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น เร่ือง” อิทธิพลของ
ระบบการจัดทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด” ในการประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 9  ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2553 



ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2. นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 
    รางวัลระดับ ดี การน าเสนอผลงงาน ภาคบรรยาย สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น เร่ือง “อิทธิพลของ
การปลิดช่อผล    และ GA3 ที่มีต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์เพอร์เลท” ในการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 9  ระหว่าง    11-14 พฤษภาคม 2553 
3. นางสาวเบ็ญจรัชด ทองยืน 
    รางวัลระดับ ยอดเยี่ยม การน าเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เร่ือง “การใช้อุณหภูมิต่ ากระตุ้น
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอร่ีดอย” ในการประชุมวิชาการ “การวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการ
หลวง” ระหว่าง 7 – 9 มกราคม 2553 

2554 1. รางวัลชมเชย ในการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขา สรีรวิทยาการผลิตพืชสวนอ่ืน ๆ 
เร่ืองช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี 
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel ที่ปลูกในประเทศไทย ให้แก่                    
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์     นายวรวิทย์  ยี่สวัสดิ์  นายประภาส ช่างเหล็ก  นายวีระยุทธ  แสนยา
กุล และนางวีระศรี  เมฆตรง 

2555 - 
 
 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมด
ของสถาบัน และพื้นที่ใช้สอยปีที่เร่ิมใช้อาคาร) 
  

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช้ พื้นที่ใช้สอย  
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 2522 369.52 ไม่ใช ่
(ให้อาคารร่วมกบัสถาบันวิจัยและพัฒนา มก.)    

 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเลขานุการ 
 

ท่ีตั้ง 
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-579-6959 Fax : 02-579-9515 Email : aerdi@ku.ac.th 

 
ศูนยว์ิจัยระบบนิเวศเกษตร 

 
ท่ีตั้ง 

ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-579-6959 Fax : 02-579-9515 Email : aerdi@ku.ac.th 

 
สถานีวิจัยดอยปุย 

 
ท่ีตั้ง 

สวนบวกห้า พื้นท่ี 39 ไร่ 
เลขที่ 174 หมู่ที่ 12 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-211-142 Fax : 053-210-431 Email : doipui@hotmail.com 
สวนสองแสน พื้นท่ี 119 ไร่ 2 งาน 2.5 ตารางวา 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 11 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-211-142 Fax : 053-210-431 Email : doipui@hotmail.com 
สวนบุญรอด พื้นท่ี 25 ไร่ 
หมู่ที่ 11 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-211-142 Fax : 053-210-431 Email : doipui@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 



สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 

ท่ีตั้ง 
แปลงทดลองบ้านเข็กน้อย (ส านักงาน) พื้นท่ี 11 ไร่ 
เลขที่ 153 หมู่ที่ 4 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 
แปลงทดลองบ้านห้วยน้ าขาว พื้นที่ 234 ไร่ 
เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ าขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์67280 
แปลงทดลองบ้านทับเบิก พื้นท่ี 100 ไร่ 
เลขที่ 303 หมู่ที่ 14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 

 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี 

 
ท่ีตั้ง 

พื้นที่ 447 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 
เลขที่ 303 หมู่ที่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 

 
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

 
ท่ีตั้ง 

พื้นที่สถานี 444 ไร่ 1 งาน 68.7 ตารางวา 
เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
พื้นที่โครงการวิจัยด้านประมง 7 ไร่ 3 งาน 8.9 ตารางวา 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 77170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังท่ีตั้งหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
 

 



บทที ่2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร 
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม พบว่า การ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ปัจจัยน าเข้า  มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.36  กระบวนการ มี
ผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 2.75 ผลผลิต มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.51 รวม
คะแนน 3.62 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีหน่วยงานภายในจ านวน 6 หน่วย ได้แก่ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร และส านักงานเลขานุการ 

 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ ส าหรับสถาบัน 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่ง
เป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อ
พันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่า
คะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
  
  
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

 
  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  
ผลการประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 2.50 4.56 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  3.73 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบด าเนินงาน 

- 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

ฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.36 2.75 4.51 3.62   

ผลการประเมิน ดี พอใช้ ดี,kd ดี   



องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย สนับสนุนการ

เรียนการสอน และให้การบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มี
ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้
รายละเอียด 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
ปี 2555 

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี ้ 3.50   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  7 8 6 4.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 3   4 4 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 
ดังนี ้

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ีเชี่อม
โยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2557) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการจัดท าแผนกลยุทธ์(เอกสารรหัสที่1.1/1) และ 
แผนปฏิบัติราชการ (เอกสารรหัสท่ี 1.1/2) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนรวมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงานโดยเป็นแผน 



ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2557) 

- มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ โดยทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของสถาบัน ก่อนน าไปใช้ในปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากร และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน ด้วยการจัดป้ายนิเทศปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ที่
แสดงอยู่หน้าส านักงาน (เอกสารรหัสท่ี 1.1/3) และทางเว็บไซด์สถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 
1.1/4)  

- คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์ในภาพรวมสถาบันฯ ได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554 – 2557 บนพื้นฐานของข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งข้อมูลได้มาจากการวิเคราะห์สภาพ
ความเป็นจริง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยข้อมูลอีกส่วนหน่ึงเป็นผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่ได้จากการประเมินของหน่วยงานทั้งระดับภายในและระดับ
ภายนอก เช่น การประเมินของ สมศ. หรือ ก.พ.ร.  เป็นต้น แล้วน ามาพัฒนาและก าหนด 
กลยุทธ์ วิสยัทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อยใน
สังกัดเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี (เอกสารรหัสท่ี 1.1/5) 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 

ไปสู่บุคลากรทุกระดับ ผ่านทางแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารรหัสที่ 1.1/5)  และมี
การแจ้ง/เผยแพร่ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึงหลายช่องทาง อาธิเช่น เว็บไซด์สถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 1.1/4)  รายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารรหัสท่ี 1.1/6)  

3. มีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของ 
หน่วยงาน  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
2555 ครอบคลุมทุกภารกิจตามกลยุทธ์ของสถาบัน ได้แก่ ด้านวิจัยและพัฒนา งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    และ
ได้มีการน าแผนปฏิบัติราชการ น าเสนอต่อผู้บริหารสถาบันฯ  (เอกสารรหัสที่ 1.1/7) และเผยแพร่ให้บุคลากร
ได้รับทราบ (เอกสารรหัสที่ 1.1/1) 



4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน พร้อม 
ทั้งก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งด้านวิจัยและพัฒนา งานสนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ( เอกสาร
รหัสที่ 1.1/5) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการครบทุกภารกิจหลัก 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ที่มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและ 

บริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและงบประมาณ เพื่อให้เป็นแผนในการด าเนินงานและขับเคลื่อนในระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2554 – 2557) (เอกสารรหัสท่ี 1.1/1) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มีรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 เป็นรายไตรมาส (เอกสารรหัสที ่1.1/6) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
การด าเนินงานประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัด และได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งปี (เอกสารรหัสท่ี 1.1/7) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร / คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/ คณะกรรมการประจ า 
สถาบัน ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 



ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 1.1/1 แผนกลยุทธ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร พ.ศ.2555 - 2558 
รหัสที่ 1.1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
รหัสที่ 1.1/3 ป้ายนิเทศปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
รหัสที่ 1.1/4 เว็บไซต์สถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  
รหัสที่ 1.1/5 แผนการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 1.1/6 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

นิเวศเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 รายไตรมาส 
รหัสที่ 1.1/7 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

นิเวศเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 
เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ 
ดังนี้ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (เอกสารรหัสท่ี 1.2/1) 
ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรวมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม



สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2557)  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ 
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้วางไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการใน
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยและบุคลากรภายในสถาบันฯ ผ่านทางแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2554 (เอกสารรหัสที่ 1.2/4) และมีการแจ้ง/เผยแพร่ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังองค์กรให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึงหลายช่องทาง อาทิเช่น เว็บไซด์
สถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 1.2/3), รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 (เอกสาร
รหัสที่ 1.2/5)  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการประเมินผลความพึง 
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
โดยทางสถาบันได้จัดให้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ด้านปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
และแผนงานแห่งการจัดตั้งองค์กร ซึ่งได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.57 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี (เอกสารรหัส
ท่ี 1.2/6) ทั้งนี้ รวมไปถึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่งได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66 จากคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับดี (เอกสารรหัสที่ 1.2/7) 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ 
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงานบรรลุตามความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะของหน่วยงาน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ในการผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการจัด
โครงการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่นโครงการการจัดการปุ๋ยและการให้น้ าที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
ส าปะหลังในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ , โครงการอบรมสตรอเบอร่ีกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการฝึกอบรม เร่ืองการปลูกปาล์มน้ ามัน 

5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการ 

ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 



เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 0 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 0 
คะแนน 

4 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 0 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 0 
คะแนน 

4 
คะแนน 

34
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 1.2/1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 
รหัสที่ 1.2/2 ป้ายนิเทศปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
รหัสที่ 1.2/3 เว็บไซต์สถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  
รหัสที่ 1.2/4 แผนการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 1.2/5 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

นิเวศเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 1.2/6 รายงานผลวิเคราะห์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ด้านปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ และแผนงานแห่งการจัดตั้งองค์กร 
รหัสที่ 1.2/7 รายงานผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจ

ในการท างาน 

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 



หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 1.2/ เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการการจัดการปุ๋ยและการให้น้ าที่เหมาะสมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ , โครงการอบรมสต
รอเบอร่ีกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการ
ฝึกอบรม เร่ืองการปลูกปาล์มน้ ามัน 

 



องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ดังนี้  
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดัง  
ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 3.54 3.62 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้       3.50 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   3.43 4.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 4 4 3.00 3.00 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 5 5 3 4.00 3.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท 180,000 180,000 9,705,100 510,794.74 7,644,500 402,342.11 5.00 5.00 
19.00 19.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 6 3 2 2 2.00 2.00 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 2   0 2 0.00 2.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 11 57.89 11 57.89 5.00 5.00 
19 19 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.50 4.00 3,182.57 4.35 2,919.17  4.22 4.35 4.22 
732.00  691 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20.0 30.0 3.25 14.77 4.25 19.32 3.69 4.83 
22.00 22.00 

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     22.00 22.00     
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5 1.25 13 3.25     



ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     5 2.50 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 1 1.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     5 0.63 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     11 2.75 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     4 4.00 0 0.00     

2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 30 12.00 54.55 9.00 40.91 5.00 5.00 
22.00 22.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     12 6     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 1     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     0 2     
  การใช้ประโยชน์ทางออ้มของานสรา้งสรรค์ เรื่อง     0 0     

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรยีนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 5.00 41.67 4.00 80.00 5.00 5.00 
12.00 5.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     2 0     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     3 1     



ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง     5 3   
  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     12 5   
  

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 6 2 2 2.00 2.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)  

ข้อ 3 4 3 4 4.00 5.00 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั (เพื่อความกิน
ดีอยู่ดีของชาติ)  

ข้อ 1 3 0 4 0.00 5.00 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของหน่วยงาน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่นักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 



กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน 
 
ผลการด าเนินงาน  
ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี ้

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด มีการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์
การวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ ซึ่งอยู่ใน แผนกลยุทธ์การบริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร พ.ศ. 2555 – 2558 (เอกสารเลขท่ี 2.1/1), และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 – 2558) (เอกสารเลขท่ี 2.1/2) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ 

การบริการทางวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท างานวิจัย
มาต่อยอดไปสู่การให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี, การจัดแสดง
โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และน าบทความวิจัยไปแสดงในวารสารวิชาการหรือประชุมวิชาการ (เอกสารเลขท่ี 
2.1/3) 



3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
นักวิจัยประจ า 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ 
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจ า โดยที่สถาบันฯ ได้มีการส่งเสริมให้นักวิจัยท างานตามภารกิจ
ของนักวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เอกสารเลขท่ี 2.1/4) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักวิจัยประจ าได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (เอกสารเลขท่ี 2.1/5) และให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เร่ืองจรรยาบรรณนักวิจัยให้กับนักวิจัยได้ทราบทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งสถาบันฯ 
ถือว่าเป็นภาระงานนักวิจัยที่ชัดเจน (เอกสารเลขท่ี 2.1/6) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจทางด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่าง 
น้อย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้มีการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการท าการวิจัย  
โดยมีการจัดตั้งสถานีวิจัยทั้งหมด 4 แห่ง คือ สถานีวิจัยดอยปุย, สถานีวิจัยเพชรบูรณ์, สถานีวิจัยกาญจนบุรี และ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ซึ่งแต่ละสถานีก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพื่อเอ้ือแก่การท างานวิจัย 

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ 
วิจัย โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่พิจารณาวางนโยบายและแผนงาน
ของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย, วางระเบียบและข้อบังคับภายในสถาบัน ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ฉะนั้น ถือได้ว่าสถาบันมีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยอย่างชัดเจน  
(เอกสารเลขท่ี 2.1/7, เอกสารเลขท่ี 2.1/8) 

- สถาบันได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ หรือ 
การส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (เอกสารเลขท่ี 2.1/9, เอกสารเลขท่ี 2.1/10) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ 

หน่วยงาน 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 



ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.1/1 แผนกลยุทธ์การบริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร พ.ศ. 2555 - 2558 
รหัสที่ 2.1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 – 2558) 
รหัสที่ 2.1/3 อ้างอิงจาก เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่ง มก. 

ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย http://research.rdi.ku.ac.th/forest 
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx  

รหัสที่ 2.1/4 เอกสารโครงการสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล อ้างอิงประกาศสถาบันฯ เร่ือง 
มาตรการและการให้รางวัลนักวิจัยเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554 

รหัสที่ 2.1/5 เอกสารขออนุมัติส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ/เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 

รหัสที่ 2.1/6 เว็บไซต์ของสถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  
รหัสที่ 2.1/7 เอกสารประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ

เกษตร ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554  
รหัสที่ 2.1/8 เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ. 

2553 
รหัสที่ 2.1/9 ประกาศสถาบันฯ เร่ือง มาตรการและการให้รางวัลนักวิจัยเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2554 

รหัสที่ 2.1/10 รายงานผล โครงการสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://www.aerdi.ku.ac.th/


 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี ้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ 

ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยในการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (เอกสารรหัสที่ 2.2/1) 



2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีฐานข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 2.2/2) หรือ
ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (http://rdi.ku.ac.th) 
(เอกสารรหัสที่ 2.2/3, เอกสารรหัสที่ 2.2/4) 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ 
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  โดยจัดให้มีฐานข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 2.2/2 หรือฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://rdi.ku.ac.th) (เอกสารรหัสที่ 2.2/3, เอกสารรหัสที่ 2.2/4)  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ 
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.2 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไป  
และครบถ้วนตามเกณฑ์ 

มาตรฐานเพิ่มเติม 
เฉพาะกลุ่ม 

http://rdi.ku.ac.th/
http://rdi.ku.ac.th/


ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.2/1 ประกาศสถาบันฯ เร่ือง มาตรการและการให้รางวัลนักวิจัยเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตร ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2554 

รหัสที่ 2.2/2 ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์สถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  
รหสัที่ 2.2/3 ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://rdi.ku.ac.th/  
รหัสที่ 2.2/4 ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  180,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน
สถาบันฯ 7,019,100 บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอกสถาบัน 625,400 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน จ านวน 
7,644,500 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 22 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 19 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 
 
 

http://www.aerdi.ku.ac.th/
http://rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/


  7,644,500  = 402,342.11 
       19 

 

 คะแนนที่ได้ =  402,342.11  x 5  =  5.00  คะแนน 
                                       19 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 10,808,000 514,666.67 
บาท/คน 

9,705,100 510,794.74 5 คะแนน 5 คะแนน 180,000 
บาท/คน 

บรรลุ 180,000 
บาท/คน 21 19 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.3 10,808,000 514,666.67 
บาท/คน 

7,644,500 402,342.11 5 คะแนน 5 คะแนน 180,000 
บาท/คน 

บรรลุ 180,000 
บาท/คน 21 19 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.3/1 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
รหัสที่ 2.3/2 เว็บไซต์สถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 

http://www.aerdi.ku.ac.th/


กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ ดังนี ้
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการเรียน 

การสอน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนิสิตที่มาฝึกงานกับหน่วยงานย่อยภายในสถาบันฯ (เอกสารรหัสท่ี 
2.4/1) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับงานวิจัย 
โดยได้มีการน าผลจากงานวิจัยไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง และ
เกษตรกรทั่วไป จากผลการศึกษาการใช้ดินขาวเคโอลินเพื่อเพิ่มผลผลิตมัลเบอร่ีผลสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีอายุ 3 
ปี ด าเนินการทดลองที่สถานีเกษตรปางดะ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน 
มิถุนายน 2555 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ คือ การใช้ดินเคโอลิน สามารถเพิ่มผลผลิตมัลเบอร่ี โดยมีการให้
เพิ่มในด้านความกว้างของผล น้ าหนักผล และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (TSS) (เอกสารรหัสที่ 2.4/2) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ 

สอนและการวิจัย 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

 
 



เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.4 2 ข้อ 2 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2555 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

2.4 2 ข้อ 2 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.4/1 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนิสิตที่มาฝึกงาน 
รหัสที่ 2.4/2 แบบรายงานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
รหัสที่ 2.4/3 รายงานวิจัยประจ าปี 2555 โครงการ ผลของการใช้ดินขาว “เคโอลิน” เพื่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตของสตรอเบอร่ี เคพกูสเบอร่ี และมัลเบอร่ี (Effects of Using Kaolin on 
Growth and Yields of Strawberry,Capegooseberry and Mullberry) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีผลการด าเนินงานในตัว
บ่งชี้นี ้

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ 
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการอบรมการลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  
เป็นความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เอกสารรหัสท่ี 
2.5/2) 
 
 



3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการประเมินประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการอบรมการลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  และ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากผู้รับบริการ 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง 
วิชาการ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

  
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.5 0 ข้อ 0 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2555 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

2.5 2 ข้อ 2.00 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ 
 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 



รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.5/1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการอบรมการลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจาก

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
รหัสที่ 2.5/2 แบบเสนอโครงการวิจัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการอบรมการลิตแม่

พันธุ์สตรอเบอร่ีจากเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 50 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีนักวิจัยท   ่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอน จ านวน 11  คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 22 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริง
ทั้งหมด 19 คน 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 
      =  11 x 100    = 57.89 
     19 
 
 คะแนนที่ได้ =  57.89 X 5    = 5 คะแนน 
             30 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2554 2555 2554 2554 

2.6 8 ร้อยละ 
38.10 

11 ร้อยละ 
57.89 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 50 บรรล ุ ร้อยละ50 
21 19 

 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 8 ร้อยละ 
38.10 

11 ร้อยละ 
57.89 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 50 บรรล ุ ร้อยละ50 
21 19 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.6/1 เอกสารข้อมูลดิบ องค์ที่ 2 แบบเก็บภารกิจหลัก 5 นักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียน

การสอน 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.50 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
ทั้งหมด   30 โครงการ  
 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
   =  2,919.17 
         691 
 คะแนนที่ได้ =  4.22 คะแนน 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.7 920.38 ค่าเฉลี่ย 
4.28 

3182.57 ค่าเฉลี่ย 
4.35 

4.28 คะแนน 4.38 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.50 บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
215 732 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.7 920.38 ค่าเฉลี่ย 
4.28 

2,919.17 ค่าเฉลี่ย 
4.22 

4.28 คะแนน 4.22 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.50 บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
215 691 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.7/1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทางวิชาการ 
รหัสที่ 2.7/2 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ (ข้อมูลดิบองค์ 2 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2555 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดบันานาชาติหรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 13 3.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0.00 

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

0.75 0 0.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดบัวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใ่นควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัสถาบันหรือจงัหวัด 0.125 0 0.00 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ 0.25 0 0.00 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0.00 
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ 1.00 0 0.00 
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 14 4.25 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  22 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 14 

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


ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2555 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
 คะแนนที่ได้ 19.32 x 5 =   4.83 

   20 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.8 6.25 ร้อยละ 
29.76 

3.25 ร้อยละ 
14.80 

5 คะแนน 3.69 ร้อยละ 30 ไม่บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 30 
21 22 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.8 6.25 ร้อยละ 
29.76 

4.25 ร้อยละ 
19.32 

5 คะแนน 4.83 ร้อยละ 30 ไม่บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 30 
21 22 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

รหัสที่ 2.8/1 อ้างอิงจาก เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่ง มก. 
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย http://research.rdi.ku.ac.th/forest 

 
 
 
 
 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://research.rdi.ku.ac.th/forest


ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนนิงาน  
(ปีปฏิทิน) 

1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 9 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 9 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 22 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 40.91 
6 คะแนนที่ได้ 40.91 x 5    = 5.00 

     22 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 5 ร้อยละ 
23.81 

12 ร้อยละ   
54.55 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ 
 

ร้อยละ 30 
21 22 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.9 5 ร้อยละ 
23.81 

9 ร้อยละ   
40.91 

5 คะแนน 4.83 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ 
 

ร้อยละ 30 
21 22 



รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.9/1 อ้างอิงจาก เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่ง มก. 

ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย http://research.rdi.ku.ac.th/forest 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ 
สอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา 2555) 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 0 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 1 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
3 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 5 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
60.00 

6 คะแนนที่ได้ 60.00 X 5 = 5.00 
30 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.10 4 ร้อยละ 
33.33 

5 ร้อยละ 
41.67 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 
12 12 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://research.rdi.ku.ac.th/forest


ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.10 4 ร้อยละ 
33.33 

3 ร้อยละ 
60.00 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 
12 5 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร 

รหัสที่ 2.10/1 อ้างอิงจาก เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่ง มก. 
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย http://research.rdi.ku.ac.th/forest 

รหัสที่ 2.10/2 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ (ข้อมูลดิบองค์ 2 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 โครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือยั่งยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
 

http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
http://research.rdi.ku.ac.th/forest


ผลการด าเนินงาน  
ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ ดังนี ้

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยสถานีวิจัยดอยปุย มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่ง
มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติและแผนการด าเนินงานตาม
ปฏิบัติงานได้จริง  มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และผลงานโครงการใน
รอบปีอย่างต่อเน่ือง   
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ สถานีวิจัยดอยปุยได้มีแผนการ
ด าเนินไว้ 2 กิจกรรม คือ อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับแนวทางการผลิตต้นพันธุ์ต้นสตรอเบอร่ีที่มี
คุณภาพและได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสตรอเบอร่ีปลอดโรค การจัดการต้นไหลและการ
ดูแลรักษา รวมทั้งการจัดการโรคแมลงได้อย่างถูกวิธี  โดยก าหนดให้มีการอบรมในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2555 
และ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 ซึ่งจากผลการด าเนินการปรากฎว่ามีกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไป
ตามแผนร้อยละ 100  

3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2555 2556 2555 2556 

2.11 5 ข้อ 2 ข้อ 5 คะแนน 2 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2554 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.11 5 ข้อ 2 ข้อ 5 คะแนน 2 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.11-1-1 โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยง 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑม์าตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพ โดยจัดโครงการวันพัฒนาและปลูก 

ต้นไม้ มก. ประจ าปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
และสร้างจิตส านึกร่วมกันให้กับนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประกอบกิจกรรมพัฒนา 
โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราให้มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร (รหัสเอกสารท่ี 2.12/1, รหัสเอกสารท่ี 2.12/2) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
จากกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. นั้นส่งผลให้สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ 

อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ (รหัสเอกสารท่ี 2.12/3) 
3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จากกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. นั้นส่งผลให้การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้ 

สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รหัสเอกสารท่ี 2.12/3) 
4.  การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง 

สม่ าเสมอ 
จากกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. นั้นส่งผลให้มีการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง 

วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ (รหัสเอกสารท่ี 2.12/3) 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ได้ค่าคะแนน 3.95 จากคะแนน 

เต็ม 5 (รหัสเอกสารท่ี 2.12/4) 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.12/1 เอกสารโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2555 
รหัสที่ 2.12/2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th/newdesign/newhot_detail.php?hotid=65 
รหัสที่ 2.12/3 ภาพกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2554 
รหัสที่ 2.12/4 ข้อมูลจากกองแผนงาน เกี่ยสวกับระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการ

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

http://www.ku.ac.th/newdesign/newhot_detail.php?hotid=65


ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยสถานีวิจัยดอยปุย ได้ด าเนินงาน โครงการ

อบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย
ด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติและแผนการด าเนินงานตามปฏิบัติงานได้จริง  มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และผลงานโครงการในรอบปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าการตลาดในประเทศและต่างประเทศให้แก่เกษตร (2.13/1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  มีกิจกรรม 2 กิจกรรม แลt 

ด าเนินการทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ตามสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน 
(2.13/2) 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  เป็นโครงการที่มีประโยชน์และ 

สร้างคุณค่า  เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สนับสนุนความสมดุลและความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรและ
ชุมชน ที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  (2.13/2) 

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     การจัดโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชนบริเวณสถานีวิจัยฯ มีทัศนคติที่ดีต่อสถานีวิจัยฯ ยิ่งขึ้น และเห็นว่าสถานีวิจัยฯ เป็น
ที่พึ่งทางวิชาการแก่เกษตรกร และชุมชนได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานีวิจัยฯ 
จัดขึ้น (2.13/2) 

        5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

      เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

2.13 3 ข้อ 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2555 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

2.13 4ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 2.13/1 เอกสารโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ   
รหัสที่ 2.13/2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ   
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นทางการเกษตร (สมศ. 18.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
เป้าหมาย  1 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยสถานีวิจัยดอยปุย ได้ด าเนินงาน โครงการ
อบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย
ด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติและแผนการด าเนินงานตามปฏิบัติงานได้จริง  มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และผลงานโครงการในรอบปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าการตลาดในประเทศและต่างประเทศให้แก่เกษตร (2.14/1) 

4. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  มีกิจกรรม 2 กิจกรรม แลt 

ด าเนินการทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ตามสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน 
(2.14/2) 

5. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  เป็นโครงการที่มีประโยชน์และ 

สร้างคุณค่า  เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สนับสนุนความสมดุลและความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรและ
ชุมชน ที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  (2.14/2) 

4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     การจัดโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชนบริเวณสถานีวิจัยฯ มีทัศนคติที่ดีต่อสถานีวิจัยฯ ยิ่งขึ้น และเห็นว่าสถานีวิจัยฯ เป็น
ที่พึ่งทางวิชาการแก่เกษตรกร และชุมชนได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานีวิจัยฯ 
จัดขึ้น (2.14/2) 

        5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เปา้หมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

2.14 0 ข้อ 0 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ 3 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 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2554 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.14 3 ข้อ 4 คะแนน 1 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.14/1 เอกสารโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ   
2.14/2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สตรอเบอร่ีจากการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ   
 



 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและการจัดการ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.15 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม 
เป้าหมาย 

2554 2555 54 55 2554 2555 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  X = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 3.97 3.15    

3.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 6 6 4 6 4 4.00 3.00 3.00 / X 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 4 4 4 5 5 4.00 4.00 4.00 / / 

3.3 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 5 3 5 5 4.00 4.00 3.00 / X 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 6 4 2 5 6 4.00 3.00 2.00 / X 

3.5 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษาวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

45.45 64.47 59.68 30 40 3.00 4.03 3.73 / X 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ 
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 



2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี 
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ  
ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ผ่านแผนกลยุทธ์การบริหารงาน (เอกสารรหัสท่ี 3.1/1) และ
แผนปฏิบัติราชการ (รหัสเอกสารท่ี 3.1/2) โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่ปฏิบัติ ถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรทุกคนได้รับทราบและตระหนักในการด าเนินงาน และทางสถาบันฯ ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
(เอกสารรหัสท่ี 3.1/3) เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานทางการวิจัย ซึ่งบุคลากรของส านักงาน
เลขานุการเป็นผู้ดูแลข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (เอกสารรหัสที่ 3.1/4) 

3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานประจ าปีตามระบบควบคุมภายใน ใน 
ที่นี้รวมถึงการบริหารงบประมาณ บริงานงบประมาณเงินรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันฯ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกดิประสิทธิภาพ  โดยมีแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด (เอกสารรหัสท่ี 3.1/5) และรายงานผลการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี (เอกสารรหัสที่ 3.1/6) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ 
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
ผู้บริหารได้มีส่วนในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของสถาบัน (เอกสารรหัสท่ี 3.1/10) และแจ้ง
ให้บุคลากรได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป มอบให้ส านักงานเลขานุการได้น าแบบฟอร์มต่างๆ และกฏ
ระเบียบ ที่ใช้ภายในสถาบันลงบนเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อให้บุคลากรได้ใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  (เอกสาร
รหัสที่ 3.1/3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโส หรือจัดฝึกอบรมเชิงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อที่นักวิจัยต้องการ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สถาบันฯ มีระบบการมอบหมายงานตามลักษณะงาน โดยอิงจากเอกสาร หน้าที่โดยย่อ-คุณสมบัติเฉพาะ 
ต าแหน่งของบุคลากร (เอกสารรหัสที่ 3.1/9) เพื่อให้ผู้บริหารทราบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานตรงตามใบ
มอบหมายงาน (JA)  ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับตามใบมอบหมายงาน และน าผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจุดนี้



ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งผู้บริหารยังมีการเปิดเผยประวัติ, มีการรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี 2555 (เอกสารรหัสท่ี 3.1/12) รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารรหัสท่ี 3.1/6), มีจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554 – 2557) 
(เอกสารรหัสท่ี 3.1/2), รายงานสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน (เอกสารรหัสท่ี 3.1/11) เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการ 
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

3
คะแนน 

7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.1/1 แผนกลยุทธ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 2555 – 2558 
รหัสที่ 3.1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
รหัสที่ 3.1/3 เว็บไซต์ของสถาบันฯ www.aerdi.ku.ac.th  
รหัสที่ 3.1/4 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมดูแลเว็บไซต์ 

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 



รหัสที่ 3.1/5 แผนการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

รหัสที่ 3.1/6 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2555 

รหัสที่ 3.1/7 ค าสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 
รหัสที่ 3.1/8  ค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้างานและการประชุมหัวหน้างาน 
รหัสที่ 3.1/9 เอกสาร หน้าที่โดยย่อ-คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับบุคลากร 
รหัสที่ 3.1/10 คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบัน (แฟ้มประกาศ ค าสั่ง กฏระเบียบ หลักเกณฑ์) 
รหัสที่ 3.1/11 คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบัน (แฟ้มประกาศ ค าสั่ง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์) 
รหัสที่ 3.1/12 สรุปรายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

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



ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
หน่วยงาน 

ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในแผนได้มีการก าหนด 
ประเด็นความรู้และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 (เอกสารรหัสท่ี 3.2/1, 
เอกสารรหัสที่ 3.2/2) ซึ่งทางสถาบันฯได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ ในหัวข้อ การใช้งานและการ
ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ,หลักการวางแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการปลูกและดูแลรักษาต้น
พลับ (เอกสารรหัสที่ 3.2/3, เอกสารรหัสที่ 3.2/4, เอกสารรหัสที่ 3.2/5) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 

ในแผนการจัดการความรู้ของสถาบันฯ ได้มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการจัดการ 
ความรู้ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและผู้ก ากับดูแลแต่ละกิจกรรม/โครงการไว้ (เอกสารรหัสท่ี 3.2/1, เอกสารรหัสท่ี 
3.2/2) ซึ่งในการด าเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ จะมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจนในตัวเอกสาร
ขอจัดโครงการอบม/สัมมนาวิชาการ (เอกสารรหัสที่ 3.2/6) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

จากการที่สถาบันฯ ได้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการจัดความรู้ ในวันที่อบรมได้มีการแบ่งปันและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 
(เอกสารรหัสที่ 3.2/4, เอกสารรหัสที่ 3.2/5) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

ในส่วนของการจัดฝึกอบรมทางสถาบันฯ ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมประเด็นความรู้ประเด็นต่างๆ ใน 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มารวบรวมจัดท าเป็นเอกสารวิชาการเก็บไว้ที่หน่วยงาน  เพื่อไว้ใช้เป็นองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในภายภาคหน้า (เอกสารรหัสท่ี 3.2/4) และได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางข่าว สนก. และบอร์ดกิจกรรม (เอกสารรหัสท่ี 3.2/7, เอกสารรหัสท่ี 3.2/8) และในการจัดกิจกรรมนั้นทาง
สถาบันได้มีการเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อปรับปรุงในการจัดกิจกรรมใน
โอกาสต่อไป (เอกสารรหัสที่ 3.2/11, เอกสารรหัสที่ 3.2/12) 
 
 



5. มีการน าความรู้ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ี 
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษณะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.2/1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รหัสที่ 3.2/2 แผนการจัดการความรู้ 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รหัสที่ 3.2/3 โครงการ การจัดการความรู้เร่ือง หัวข้อ การใช้งานและการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ,หลักการวางแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการปลูกและดูแลรักษาต้นพลับ 
รหัสที่ 3.2/4 เอกสารประกอบการอบรม หัวข้อ การใช้งานและการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

,หลักการวางแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการปลูกและดูแลรักษาต้นพลับ 

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 



หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.2/5 ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้เรื่อง หัวข้อ การใช้งานและการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น ,หลักการวางแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการปลูกและดูแลรักษาต้นพลับ 
รหัสที่ 3.2/6 เอกสารขอจัดโครงการอบม/สัมมนาวิชาการ 
รหัสที่ 3.2/7 ข่าว สนก. 
รหัสที่ 3.2/8 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

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

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

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 



กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี 

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ 

ตัวแทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังแสดงในค าสั่งสถาบันฯ ที่ 
019/2551 เร่ือง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (เอกสารรหัสท่ี 
3.3/1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อนให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ 
หน่วยงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้มีการประชุม
พิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง และน ามารวบรวมเป็นภาพรวม
ของสถาบันฯ โดยเลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมากมาก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ และ
จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ เพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารรหัสที่ 3.3/2) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
 สถาบันฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารรหัสที่ 3.3/3) โดยเลือกระดับระดับความเสี่ยงที่
สูงมากมาก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ซึ่งได้ก าหนดผู้รับผิดชอบและดูแลแต่ละกิจกรรม/
โครงการ และมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด โดยคณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้มหาวิทยาลัยทราบ (เอกสารรหัสที่ 3.3/4) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 



6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

 เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4
คะแนน 

4 
คะแนน 

4คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 4
คะแนน 

4 
คะแนน 

3คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.3/1 ค าสั่งสถาบันฯ ที่ 001/2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ระบบนิเวศเกษตร (หน้า 75) 
รหัสที่ 3.3/2 KU.ERM 6 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (หน้า 42-45) 
รหัสที่ 3.3/3 แผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (หน้า 59-61) 
รหัสที่ 3.3/4 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2555 

 
 
 

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 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

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

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 4  ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สถาบันฯ มีข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรเป็นปัจจุบัน และอัตราก าลังในอนาคตเพื่อใช้ในการวางแผน 

ความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน โดยมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี (เอกสารรหัสท่ี 3.4/1) และได้มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรบรรจุเข้าไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 (เอกสารรหัสท่ี 3.4/2)  ซึ่งใน
แผนพัฒนาบุคลากรนั้นสถาบันได้สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/เสนอผลงานวิชาการ ภายนอก
สถาบันหรือกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดขึ้น 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
สถาบันฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(เอกสารรหัสท่ี 3.4/3, เอกสารรหัสท่ี 3.4/4)  มีความโปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบได้ ได้มีการจัดท าประกาศจรรยาบรรณงานของข้าราชการไว้ชัดเจน (เอกสาร
รหัสท่ี 3.4/5) และได้ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังของ



มหาวิทยาลัย ในการสรรหานั้นได้ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรวมทั้งความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(เอกสารรหัสท่ี 3.4/6, เอกสารรหัสท่ี 3.4/7, เอกสารรหัสท่ี 3.4/8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบ
ชัดเจน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งบุคลากรท่านั้นทราบเพื่อรอรับการประเมิน 
(เอกสารรหัสที่ 3.4/9) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้)  
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท 

เกี่ยวข้อง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี ้

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
ในการรับบุคลากรเข้ามาใหม่นั้นทางฝ่ายบุคคลจะมีการแจ้งให้ทราบถึงจรรยาบรรณงานของข้าราชการ 

ให้ทราบ (เอกสารรหัสท่ี 3.4/5, เอกสารรหัสท่ี 3.4/13) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ดีแก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ โดยจะมี
การติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวในรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เอกสารรหัสท่ี 
3.4/9) และอีกทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (เอกสารรหัส
ท่ี 3.4/14, เอกสารรหัสที่ 3.4/15)  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลาการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 6 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 4
คะแนน 

4 
คะแนน 

3 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

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 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 6 ข้อ 6 ข้อ 2 ข้อ 4
คะแนน 

4 
คะแนน 

2 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.4/1 กรอบอัตราก าลังระยะยาวของสถาบันฯ (พ.ศ. 2552 – 2555) 
รหัสที่ 3.4/2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รหัสที่ 3.4/3 แฟ้มหลักเกณฑ์ ประกาศ กฏระเบียบ ข้อบังคับ 
รหัสที่ 3.4/4 แฟ้มการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
รหัสที่ 3.4/5 ประกาศจรรยาบรรณงานของข้าราชการ 
รหสัที่ 3.4/6 เอกสารการรับสมัครบุคลากร 
รหัสที่ 3.4/7 เอกสารก าหนดอธิบายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
รหัสที่ 3.4/8 แฟ้มการรับเข้า – ออก 
รหัสที่ 3.4/9 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน / 

แฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
แฟ้มพิจารณาความดีความชอบ 
แฟ้มเลื่อนขั้นและเลื่อนระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลา  ปีการศกึษา 2555 
ผลการด าเนินงาน 
 เน่ืองด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการ อาทิเช่น การฝึกอบรม, การสัมมนาวิชาการ, ประชุมและอื่นๆ (เอกสารรหัสที่ 3.5/1) 

1. ค านวณร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพฯ ด้วยสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 116 คน ในจ านวนนี้มีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างโครงการทั้งหมด 40 
คน ดังนั้น บุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง มีจ านวน 62 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ในรอบปี
การศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งค านวณเป็นร้อยละ 59.68 
 

 = 100
)( ต่อรวมลาศึกษากรจ านวนบคุลา

บการพัฒนาฯกรทีไ่ด้รัจ านวนบคุลา
  

 =   37 x 100  =      59.68 
    62 
 แปลงร้อยละที่ค านวณได้เป็นคะแนน เท่ากับ 3.73คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.5 35 ร้อยละ 
45.45 

49 ร้อยละ
64.47 

2.84 คะแนน 4.03 คะแนน ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ 
 

ร้อยละ 
70 77 77 

 
 
 
 



ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.5 35 ร้อยละ 
45.45 

37 ร้อยละ
59.68 

2.84 
คะแนน 

3.73 คะแนน ร้อยละ 
30 

บรรล ุ
 

ร้อยละ 
70 77 62 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 3.5/1 แฟ้มบุคลากรเข้ารับการอบรม 

 



องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงิน

และงบประมาณ ดังนี้ 
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้  รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม 
เป้าหมาย 

2554 2555 54 55 2554 2555 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  X = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 3.00 3.00    
4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

3.00 4 5 4 7 7 3.00 3.00 3.00 X X 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 



กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยษกรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการบริหารงบประมาณและด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจ าปีให้เป็นไปตามภารกิจของ
หน่วยงาน (รหัสเอกสารท่ี 4.1/5) โดยจัดท าเอกสารเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (รหัสเอกสารท่ี 
4.1/3)  และเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (รหัสเอกสารท่ี 4.1/4) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ 
บุคลากร 

มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้และสามารถวิเคราะห์สถานะ 
ทางการเงินได้ โดยใช้รายงานจากฐานข้อมูล GFMIS รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก-จ่ายเงินของ
สถาบันฯ โดยที่มีการจัดท าสรุปรายงานสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2554 (รหัสเอกสารท่ี 4.1/6), ทาง
สถาบันฯ โดยใช้ฐานข้อมูลทางการเงินที่เชื่อโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย (รหัสเอกสารท่ี 4.1/7) และน ารายงาน
สรุปข้อมูลทางการเงินเข้าที่ประชุมผู้บริหารของสถาบันฯ (รหัสเอกสารท่ี 4.1/8) 

4. มีการจัดรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ 

มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 



6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมี 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบเงินรายได้ของทางสถาบัน ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อยของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระบบการตรวจสอบการ
ใช้เงินประจ าหน่วยงาน (คณะกรรมการตรวจสอบภายใน)  (รหัสเอกสารท่ี 4.1/14, รหัสเอกสารท่ี 4.1/15, รหัส
เอกสารท่ี 4.1/16) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากการรายงานทาง 
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารได้รับทราบรายงานและก ากับการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและเป้าหมาย ตลอดจนใช้ในการ 
วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
(รหัสเอกสารท่ี 4.1/6)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

4.1 5 ข้อ 3  คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2555 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

4.1 4 ข้อ 3  คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 



รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 4.1/1 แผนกลยุทธ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 2555 – 2558 
รหัสที่ 4.1/2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
รหัสที่ 4.1/3 เอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 4.1/4 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 4.1/5 เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 
รหัสที่ 4.1/6 สรุปรายงานสถานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
รหัสที่ 4.1/7 ฐานข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัย 
รหัสที่ 4.1/8 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
รหัสที่ 4.1/9 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
รหัสที่ 4.1/10 บัญชีรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
รหัสที่ 4.1/11 รายงานเงินนอกงบประมาณ ประจ าเดือน 
รหัสที่ 4.1/12 รายงานเงินนอกงบประมาณ ประจ าไตรมาส 
รหัสที่ 4.1/13 ค าสั่งแต่งต้ังคณะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
รหัสที่ 4.1/14 ค าสั่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
รหัสที่ 4.1/15 ระบบการตรวจสอบการใช้งเนประจ าหน่วยงาน (คณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวสเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัว

บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง รายละเอียด
ดัง ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม 
เป้าหมาย 

2554 2554 54 55 2554 2555 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  X = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 3.00 4.00    

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 6 7 3 7 8 3.00 4.00 2.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 



 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการด าเนินงาน  
 ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ ค าสั่งสถาบัน ที่  008/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2555 (เอกสารรหัสท่ี 5.1/1) เพื่อก าหนดนโยบายและแผนงานการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ย่อยภายใต้สังกัดของสถาบันได้มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  โดยได้มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงานย่อยในสังกัดสถาบัน (เอกสารรหัสท่ี 5.1/2) และมีภาพประกอบกิจกรรมการประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดท า SAR ของสถาบันฯ (เอกสารรหัสที่ 5.1/3) 

 
 
 



2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 4.  มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นร ายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 5. มีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพและใช้ร่วมกันทั้งสถาบัน, มีการจัดท าเอกสารข้อมูล
รายงานการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.aerdi.ku.ac.th) (เอกสารรหัสท่ี 
5.1/9) และมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบันฯ ผ่านทางข่าว สนก. (เอกสารรหัสท่ี 
5.1/10) 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยที่ทางสถาบันได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ ดังจะเห็น
ได้จากค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร (เอกสารรหัสท่ี 5.1/1) และการที่บุคลากรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ (เอกสารรหัสที่ 5.1/3) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 

 



เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

5.1 7 ข้อ 4 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน 

2555 
ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2556 

5.1 3 ข้อ 2 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 5.1/1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รหัสที่ 5.1/2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานย่อยในสังกัดสถาบันฯ ประจ าปี

การศึกษา 2555 
รหัสที่ 5.1/3 ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดท า SAR  

ของสถาบันฯ / การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานย่อย สังกัดสถาบันฯ 
รหัสที่ 5.1/5 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 (พ.ศ. 2555) 
รหัสที่ 5.1/6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2554 โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย 
รหัสที่ 5.1/7 รายงานประจ าปี 2555 ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รหัสที่ 5.1/8 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
รหัสที่ 5.1/9 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 (หน่วยงานย่อย) 
รหัสที่ 5.1/10 เว็บไซด์ของสถาบัน (www.aerki@ku.ac.th) 

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 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ........................................................ 

สถาบัน ส านัก ต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัว
บ่งชี้ที่ 5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้
เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ไม่ต้องน า
คะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้  
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 

ตัวบ่งชี้  พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  2.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ต้องปรับปรุง 
รายละเอียดดัง 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม 
เป้าหมาย 

2554 2555 54 55 2554 2555 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  X = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 4.00 4.00  4.00  
6.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 2 3 5 4.00 2.00   X 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  1 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 



กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่
จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน  

ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการ 

ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีส าคัญจาก 

ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
ทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเอกสารโครงการ 

ปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (เอกสารรหัสท่ี 6.1/1) โดยให้คณะ
กรรมการฯ มีอ านาจ ดังนี้ 

- ก าหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ด าเนินงานแล้วเสร็จภายในก าหนด 
- ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- สรุปผลและรายงานการด าเนินการจัดท าคู่มือ เพื่อประกาศใช้ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

คณะกรรมการจัดท าเอกสารโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการ ได้มีการจัดท าเอกสารโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ และแจกจ่ายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เอกสารรหัสที ่6.1/2) 

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

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 
 



5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ 
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไม่มีการด าเนินการในข้อนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4.00 คะแนน 1 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 2.00 คะแนน 1 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รหัสที่ 6.1/1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลด

ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
รหสัที่ 6.1/2 เอกสารโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานเลขานุการ Rev.03 
 

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 



บทที ่3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 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 าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้  0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ                 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

 

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

 
การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร พบว่า  มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  3.88 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 8  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 3.25 2.75 4.03 4.70 3.88 4.16 ดี ดี 
องค์ประกอบที ่3  การบริหารและ
จัดการ  

2.84 2.84 4.00 3.75 - - 3.77 3.57 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.92 3.92 3.83 3.33 3.93 4.63 3.88 3.92  

ผลการประเมิน ดี ดี ดี พอใช ้ ดี ดีมาก ดี ดี  

 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ดังนี ้
 1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ด าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสมกับ        
สภาพพื้นที่ที่มีปัญหาของประเทศ  เป็นแหล่งบริการวิชาการความรู้รองรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน                 
ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันภายนอก  
 2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร  ด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยน าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเ วศเกษตร          
มีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 



3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 
 การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย       
ที่มีคุณภาพ 

2. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีความสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ยังด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถติดตาม

รายงาน และผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนประมวลผลส าเร็จของงานวิจัยได้อย่างชัดเจน 
  2. ขาดแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในของสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
  3. การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยยังมีไม่เพียงพอ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาระบบและกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ให้สามารถสรุปผล        
ในเชิงวัดผลผลิตและผลลัพธ์ และผลกระทบ 

2. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน
ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

3. เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ และเพิ่มช่องทางเผยแพร่โดยสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่าง  ๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะดังนี ้
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ส านักงานเลขานุการ 1. ส านักงานเลขานุการ มีแผนปฏิบัติงาน 

เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ท าให้ภารกิจ
ของส านักงานเลขานุการเป็นไปตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- 1 .  ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติ ง านอย่ าง
สม่ าเสมอ 
2. ควรน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข อย่างน้อยปีละ       
2 ครั้ง 

ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 1. บุคลากรมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
2. มีการทบทวนปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมี       
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

1. แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยในเชิงรุก ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานและสังคม 
2. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ของหน่วยงาน 
3. มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความดีงาม 
มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยการสร้างจิตส านึกร่วมกัน
ของบุคลากร 
 
 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยดอยปุย 1. มีกระบวนการจัดท าแผน ทั้งแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้และการด าเนินงานตามแผน และ        
มีการประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
2. มีการก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน         
ที่สอดคล้องกับจุดเด่น และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานีฯ 
3. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์        
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.ไม่มีการน าผลการพิจ ารณาข้อคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
2. ไม่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 
3. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ 

1.ควรมีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้สามารถเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ/นานาชาติได้ 
 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 1. มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาณวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์และแผนงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการด า เนินงานของหน่วยงานเป็น
กระบวนการที่ดี สอดคล้องกับภารกิจของ
สถานีและสถาบัน 

1.ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ 

- 

สถานีวิจัยกาญจนบุรี 1. มีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์และแผนงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการด า เนินงานของหน่วยงาน  เป็น
กระบวนการที่ ดีสอดคล้องกับภารกิ จ
สถาบันและมหาวิทยาลัย 

- - 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 1.มีการทบทวนปรัชญา  หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนครบทุกภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. สถานีฯ มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 
พร้อมทั้งตรวจประเมินผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 
3. มีการแจ้งปรัชญาแห่งการจัดตั้งองค์กร
ให้บุคลากรได้รับทราบทั้งจากการ ประชุม
ชี้แจง และมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในปรัชญาแห่งการจัดตั้งองค์กร (โดยการ
จัดท าแบบทดสอบปีละ 1 คร้ัง) 

1. มีข้อจ ากัดในเร่ืองงบประมาณในการด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 

 

1. พัฒนากลยุทธ์แผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธาน  และเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็น
เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม
ในการด าเนินงาน 
3. สถานีฯ ควรเพิ่มแผนการหารายได้จากกิจกรรม
ทางก าร เกษตรและหาแหล่ ง งบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกเพื่อเสริมงบประมาณ      
ที่ได้รับจาก มก. ในส่วนที่ไม่เพียงพอหรือในส่วน
ที่ไม่ได้งบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ส านักงานเลขานุการ 1 .  บุคลากรของส านักงานเลขานุการ          

มีความสามารถในการให้บริการ และ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

- - 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านวิชาการและ

การให้บริการทางวิชาการ 
2. มีผลงานวิจัยที่หลากหลายที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

3. บุคลากรประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวนมาก 

 

1. ควรสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานา 
ชาตใินรอบปีให้มากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรจัดท าแบบส ารวจความต้องการ ของ
กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองตอ่สังคมและชุมชน 
4. ควรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ฝังลึกในตัว
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางมาสู่
องค์กร 
5. ควรจัดท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

1.สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานและสังคม 
2. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ของหน่วยงาน 
3. มุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความดีงาม 
มีมาตรฐานวิชาชีพ โดยการสร้างจิตส านึกร่วมกัน
ของบุคลากร  

สถานีวิจัยดอยปุย 1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ทั้ง
ทางด้ านบูรณาการการ เ รียนการสอน
ตลอดจนการพัฒนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
สนับสนุนงบประมาณและด้านพันธกิจ
งานวิจัยตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
2 . มี ก า รสนั บสนุ น เ งิ น วิ จั ย ห รื อ ง าน
สร้างสรรค์ชัดเจน 

1.  ไม่มีการติดตามประเมินผลการสนับสนุน        
งานบริหารงานวิจัย ครบถ้วนทุกภารกิจ 
2. ไม่มีระบบกลไกการสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
ระดับชาติ/นานาชาติตลอดจนการจดสิทธิบัตร 
3. ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน         
การสอนและการวิจัย 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน      
ทุกภารกิจ  ทั้ งทางด้านงานวิจัย  ด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม ตลอดจนการเรียนการสอน และ
น าไปปรับปรุงและบูรณาการให้ชัดเจนและ
ครบถ้วน 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3. มีระบบกลไกการบริการวิชาการทาง
สังคม ตามภารกิจ และมีการบูรณาการด้าน
การเรียนการสอนตลอดจนการบูรณาการ
ด้านการวิจัย 
4.  กระบวนการบริการวิชาการให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมจัดเจน 
5. นักวิจัยมีศักยภาพในการให้ความรู้และ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
6. มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์ 

4. ยังไม่มีผลการชี้น า หรือประเด่นปัญหาทางสังคม 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 1 . ส ถ า นี ฯ  มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ      
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยหลาย
ช่องทาง 

1. การน างานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมยังมีน้อย 

- 
 

สถานีวิจัยกาญจนบุรี 1. มีนักวิจัยที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 

1. ไม่มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

1. ควรมีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 1. สถานีฯ มีที่ตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม

เขตภาคใต้ตอนบน มีแปลงพืชเศรษฐกิจ  มี
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับ
วิถี ชี วิ ตของ เกษตรกรในท้องถิ่น  เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
2. สถานีฯเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
(ฟาร์มบางเบิด) ทางด้านการเกษตรท าให้มี
เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ า เยี่ ยมชมการ
ด าเนินงานของสถานีฯ และศึกษาผลงาน
ของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร  
3. สถานีฯ จัดท าโครงการผลิตกล้ายางพารา
คุณภาพดีเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร  ซึ่งมี
ใบอนุญาตขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าจากกรม
วิชาการเกษตร 
4. สถานีฯ มีโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันลูกผสมเทเนอร่า  ซึ่งอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการทดสอบเพื่อการรับรองพันธุ์ 
 
 
 

1. ต้องมีการบูรณาการงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยมีกระบวนการวิจัยตั้งแต่
ศึกษาระดับข้อมูลพื้นฐานการได้มาซึ่งผลผลิต       
การน าไปใช้ประโยชน์  การแปรรูปทั้ งในเชิง
วิชาการ สาธารณะและเชิงพานิชย์ โดยจัดท าเป็นชุด
โครงการ วิจัยมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ที่ได้ รับการรับรอง
มาตรฐานยังไม่ได้ส่งตีพิมพ์ระดับชาติ  และ
นานาชาต ิ
3. งบประมาณการวิจัยในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่       
จะน ามาเป็นงบจ้างบุคลากร ท าให้งบด าเนินงาน         
ไม่เพียงพอ 
 

1. เขียนโครงการวิจัยเสนอของบประมาณจาก
ภายนอกในหัวข้อที่ตอบสนองสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบันมีการบูรณาการงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยมีกระบวนการวิจัยตั้งแต่
ศึกษาระดับข้อมูพื้นฐาน การได้มาซึ่งผลผลิตการ
น าไปใช้ประโยชน์ การแปรรูปทั้งในเชิงวิชาการ
สาธารณะและเชิงพานิชย์  โดยจัดท าเป็นชุด
โครงการวิจัยมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน      
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเขียนงานวิจัยส าหรับเผยแพร่ 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
5. สถานีฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
จากองค์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ
และจังหหวัดใกล้เคียงในการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในโครงการสืบ
สานต านานเกษตรหหม่อมเจ้าสิทธิพร 
กฤดากร  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ส านักงานเลขานุการ - - 1. จัดอบรมทักษะการจัดการความรู้  ให้กับ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ รวมทั้งสร้างบุคลากรใน
โครงสร้างหลักของการจัดการความรู้ เพื่อให้เป็น
ผู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ  
2. ควรน าผลการประเมิน ที่ได้จากการจัดการ
ความ รู้  ม าป รับป รุ งให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติงานจริง 

ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 1. หน่วยงานมีการบริหารและการจัดการ 
มุ่งเน้นธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัตติามภารกิจ 

 

1. ควรก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่เป็นอัตลักษณ์ 
2 .  หน่ ว ย ง านควรจั ดประชุ มสั มนา เพื่ อก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ที่มีผลงาน
ดีเด่น ทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. ควรมีการพิจารณาแนวทางการรักษาบุคลากร   
ที่มีคุณภาพให้อยู่กับหน่วยงาน 
2. ควรมีการส ารวจความต้องการในการอบรม 
เพื่อพัฒนางานของสายงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยดอยปุย 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติ งานและพัฒนา
หน่วยงาน 
2 .  ผู้ บ ริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2  คร้ังต่อปี
การศึกษา 
3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่าง เต็ม
ตามศักยภาพ 
4 .  มี ก ารก าหนดประ เด็นความ รู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 

1. ผู้บริหารไม่ได้ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการเท่าที่ควร 
2. คณะกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานให้เป็นรูปธรรม 
3. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแล
ควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
 

1. ผู้บริหารควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการ
บริหารจัดการให้ชัดเจน 
2.  คณะกรรมการควรน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ควรให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และชัดเจน 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
5. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ       
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
6. มีการติดตาม  และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
7. มีการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด รวมถึงการให้มีสวัสดิการ และ
สามารถสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 1. หน่วยงานมีความสามารถร่วมมือกับ
บุคคลหรือ องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ก า รท า ง า นวิ จั ย  แ ล ะ เ ปิ ด โ อก าส ให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหน่วยงานด้วย 

1. สถานีฯ ขาดการวิจัยตนเอง เพื่อทราบสถานภาพ
ของหน่วยงาน ในการน าปัญหาและอุปสรรคมา
วางแผนพัฒนาปรับปรุง เช่น ศึกษาระดับความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรประจ าให้ความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ในสาขาของ   
ตนเองให้กับสังคมและหน่วยงานอ่ืน  เพื่อการ
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชาชีพนั้น ๆ 

สถานีวิจัยกาญจนบุรี 1 .  มี ก ารประ เมินความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อวัดระดับความส าเร็จของ
การให้บริการ 
 
 

1. หน่วยงานมีงบประมาณจ ากัดจึงไม่สามารถ
สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพระดับต่างประเทศได้ 

- 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 1. สถานีฯ มีการประเมินผู้บริหารด้านการ

บริหารจัดการ การเป็นผู้น า เพื่อน าไปสู่การ
บริหารจัดการองค์กรที่ ดี ให้ เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วม 
2. บุคลากรสถานีฯ มีความตั้งใจในการ
ท างาน ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งมีการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุน
บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา
เพื่อเพิ่มทักษะตามความเหมาะสม   
3. สถานีฯ มีการจัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการพร้อมกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุง 

1. การพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา บางโครงการเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงท าให้บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
2. การศึกษาดูงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสถานี
ในระดับประเทศ และต่างประเทศยังมีน้อย 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานในทุกระดับอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดอบรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานใ ห้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน ามาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
เพื่อให้บรรลุในการด าเนินงาน 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ส านักงานเลขานุการ - - - 
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 1. มีการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ

สถาบันฯ ที่เป็นไปตามแผน 
2. มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 
 

1. ประชุมจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใน
แผนให้ครอบคลุมทุกกิ จกรรมภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ควรจัดหาเงินรายได้จากแหล่งเงินภายนอกเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให้การด า เนินงานคล่องตัวและ          
มีประสิทธิภาพ 
2. ควรจัดหาเงินรายได้จากแหล่งเงินภายนอกเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให้การด า เนินงานคล่องตัวและ          
มีประสิทธิภาพ 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
สถานีวิจัยดอยปุย 1.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังไม่น าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

1. ผู้บริหารระดับสูงควรน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ 1. สถานีฯ มีแผนหารายได้ประจ าปีที่ชัดเจน
และสามารถหารายได้จากภายนอกได้ปีละ 
ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท 
 

1. งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับภาระงาน 1. หน่วยงานควรแสวงหาช่องทางในการหารายได้
จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ
คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ 

สถานีวิจัยกาญจนบุรี - 1. ไม่มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
 

1. หน่วยงานมีงบประมาณจ ากัดจึงไม่สามารถ
สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับต่างประเทศได้ 

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 1. หน่วยงานมีการจัดท ารายงานทางการเงิน
รายไตรมาส  พร้อมทั้งมีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน  ทั้งนี้ยังมีการ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ        
มีการรายงานทางการเงินให้ผู้บ ริหาร
ตัดสินใจ 

1. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนและ
ระยะเวลาส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับภาระงาน 
 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและให้เพียงพอกับภาระงาน 
2. มหาวิทยาลัยควรมีแผนจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่แน่นอนและ
ชัดเจน 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. สถานีฯ มีแผนหารายได้ประจ าปีที่ชัดเจน 
และสามารถหารายได้ปีละไม่ต่ ากว่า 200,000 
บาท 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักงานเลขานุการ    
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร 1.  หน่วยงานให้ความส าคัญและใช้ระบบ

ประกันคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการและท าให้เห็นพัฒนาการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงหลังรับ
การตรวจสอบและประเมินทั้งจากกรรมการ
ตรวจสอบและประ เมินภายในระดับ
สถาบันและรวมทั้งมีการด าเนินงานตาม
แผนระดับมก.มาพัฒนาปรับปรุง 

1. บุคลากรให้ความส าคัญน้อย 1. สร้างแรงจูงใจหรือมาตราการให้บุคลากรให้
ความส าคัญว่างานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานให้เหมือนงานประจ า 
2. หมุนเวียนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัด
ท างานประกันคุณภาพของหน่วย 
3. สร้างแรงจูงใจหรือมาตราการให้บุคลากรให้
ความส าคัญว่างานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงานให้เหมือนงานประจ า 

สถานีวิจัยดอยปุย 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน 
2 .  มี ก ารก าหนดตั วบ่ งชี้ เพิ่ ม เติ มตาม
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

1. ควรก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาและเผยแพร่         
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ - - - 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี - - 

 
- 
 

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร - 1. บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านประกัน
คุณภาพไม่มีการอบรมเกี่ยวข้อมูลการท าประกัน
คุณภาพในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ท าให้ไม่มีความเข้าใจในงานงานการประกันที่ถ่อง
แท้ 
 

1. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวข้อมูลการท าประกัน
คุณภาพในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ส านักงานเลขานุการ - 1. ส านักงานเลขานุการมีการพัฒนาด้านประกัน

คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบการ
จัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ        
ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนและล่าช้า ในการน าไป
อ้างอิง 
 

1. ก าหนดระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน ตามรายองค์ประกอบ
ที่แต่ละคนรับผิดชอบ 
2. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เลขานุการ 



 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร - 1. ขาดกระบวนการด าเนินงานวิจัย ที่ให้บุคลากร

ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ นพั ฒน าป รั บ ป รุ ง
กระบวนการด าเนินงาน รวมทั้งมีการรายงานผล
การด าเนินงาน ให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ
อย่างต่อเน่ือง 

1. ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินในภารกิจหลักและ
ภารกิ จรอง เพื่ อด า เนินการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 
 

สถานีวิจัยดอยปุย 1. มีระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

1 .  ยั ง ไ ม่ มี ก า รทบทวน  และห รื อป รับป รุ ง
กระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ 
 

1 . ค ว ร มี ก า ร ทบทวน  แ ล ะห รื อป รับป รุ ง
กระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้
งานมีประสิทธิภาพขึ้นมากกว่านี้ 

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ - - - 
สถานีวิจัยกาญจนบุรี - 1.ไม่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
1. ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 1. มีการน าผลจากข้อเสนอแนะจากระบบ
ประกันคุณภาพมาปรับปรุงหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. ข้อเสนอแนะบางข้อไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น งบประมาณ 
เวลา ความพร้อมของบุคลากร 

- 

 



 

 

บทที ่4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ตามรอบปี
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 22 กิจกรรม และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 14  กิจกรรม ได้แก่ 
 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและในระดับหน่วยงานย่อย 
2.  การประเมินผลการด าเนินงานแผนแม่บทงานวิจัย 

  3.  ท าการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
        และการวิจัย 

4.  ท าการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
5.  ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 
6.  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ บัตรจากผลงานวิจัยที่ค้นพบ 
7.  เทคนิคและแนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ 
8.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและในระดับหน่วยงานย่อย 
9.  จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  10. จัดท าโครงการสุขภาพแข็งแรง และโครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  11. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  12. จัดให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานภาพทางการเงิน 
  13.  มีการระดมสมอง เพื่อหาอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
  14.  จัดให้มีการทบทวนกระบวนการหลักการประเมินผลกระบวนการหลัก เพื่อน าไปปรับปรุงและ 
   น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
 

 
 
 
 



 

 

4.1  แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รายงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 

 
1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
1. ขาดการ
ประเมนิผล
ภายหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน
งานทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน 
 
 
 

1.ควรใหค้วามส าคัญ
ในการประเมินผลภาย
หลังจากด าเนินงาน
เสร็จสิ้นทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงานและ
ให้ครอบคลุมทุก
ประเด็น เพื่อน ามา
วิเคราะห์และปรบัปรุง
การท างานให้ดียิง่ขีน้ 

สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 

ท าการประเมินผล
ภายหลังการด าเนินงาน
เสร็จสิ้นงานทุก
โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

การประเมินผล
ภายหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน
ทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน 

80% ของจ านวน
โครงการที่มผีลการ
ประเมนิเทียบกับ
โครงการที่
ด าเนินการทัง้หมด 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

 

รอบปีงบประมา หัวหน้า
โครงการ 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2.ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรใน
ภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงาน
ย่อย (ที่มาจากการ
วิเคราะห์ภาระงาน
และการประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากร 

2. ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาบคุลากรทั้ง
ในภาพรวมและระดับ
หน่วยงานย่อย (ที่มา
จากการวิเคราะห์ภาระ
งานและการประเมนิ
สมรรถนะของ
บุคลากร) 

สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบัหน่วยงาน
ย่อย 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบั
หน่วยงานย่อย 

1.แผนพัฒนา
บุคลากร 
2.จ านวนหลักสูตร
ที่พัฒนาบคุลากร 

3,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคคล 

 3. สถาบันฯ ควรมีการ
ทบทวนภารกิจหลัก 
โดยค านึงถึงโอกาส 
อุปสรรค จดุแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อก าหนด
ทิศทางและต าแหน่ง 
(Positioning)  ของ
หน่วยงานย่อยและ
สถาบันฯในอนาคต 

สามารถ
ด าเนินการได ้

จัดประชุมบคุลากรของ
สถาบันฯ เพื่อทบทวน
ภารกิจหลักและก าหนด
ทิศทางของสถาบนัฯใน
อนาคต 

จัดประชุมบคุลากร
ของสถาบันฯ เพื่อ
ทบทวนภารกิจหลัก
และก าหนดทศิทาง
ของสถาบันฯใน
อนาคต 

1.กรอบการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 
(แผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี) 

100,000 ก.ค. – ต.ค. 55 ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 1.ควรให้การสนบัสนุน 
ในด้านงบประมาณ 
เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุง 
อาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ ซ่ึงมีอายุการ
ใช้งานนานแล้ว รวมทั้ง
ก าลังคนให้แก่สถานจีัย
ในสังกัดของสถาบันฯ 
เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการต่อชุมชนและ
สังคม และการแสวงหา
เงินรายไดจ้ากภายนอก 

       



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.ขาดการน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1.ควรน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ มาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

สามารถ
ด าเนินการได ้
 

1. มีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(แผนกลยุทธ์)และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1. จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี (แผนกล
ยุทธ์)และแผนปฏบิัติ
การประจ าป ี

จ านวนครัง้ที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันที่มี
การพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 2 ครั้ง/ป ี

5,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 2. สถาบันฯ ควรมีการ
ทบทวนภารกิจหลัก 
โดยค านึงถึงโอกาส 
อุปสรรค   จุดแข็ง 
จุดอ่อน   เพื่อก าหนด
ทิศทางและต าแหน่ง
(Positioning) ของ
หน่วยงานยอ่ยและ
สถาบันฯ ในอนาคต 

สามารถ
ด าเนินการได ้
 

จัดประชุมบคุลากรของ
สถาบันฯ เพื่อทบทวน
ภารกิจหลักและก าหนด
ทิศทางของสถาบนัฯใน
อนาคต 

จัดประชุมบคุลากร
ของสถาบันฯ เพื่อ
ทบทวนภารกิจหลัก
และก าหนดทศิทาง
ของสถาบันฯใน
อนาคต 

1.กรอบการ
ด าเนินงานใน
อนาคต 
(แผนปฏิบตัิราชการ 
4 ปี) 

100,000 ก.ค. – ต.ค. 55 ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 
 
 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1.ขาดการ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัยปี  
51- 54 

1. ควรมีการ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัย       
ทุก ๆ ป ี

สามารถด าเนินการ
ได ้
 

จัดท าการประเมินผล
การด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัย 

การประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนแมบ่ท
งานวิจัย 

ผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ 3.50  

3,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

2.ขาดการ
ประเมนิผล
ความส าเร็จของ
การบูรณางาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและ
งานวิจัย 

2. ควรมีการ
ประเมนิผล
ความส าเร็จของ
การบูรณางาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและ
งานวิจัย 

สามารถด าเนินการ
ได ้
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 
 
 

ท าการประเมินผล
ความส าเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
 

จ านวนโครงกาที่มี
การประเมิน 
 
 
 
 
 

5,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

3. ขาดการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการ
ต่อสังคม 

3. ควรมีการ
ประเมนิประโยชน์
หรือผลกระทบของ
การให้บริการ
วิชาการต่อสังคม 

สามารถด าเนินการ
ได ้
 

จัดให้การประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

ท าการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

จ านวนโครงกาที่มี
การประเมิน 
 
 
 

5,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 
 
 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการบาง
โครงการไม่
ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเด็น 

4. แบบประเมนิความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเด็นทุกโครงการ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รบับริการ
ให้ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเด็น 

ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้รบับริการ
ให้ครอบคลุมทั้ง 4 

ประเด็น 

จ านวนโครงกาที่มี
การประเมิน 
 
 
 

5,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

5. มีจ านวนงานวิจัยที่
ยื่นจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรน้อย 

5. ควรสนับสนุนให้มี
การยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรจากงานวิจัย
ให้มากขึ้น 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 
 

ผู้บริหารสถาบันฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
องค์ความรู้ที่ได้จาก
ผลงานวิจัย เพื่อน าไปสู่
การจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัต ิ

ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรวิจัย มีการจด
สิทธิบัตรหรือ          
อนุสิทธิบัตรจาก
ผลงานวิจัยทีค่้นพบ 

จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับการจดสทิธิบัติ
หรืออนุสิทธิบตัรต่อ
บุคลากรวิจัย 

- 
 
 
 

รอบปีงบประมาณ 
 
 

ผู้อ านวยการ
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 6. ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้บคุลากร
วิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

สามารถด าเนินการ
ได ้
 

ส่งเสริมให้บคุลากรวิจัย
ให้ได้รบัทักษะในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เทคนิคและแนว
ทางการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ 

จ านวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติต่อ
บุคลากรวิจัย 

5,000 
 
 
 

รอบปีงบประมาณ    
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 
 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
1.มีจ านวนโครงการ/
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) 
ค่อนข้างน้อย และ
โครงการ/กิจกรรมที่
ด านเนนิการ ยังไม่
ครบถ้วนตาม 

1. ควรเพิ่มจ านวน
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรู้ 
(KM) และด าเนนิการ
ให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการการ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดท าโครงการจดัการ
ความรู้ (KM) 

จัดท าโครงการจดัการ
ความรู้ (KM) 

จ านวนโครงการ
จัดการความรู้ (KM) 

10,000 รอบปีงบประมาณ    
 
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 
 

กระบวนการจัดการ
ความรู้ ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการ
น ามาปรับใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานจริง 

จัดการความรู้ และ
สามารถน ามาปรับ
ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานจริง 

       

2.ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบั
หน่วยงานย่อย (ที่มา
จากการวิเคราะห์ภาร
งานและการประเมนิ
สมรรถนะของ
บุคลากร) 

2.ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาบคุลากร
ในภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงานย่อย 
(ที่มาจากการวิเคราะห์
ภารงานและการ
ประเมนิสมรรถนะ
ของบคุลากร) 

สามารถด าเนินการ
ได ้
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบัหน่วยงาน
ย่อย 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบั
หน่วยงานย่อย 

1.แผนพัฒนา
บุคลากร 
2.จ านวนหลักสูตรที่
พัฒนาบุคลากร 

 รอบปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคคล 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3.ขาดการติดตาม
และประเมนิผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา มาใช้
ในการปฏบิัติงาน
หรือปรบัปรงุ
ตนเอง 

3. ควรมีการติดตาม
และประเมนิผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา มาใช้ใน
การปฏิบัตงิานหรือ
ปรับปรุงตนเอง 

สามารถด าเนินการ
ได ้
 

จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนา มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์
บุคลากรที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนา 
มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

จ านวนบคุลากรที่มี
การประเมินผล
สัมฤทธิ์หลังการ
ฝึกอบรม/เทียบกับ
จ านวนบคุลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

1,000 รอบปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

งานบุคคล 

 4. ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในผล
การประเมิน และน า
ผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการ
บริหารงาน และ
รายงานการปรับปรุง
ต่อกรรมการประจ า
ของสถาบันฯ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

- - - - รอบปีงบประมาณ    
 

ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/

สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 5. ควรใหค้วามส าคัญ
ในการจัดสวัสดิการ
และเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี ตลอดจน
สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่
บุคลากร 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดให้มีสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
ให้แก่บคุลากร เพื่อเปน็
ขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 

- โครงการสุขภาพ
แข็งแรง 
- โครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

- จ านวนโครงการ 
- จ านวนบคุลากรที่
เข้าร่วม 

 รอบปีงบประมาณ    
 
 

ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 6. ควรจัดให้มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร
และบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ  2 ครั้ง 

ประชุมแลกแปลี่ยน 
ความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร 

- จ านวนครัง้บที่มี
การจัดประชุม 

10,000 รอบปีงบประมาณ    
 

ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
1.ขาดแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

1.ควรจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
และมาจากผลการ
วิเคราะหจ์ านวน
งบประมาณที่ต้องใช้
ในการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

 รอบปีงบประมาณ    
 

งานการเงิน 

2. ขาดการน าข้อมูล
ทางการเงินมา
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 
สถานภาพทาง
การเงินและความ
มั่นคงของ
หน่วยงาน 

2.ควรน าข้อมูลทาง
การเงินมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย สถานภาพ
ทางการเงิน เพื่อให้
ผู้บริหาร น ามาใช้ประ
โยขน์ในการวางแผน 
ควบคุมและตัดสินใจ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดให้มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย สถานภาพ
ทางการเงิน 

จัดให้มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย สถานภาพ
ทางการเงิน 

ผลการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายสถานภาพ
ทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงาน 

 รอบปีงบประมาณ    
 

งานการเงิน 

 
 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.ไม่พบการก าหนด
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.ควรก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ใหค้รบตาม
ภารกิจหลัก เพื่อ
สะท้อนจดุเดน่ของ
สถาบันฯ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

มีการระดมสมอง เพื่อ
หาอัตลักษณ์ของสถาบนั 

มีการระดมสมอง 
เพื่อหาอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

อัตลักษณ์ของสถาบันฯ 100,000 ก.ค. – ต.ค. 55 ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

2.ระบบการจัดท า
เอกสารหลักฐานยัง
ไม่เป็นระบบ และ
การอ้างอิงรายการ
หลักฐาน ไม่
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 

2.ควรจดัท าเอกสาร
หลักฐานให้เป็น
ระบบ และการอ้างอิง
รายการหลักฐานให้
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมนิ เพื่อง่ายต่อ
การสืบค้นหลักฐาน 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

สร้างระบบการจดัท า 
เอกสารหลักฐานการ
ตรวจประเมิน ให้
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมนิ 

สร้างระบบการ
จัดท า 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจประเมนิ 
ให้เชื่อมโยงกบัผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 

ระบบการจัดท า
เอกสารที่เช่ือมโยง
กับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

- รอบปีงบประมาณ    
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

3. การเขียนอธิบาย
ผลการด าเนินงาน
บางตัวบ่งชีข้าด
ความชัดเจนและไม่
ตรงกับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

3.ควรเขียนอธิบายผล
การด าเนินงานให้
ชัดเจน และตรงกับ
เกณฑ์การประเมิน 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

ปรับปรุงการอธิบายผล
การด าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักฐาน
มากย่ิงขึ้น ในการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 

ปรับปรุงการอธิบาย
ผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ
หลักฐานมากยิ่งขึ้น 
ในการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 

ระบบการจัดท า
เอกสารที่เช่ือมโยง
กับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

- รอบปีงบประมาณ    
 

ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  การพฒันาและปรับปรงุระบบด าเนินงาน 
1.ไม่พบการ
ก าหนดหรือ
ทบทวน
กระบวนการ
ด าเนินงานหลัก 
(Core process) ตาม
ภารกิจของสถาบัน
ฯ ในภาพรวมและ
หน่วยงานย่อย 
(ยกเว้นส านักงาน
เลขานุการ) 

1.ควรก าหนด
กระบวนการ
ด าเนินงานหลัก ตาม
ภารกิจสถาบันฯให้
ชัดเจน พร้อมทั้ง
วิเคราะหค์วาม
เชื่อมโยง และระบุ
กระบวนการหลักที่
ต้องการทบทวน 
ก่อนน ามาออกแบบ
และปรับปรุง ติดตาม
ประเมนิผลการ
น าไปใช้ และเสนอ
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

สามารถด าเนินการ
ได ้

 

จัดให้มีการทบทวน
กระบวนการหลักการ
ประเมนิผล
กระบวนการหลัก เพื่อ
น าไปปรบัปรุงและ
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

จัดให้มีการทบทวน
กระบวนการ
หลักการประเมินผล
กระบวนการหลัก 
เพื่อน าไปปรบัปรงุ
และน าเสนอในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 

จ านวนกระบวนการ
หลักที่ได้รบัการ
ทบทวน 

- รอบปีงบประมาณ    
 
 

ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.2   การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
สถาบันค้นคว้าและพฒันาระบบนิเวศเกษตร 

รายงาน ณ วันที ่ 23 พฤษภาคม 2556 

1.จุดท่ีควรพัฒนา 1. ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 4.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

5. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
1. ขาดการ
ประเมนิผล
ภายหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน
งานทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน 
 
 
 
 
 

1.ควรให้
ความส าคัญในการ
ประเมนิผลภาย
หลังจากด าเนินงาน
เสร็จสิ้นทุก
โครงการ/กิจกรรม/
แผนงานและให้
ครอบคลุมทุก
ประเด็น เพื่อน ามา
วิเคราะห์และ
ปรับปรุงการ
ท างานใหด้ียิ่งขึ้น 

ท าการประเมินผล
ภายหลังการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน
งานทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน 
 
 
 

การประเมินผล
ภายหลังการด าเนินงาน
เสร็จสิ้นทุกโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

80% ของจ านวน
โครงการที่มผีลการ
ประเมนิเทียบกับ
โครงการที่
ด าเนินการทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการสรุปผลการ 
ด าเนินงานตาม
แผนการด าเนนิงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555ไตรมาส 1-2 
และไตรมาส 3-4 

ไตรมาส 1-2 มีการ
ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 79.49  
ไตรมาส 3-4 มีแผนการ
ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 90.58 

- หัวหน้า
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. จุดท่ีควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

2.ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรใน
ภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงาน
ย่อย (ที่มาจากการ
วิเคราะห์ภาระงาน
และการประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากร 

2. ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรทั้งใน
ภาพรวมและระดับ
หน่วยงานย่อย 
(ที่มาจากการ
วิเคราะห์ภาระงาน
และการประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากร) 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบั
หน่วยงานย่อย 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบัหน่วยงาน
ย่อย 

1.แผนพัฒนา
บุคลากร 
2.จ านวนหลักสูตรที่
พัฒนาบุคลากร 

ยังไม่มีการด าเนินงาน 0 % 0 บาท งานบุคคล 

 3. สถาบันฯ ควรมี
การทบทวนภารกิจ
หลัก โดยค านึงถึง
โอกาส อุปสรรค 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพื่อก าหนดทิศทาง
และต าแหน่ง 
(Positioning) ของ
หน่วยงานย่อยและ
สถาบันฯในอนาคต 

จัดประชุมบคุลากร
ของสถาบันฯ เพื่อ
ทบทวนภารกิจหลัก
และก าหนดทศิทาง
ของสถาบันฯใน
อนาคต 

จัดประชุมบคุลากรของ
สถาบันฯ เพื่อทบทวน
ภารกิจหลักและ
ก าหนดทศิทางของ
สถาบันฯในอนาคต 

1.กรอบการ
ด าเนินงานในอนาคต 
(แผนปฏิบตัิราชการ 
 4 ปี) 

มีการจัดสัมมนา เรื่อง   
“ สถาบันวิจัยเฉพาะ
ทางเพื่อพัฒนาระบบ
เกษตรในเขตวิกฤตจาก
ภัยธรรมชาติและ
ประชุมเพื่อจดัท า
แผนปฏิบัติการในวันที่ 
30 กรกฎาคม 2555 ท า
ให้มีกรอบแผนปฏิบตัิ
ราชการของสถาบันฯ 

100 % 150,000 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- 1.ควรให้การ
สนับสนุนในด้าน
งบประมาณ เพื่อ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง อาคาร 
สถานที่ เครื่องมือ 
ซ่ึงมีอายุการใช้งาน
นานแล้ว รวมทั้ง
ก าลังคนให้แก่
สถานีจัยในสังกัด
ของสถาบันฯ เพื่อ
เพิ่มขีดความ 
สามารถในการ
สร้างผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการ
ต่อชุมชนและ
สังคม และการ
แสวงหาเงินรายได้
จากภายนอก 

- - - - - - - 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.ขาดการน าผล
การพิจารณา 
ข้อคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ 
ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1.ควรน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ มา
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. มีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (แผนกลยทุธ์)และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี (แผนกล
ยุทธ์)และแผนปฏบิัติ
การประจ าป ี

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันที่มีการ
พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 2 ครั้ง/ป ี

- มีการน าเสนอให ้
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) 
ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.12301/ว1150 ลง
วันที่ 3 กันยายน 2555 
- มีการน าเสนอให ้
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ พิจารณา
งบประมาณเงินรายได้ 
พ.ศ. 2557 

100 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

 2. สถาบันฯ ควรมี
การทบทวนภารกิจ
หลัก โดยค านึงถึง
โอกาส อุปสรรค   
จุดแข็ง จุดอ่อน   
เพื่อก าหนดทิศทาง
และต าแหน่ง 
(Positioning) ของ
หน่วยงานยอ่ยและ
สถาบันฯ ใน
อนาคต 

จัดประชุมบคุลากร
ของสถาบันฯ เพื่อ
ทบทวนภารกิจหลัก
และก าหนดทศิทาง
ของสถาบันฯใน
อนาคต 

จัดประชุมบคุลากรของ
สถาบันฯ เพื่อทบทวน
ภารกิจหลักและ
ก าหนดทศิทางของ
สถาบันฯในอนาคต 

1.กรอบการ
ด าเนินงานในอนาคต 
(แผนปฏิบตัิราชการ  
4 ปี) 

- มีการสัมมนา 
เรื่อง “สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพัฒนา
ระบบเกษตรในเขต
วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 5 – 6 
กรกฎาคม 2555 

100 % 150,000 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1.ขาดการ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัยปี 
51- 54 

1. ควรมีการ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัย       
ทุก ๆ ป ี

จัดท าการประเมินผล
การด าเนินงานแผน
แม่บทงานวิจัย 

การประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนแมบ่ท
งานวิจัย 

ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 3.50  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

2.ขาดการ
ประเมนิผล
ความส าเร็จของ
การบูรณางาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและ
งานวิจัย 

2. ควรมีการ
ประเมนิผล
ความส าเร็จของ
การบูรณางาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและ
งานวิจัย 

จัดให้มีการ
ประเมนิผล
ความส าเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 

ท าการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
 

จ านวนโครงการที่มี
การประเมิน 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

3. ขาดการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการ
ต่อสังคม 

3. ควรมีการ
ประเมนิประโยชน์
หรือผลกระทบของ
การให้บริการ
วิชาการต่อสังคม 

จัดให้การประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

ท าการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

จ านวนโครงการที่มี
การประเมิน 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

4. แบบประเมนิ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการบาง
โครงการไม่
ครอบคลุมทั้ง 
 4 ประเด็น 

4. แบบประเมนิ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง  
4 ประเด็นทุก
โครงการ 

จัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเด็น 

ท าการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 
ประเด็น 

จ านวนโครงการที่มี
การประเมิน 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

5. มีจ านวนงานวิจัย
ที่ยื่นจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบตัร
น้อย 

5. ควรสนับสนุนให้
มีการยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรจาก
งานวิจัยให้มากขึ้น 

ผู้บริหารสถาบันฯ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์ความรู้
ที่ได้จากผลงานวิจัย 
เพื่อน าไปสู่การจด
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 

ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรวิจัย มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ 
บัตรจากผลงานวิจัยที่
ค้นพบ 

จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับการจดสทิธิบัตร
หรืออนุสิทธิบตัรต่อ
บุคลากรวิจัย 

ยังไม่มีงานวิจัยที่ไดร้ับ
การจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

0 % 0 บาท ผู้อ านวยการ
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 6. ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้บคุลากร
วิจัยตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทัง้ใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ส่งเสริมให้บคุลากร
วิจัยให้ได้รบัทักษะใน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

เทคนิคและแนวทางการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่มี
คุณภาพ 

จ านวนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานา 
ชาติต่อบุคลากรวิจัย 

ยังไม่มีงานวิจัยที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานา 
ชาต ิ

0 % 0 บาท ส านกั/ศูนย์/
สถานี 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
1.มีจ านวนโครงการ/
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM) 
ค่อนข้างน้อย และ
โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ ยังไม่
ครบถ้วน 

1. ควรเพิ่มจ านวน
โครงการ/กิจกรรม
การจัดการความรู้ 
(KM) และ
ด าเนินการให้
ครบถ้วนตาม
กระบวนการการ 

จัดท าโครงการจดัการ
ความรู้ (KM) 

จัดท าโครงการจดัการ
ความรู้ (KM) 

จ านวนโครงการ
จัดการความรู้ (KM) 

มีการจัดท าโครงการ
จัดการความรู้ (KM) 
จ านวน 3 เรื่อง 

100 % 12,410 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 



 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

2.ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรใน
ภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงาน
ย่อย (ที่มาจากการ
วิเคราะห์ภารงาน
และการประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากร) 

2.ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรใน
ภาพรวมและใน
ระดับหน่วยงาน
ย่อย (ที่มาจากการ
วิเคราะห์ภารงาน
และการประเมิน
สมรรถนะของ
บุคลากร) 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบั
หน่วยงานย่อย 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในภาพรวม
และในระดบัหน่วยงาน
ย่อย 

1.แผนพัฒนา
บุคลากร 
2.จ านวนหลักสูตรที่
พัฒนาบุคลากร 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท งานบุคคล 

3.ขาดการติดตาม
และประเมนิผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา มาใช้
ในการปฏบิัติงาน
หรือปรบัปรงุ
ตนเอง 

3. ควรมีการติดตาม
และประเมนิผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา มาใช้
ในการปฏบิัติงาน
หรือปรบัปรงุ
ตนเอง 

จัดให้มีการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์
บุคลากรที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนา 
มาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

จัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์บุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา มาใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

จ านวนบคุลากรที่มี
การประเมินผล
สัมฤทธิ์หลังการ
ฝึกอบรม/เทียบกับ
จ านวนบคุลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท งานบุคคล 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

 4. ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในผล
การประเมิน และ
น าผลการประเมนิ
ไปใช้ประโยชนใ์น
การปรับปรงุการ
บริหาร งาน และ
รายงานการ
ปรับปรุงต่อ
กรรมการประจ า
ของสถาบันฯ 

- - - - - - ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

 5. ควรใหค้วาม 
ส าคัญ ในการจัด
สวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพ 
ที่ดี ตลอดจนสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บคุลากร 

จัดให้มีสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่
ดี ให้แก่บุคลากร เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจ

ให้แก่บุคลากร 

- โครงการสุขภาพ
แข็งแรง 
- โครงการสร้างขวญั
และก าลงัใจ 

- จ านวนโครงการ 
- จ านวนบุคลากรที่

เข้าร่วม 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 5.  ผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

6. ร้อยละผลส าเร็จของ 
โครงการ/กิจกรรม 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

 6. ควรจัดให้มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ 

จัดให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรอย่างน้อยปี
ละ  2 ครั้ง 

ประชุมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารและบคุลากร 

- จ านวนครัง้ที่มีการ
จัดประชุม 

ผู้บริหารมีการประชุม
ช้ีแจงท าความเข้าใจ
นโยบายในการบริหาร 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2555 

50 % 0 บาท ผู้อ านวยการ 

1.ขาดแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

1.ควรจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน และมา
จากผลการ
วิเคราะหจ์ านวน
งบประมาณที่ต้อง
ใช้ในการ
ด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานและ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท งานการเงิน 



 

 

1.จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3.  แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6.  ผลด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละผลส าเร็จ 
ชองโครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
2. ขาดการน า
ข้อมูลทางการเงนิ
มาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย 
สถานภาพทาง
การเงินและความ
มั่นคงของ
หน่วยงาน 

2.ควรน าข้อมูลทาง
การเงินมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย 
สถานภาพทาง
การเงิน เพื่อให้
ผู้บริหาร น ามาใช้
ประโยชน์ในการ
วางแผน ควบคุม
และตัดสินใจ 

จัดให้มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย สถานภาพ
ทางการเงิน 

จัดให้มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย สถานภาพ
ทางการเงิน 

ผลการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายสถานภาพ
ทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงาน 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท งานการเงิน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
1.ไม่พบการ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.ควรก าหนดตัว
บ่งช้ีเพิ่มเติม ตาม
ลักษณะเฉพาะของ
สถาบันฯ ใหค้รบ
ตามภารกิจหลัก 
เพื่อสะท้อนจุดเด่น
ของสถาบันฯ 

มีการระดมสมอง เพื่อ
หาอัตลักษณ์ของ
สถาบันฯ 

 อัตลักษณ์ของสถาบันฯ ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 
1.จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3.  แนวทางการแก้ไข 

ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 
4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6.  ผลด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละผลส าเร็จ 
ชองโครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการจัดท า
เอกสารหลักฐาน
ยังไม่เป็นระบบ 
และการอ้างอิง
รายการหลักฐาน 
ไม่เชื่อมโยงกับผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน 

2.ควรจดัท าเอกสาร
หลักฐานให้เป็น
ระบบ และการ
อ้างอิงรายการ
หลักฐานให้
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน เพื่อ
ง่ายต่อการสืบค้น
หลักฐาน 

สร้างระบบการจดัท า 
เอกสารหลักฐานการ
ตรวจประเมิน ให้
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมนิ 

สร้างระบบการจดัท า 
เอกสารหลักฐานการ
ตรวจประเมิน ให้
เชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมนิ 

ระบบการจัดท า
เอกสารที่เช่ือมโยง
กับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 

100 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 

3. การเขียนอธิบาย
ผลการด าเนินงาน
บางตัวบ่งชีข้าด
ความชัดเจนและ
ไม่ตรงกับเกณฑ์
การประเมิน 

3.ควรเขียนอธิบาย
ผลการด าเนินงาน
ให้ชัดเจน และตรง
กับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

ปรับปรุงการอธิบาย
ผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ
หลักฐานมากยิ่งขึ้น 
ในการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

ปรับปรุงการอธิบายผล
การด าเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักฐาน
มากย่ิงขึ้น ในการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 

ระบบการจัดท า
เอกสารที่เช่ือมโยง
กับเกณฑ์การ
ประเมนิ 

มีการปรับปรงุการ 
อธิบายผลการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับหลักฐาน 
มากย่ิงขึ้น เพื่อสะดวกใน
การตรวจประเมนิคุณภาพ 

100 % 0 บาท ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 

1.จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 1. แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรงุ (กลยุทธ)์ 

2. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6.  ผลด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7.ร้อยละผลส าเร็จ 
ชองโครงการ/กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6  การพฒันาและปรับปรงุระบบด าเนินงาน 
1.ไม่พบการ
ก าหนดหรือ
ทบทวน
กระบวนการ
ด าเนินงานหลัก 
(Core process) 
ตามภารกิจของ
สถาบัน ใน
ภาพรวมและ
หน่วยงานย่อย 
(ยกเว้นส านักงาน
เลขานุการ) 

1.ควรก าหนด
กระบวนการ
ด าเนินงานหลัก 
ตามภารกิจสถาบัน
ให้ชัดเจน พร้อมทัง้
วิเคราะหค์วาม
เชื่อมโยง และระบุ
กระบวนการหลักที่
ต้องการทบทวน 
ก่อนน ามาออกแบบ
และปรับปรุง 
ติดตามประเมินผล
การน าไปใช้ และ
เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการ 
บริหารพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

จัดให้มีการทบทวน
กระบวนการ
หลักการประเมินผล
กระบวนการหลัก 
เพื่อน าไปปรบัปรงุ
และน าเสนอในที่
ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

จัดให้มีการทบทวน
กระบวนการหลักการ
ประเมนิผล
กระบวนการหลัก เพื่อ
น าไปปรบัปรุงและ
น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ 

จ านวนกระบวนการ
หลักที่ได้รบัการ
ทบทวน 

ยังไม่มีการด าเนินการ 0 % 0 บาท ผอ. / หัวหน้า
ส านัก/ศูนย์/
สถานี 



 

 

 



 

บทที ่5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้ รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 8 – 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

ประธานคณะกรรมการ ……………………………
…………… 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองประธานคณะกรรมการ .......................................... (อาจารย์ ดร.ปริยานุช  จุลกะ) 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ ..........................................         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  มณีศรี) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กรรมการและเลขานุการ ………...................................  (นางมุกดา  เกตุแก้ว) 
ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ..........................................               (นางสุนทรา  อุชุภาพ) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการการสัมภาษณ์
เลขานุการสถาบัน หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์วิจัย บุคลากรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จ านวน 10 คน 



 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 
24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.54 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 2.25 2.50 3.78 4.56 3.43 4.00 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  4.03 3.73 3.75 3.00 - - 3.81 3.15 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนนิงาน 

- - 4.00 2.00 - - 4.00 2.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.51 4.36 3.25 2.75 3.70 4.51 3.54 3.62 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ พอใช ้ ดี ดีมาก ดี ดี 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. สถาบันมีศักยภาพทางด้านบุคลากร สถานที่ และองค์ความรู้ในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อ

แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้กับชุมชน ท าให้ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก 



 

2. สถาบันมีผลงานบริการวิชาการที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสถานีวิจัยแต่ละแห่งในการหารายได้ เพื่อเป็นทุนในการ

ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 
2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดประชุมร่วมกับบุคลากรของสถาบันอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 

เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

3. ควรสนับสนุนการหาเงินรายได้ตามศักยภาพของสถานีวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนเป็นเงินทุนวิจัย
และพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ

สถาบัน 
2. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม และการวิจัย ยังไม่ชัดเจน 
3. ผู้บริหารและบุคลากร ยังให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ในการพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการด าเนินงาน น้อย ส่งผลให้การพัฒนาผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของสถาบัน เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพื่อพิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้
เหมาะสมต่อไป 

2. สถาบันควรร่วมจัดท าระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม การวิเคราะห์สังเคราะห์
องค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะต้องท าอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดผล
ส าเร็จอย่างแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. สภามหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดในการด าเนินงานในการแต่งตั้งผู้บริหารสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
2. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการของสถาบันไปตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 



 

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีวิจัยอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบ
ปัญหา ข้อจ ากัด และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันได้อย่างเหมาะสม   

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

  ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดี 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ที่มีปัญหาของประเทศ สามารถให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีสู่สังคมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถาบันมีข้อจ ากัดด้านการเงินงบประมาณ บุคลากร และขาด
ผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ความส าคัญในการติดตามการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อจ ากัด และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถาบันได้อย่างเหมาะสม 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 21 กิจกรรม 

มีการด าเนินการแล้ว 8 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 13 กิจกรรม ได้แก่ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและในระดับหน่วยงานย่อย 
2. การประเมินผลการด าเนินงานแผนแม่บทงานวิจัย 
3. การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
4. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยที่ค้นพบ 
7. เทคนิคและแนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ 
8. จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 



 

9. จัดท าโครงการสุขภาพแข็งแรงและโครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
10. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
11. จัดให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสถานภาพทางการเงิน 
12. มีการระดมสมอง เพื่อหาอัตลักษณ์ของสถาบัน 
13. จัดให้มีการทบทวนกระบวนการหลัก การประเมินผลกระบวนการหลัก เพื่อน าไปปรับปรุงและ

น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
ทั้งนี้ สถาบันควรให้ความส าคัญในการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เพื่อขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จที่สูงขึ้น และส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนินงานอย่างแท้จริง 



 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก /
สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 คร้ัง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 
ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
วันจันทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2556 

เวลา 08.30 - 09.15 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
ประเมิน ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

เวลา 09.15 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร  



 

- ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร กล่าวต้อนรับ 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการชี้แจง

วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารสถาบันฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่าน
มา และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 

   เวลา 15.00 – 15.45 น. กลุ่มที่ 1 เลขานุการสถาบันฯ/หัวหน้าสถานี/หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ จ านวน 4 คน 
   เวลา 15.45 – 16.30 น. กลุ่มที่ 2 บุคลากรข้าราชการ/พนักงาน /ลูกจ้าง             จ านวน 6 คน 

วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิ
กิจ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 –  15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้

ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
รับทราบ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่ 



 

1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เลขานุการสถาบัน หัวหน้าสถานีวิจัย/
ศูนย์วิจัย บุคลากรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จ านวน 10 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   



 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.54 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 3.54 3.62 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้       3.50 4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 7 6 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 7 ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และ

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา  
-  ข้อ 8 ไม่มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั 
ข้อ 3 4 3 4 3.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่  
- ข้อ 5 หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   3.43 4.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 4 4 3.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 4 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

-  ข้อ 6 ไม่มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
-  ข้อ 7 ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 4 5 5 3 4.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 2 ไม่มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่

คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 



 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

-  ข้อ 5 ไม่มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

-  ข้อ 6 ไม่มีระบบและกลไกส่งเสรมิการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แต่ยังไม่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 
บาท 180,000 180,000 9,705,100 510,794.74 7,644,500 402,342.11 5.00 5.00 

19.00 19.00 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ 6 3 2 2 2.00 2.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ยังไม่ชัดเจน 

-  ข้อ 4 ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
-  ข้อ 5 ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 2   0 2 0.00 2.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 1 ไม่มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและ

การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
-  ข้อ 4 ไม่มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

-  ข้อ 5 ไม่มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 11 57.89 11 57.89 5.00 5.00 
19 19 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.50 4.00 3,182.57 4.35 2,919.17  4.22 4.35 4.22 
732.00  691 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20.0 30.0 3.25 14.77 4.25 19.32 3.69 4.83 
22.00 22.00 

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     22.00 22.00     
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     5 1.25 13 3.25     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     5 2.50 0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ผลงาน     0 0.00 0 0.00     



 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

Scopus 

ผลงาน     0 0.00 1 1.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     5 0.63 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     11 2.75 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     4 4.00 0 0.00     

2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 30 12.00 54.55 9.00 40.91 5.00 5.00 
22.00 22.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     12 6     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0 1     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     0 2     
  การใช้ประโยชน์ทางออ้มของานสรา้งสรรค์ เรื่อง     0 0     

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 5.00 41.67 4.00 80.00 5.00 5.00 
12.00 5.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     2 0     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     3 1     
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
เรื่อง     5 3   

  



 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     12 5   
  

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 6 2 2 2.00 2.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่  
-  ข้อ 3 ไม่มีชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

-  ข้อ 4 ไม่มีชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลกัษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน 

-  ข้อ 5 ไม่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง)  

ข้อ 3 4 3 4 4.00 5.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 5 ไม่มีผลการด าเนินงานที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั (เพื่อความกิน

ดีอยู่ดีของชาติ)  

ข้อ 1 3 0 4 0.00 5.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่ 
-  ข้อ 5 ไม่มีผลการด าเนินงานที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   3.81 3.15 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 6 6 6 4 4.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไม่มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
- ข้อ 4 ผู้บริหารไม่มีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
- ข้อ 7 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไม่ได้ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 5 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 3 4.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ยังไม่ครบถ้วน อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน  
- ข้อ 5 ไม่มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

- ข้อ 6 ไม่พบการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 6 4 2 3.00 2.00 
หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได้แก่ 

- ข้อ 4 ไม่มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อ 5 ไม่มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัต ิ
- ข้อ 6 ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
- ข้อ 7 ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคลอ้งกับ
การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อยละ 30 40 49 64.47 37 59.68 4.03 3.73 
76 62 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ   3.00 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5 4 3.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 1 ไม่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
- ข้อ 4 การจัดท ารายงานทางการเงิน ยังไม่เป็นระบบอย่างชัดเจน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- ข้อ 5 ไม่มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 2.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 8 7 3 4.00 2.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 ไม่มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน 

- ข้อ 3 ไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- ข้อ 4 การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อ



 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

  2555 2556 สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์   
(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร   

คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักงานประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา 
- ข้อ 5 การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน ยังไม่ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

- ข้อ 8 ไม่มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
- ข้อ 9 ไม่พบแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 2.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 3 5 4 2 4.00 2.00 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 1 การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก ยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย
ต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

- ข้อ 4 ไม่มีการทบทวน และหรือปรบัปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละ
กระบวนการ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

- ข้อ 5 ไม่มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจ เพื่อให้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ข้อเสนอแนะ 



 

1. ควรให้ความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี   
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

  จุดแข็ง 
1. สถาบันมีศักยภาพทางด้านบุคลากร สถานที่ และองค์ความรู้ในการสนับสนุนการวิจัย เพื่อ

แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้กับชุมชน ท าให้ได้รับเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก 
2. สถาบันมีผลงานบริการวิชาการที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
3. สถาบันสามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์งานวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 

ได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสถานีวิจัยแต่ละแห่งในการหารายได้ เพื่อเป็นทุนในการ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 

2. ควรจัดท าแบบประเมินผลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งขีด
ความสามารถของสถานีวิจัยและศูนย์วิจัยแต่ละแห่ง ซึ่งจะท าให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม 

3. ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติเพิ่มขึ้น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้กับนักวิจัยภายในสถาบัน  
2. การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ยังไม่เป็นระบบ 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม ยังไม่เป็นระบบอย่างชัดเจน ท าให้ยากต่อการติดตามประเมินผล

ส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

  ข้อเสนอแนะ 



 

1. ควรสนับสนุนการหาเงินรายได้ตามศักยภาพของสถานีวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนเป็นเงินทุนวิจัย
และพัฒนาสถานีวิจัยต่อไป 

2. สถาบันควรร่วมจัดท าระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม การวิเคราะห์สังเคราะห์
องค์ความรู้จากงานวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะต้องท าอย่างไร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรก าหนดรอบในการประเมินผลแผนงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้ทราบถึง
สถานะและสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.15 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้   
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- ไม่มี 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดประชุมร่วมกับบุคลากรของสถาบันอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 
เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

2. ควรด าเนินการจัดการองค์ความรู้ (KM) (เช่น การใช้งานและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น) ในเร่ืองที่ก าหนดให้ครบถ้วนตามกระบวนการ และน าผลมาจัดท าเป็นเอกสารหรือรูปเล่ม (คู่มือ) 
อย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของสถาบันต่อไป 

3. ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและหรือเพิ่มเติมระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี รวมทั้ง
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากร และมีการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่เหมาะสม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีการด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 

เท่านั้น (ด้านบริหารบุคคล) ไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างน้อย 3 ด้าน และด้านที่ด าเนินการ



 

ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ (ขาดการติดตามและประเมินผล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป) 

3. ไม่มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าสถาบัน มีการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบหน้าที่และ

บทบาทตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
2. ควรให้ความส าคัญในการจัดท าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันให้ครอบคลุมอย่าง

น้อย 3 ด้าน ตามเกณฑ์และให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ควรให้ความส าคัญและมีระบบวิธีการติดตามให้บุคลากรน าเอาความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 
 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และการน าเอาข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะการเงิน และความมั่นคงด้านการเงินของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
รวมทั้งการน าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงินของหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และควบคุมด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 



 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้
คุณภาพระดับควรปรับปรุง   
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารและบุคลากร ยังให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน ในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน น้อย ส่งผลให้การพัฒนาผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. บุคลากรยังมีความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่
สามารถด าเนินได้ครบถ้วนตามระบบประกันคุณภาพ และวางแผนการด าเนินงานให้เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานประจ าได้อย่างแท้จริง  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดผล
ส าเร็จอย่างแท้จริง 

2. ควรสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันได้  เพื่อ
สะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

 
 ข้อสังเกต 

1. ความเข้าใจในการจัดท าระบบเอกสารประกันคุณภาพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด 
เห็นได้จากหลักฐานที่ได้รับมีความแตกต่างกันระหว่างสถานีวิจัย และไม่มีครบทุกสถานีวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู่ใน
เกณฑ์ควรปรับปรุง  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  



 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดกระบวนการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการหลักที่ครบถ้วนครอบคลุมการด าเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน   
2. ขาดการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานหลักที่สะท้อน

ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนหลักให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น การ
สนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานร่วมกันภายในสถาบัน  

2. ควรด าเนินการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการหลัก และส่งผลให้หน่วยงานสามารถ
ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ที่สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการได้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

ภาคผนวกท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 6 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 3 4 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 4 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 3 

5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 510,794.74 402,342.11 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 2 2 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 0 2 

8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 11 11 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.35 4.22 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 14.77 19.32 

11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน 22 22 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 19 19 

13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3 3 

14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 5 13 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 5 0 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 



 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

สถาบัน กรรมการ 

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 1 

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 5 0 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 11 0 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0 

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 4 0 

23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

คน 22 22 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 22 0 

25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 2 0 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 6,302,600 7,019,100 

27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 

บาท 27,083,500 625,400 

28 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 12 9 

29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 12 6 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 1 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 2 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0 

33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 5 4 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 0 
35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 3 1 



 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

สถาบัน กรรมการ 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 5 3 
37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 12 5 
38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 2 2 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

40 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 3 0 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 4 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 4 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 
44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 3 
45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 2 
46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 49 37 

47 จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับรวมคนงาน) คน 116 62 
48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 111 111 
49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 5 5 

องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ 

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 5 4 
องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 3 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 4 2 

 

 



 

ภาคผนวกท่ี 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มเลขานุการสถาบันฯ/หัวหน้าสถานี/หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ จ านวน 4 คน 

1. ปัญหาในการด าเนินงาน 
- การให้บริการวิชาการ การวิจัย และการตีพิมพ์ ยังมีน้อย  
- การหารายได้เลี้ยงตนเอง ค่อนข้างน้อย และบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและความ

เข้มแข็งลดลง ท าให้กลายเป็นจุดอ่อนของสถาบัน จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบรวมกับคณะ
วิชา  

- ขาดแคลนบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยังไม่ดีพอ   
- ขาดผู้บริหารในการชี้น า สนับสนุน และเชื่อมโยงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้   
- ระบบการติดตาม และประเมินบุคลากร ยังไม่ชัดเจน  
- ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ให้ความส าคัญในการลงไปติดตามการด าเนินงานของแต่ละสถานี ส่งผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการท างาน ควรมีผู้บริหารในการบริหารจัดการที่มีภาวะผู้น าที่ชัดเจน เด็ดขาด 
- การหารายได้เร่ิมดีขึ้น แต่ขาดผู้น าในการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี ท าให้การ

ด าเนินงานชะงัก ส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับ  
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ และการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ได้เต็มศักยภาพมากนัก  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน ให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ก่อต้ัง ได้แก่ 
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัย มีด าเนินการได้ดีแล้ว แต่ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและ

ชุมชนมากกว่า เน่ืองจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์เป็นหลัก โดยบุคลากรวิจัย
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

- การปรับโครงสร้างองค์กร อาจส่งผลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันลดลง ควร
หารือร่วมกับผู้บริหาร ถึงแนวนโยบายในการปรับโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาถึงบทบาทของ
สถาบัน และขีดความสามารถของบุคลากร เช่น การตีพิมพ์ผลงาน ควรเน้นเฉพาะการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับชาติ โดยปรับไปทีละขั้นตอน ส่วนภารกิจของสถาบัน ควรเน้นการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น เช่น เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานีวิจัยหลาย
แห่งสามารถด าเนินการได้ แต่หากสถานีวิจัยใดไม่สามารถด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญในการสนับสนุนด้านการลงทุน เพื่อให้สถานีวิจัยมีความพร้อมในการด าเนินงานต่อไป



 

ได้ และส่งผลให้สามารถรองรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานให้กับนิสิตได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาควิชาที่เกี่ยวข้องสามารถส่งนิสิตฝึกงานได้  

- นโยบายที่ก าหนดให้แต่ละสถาบันเลี้ยงตนเอง มีการด าเนินการเร็วเกินไปในการตัดงบประมาณลง
อย่างรวดเร็ว ควรให้โอกาสสถาบันได้ทดลองท างานต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่เพียงพอ 

- การจ้างบุคลากรของแต่ละสถานีไม่ควรเป็นภาระเฉพาะของแต่ละสถานี ควรมีการแบ่งสัดส่วนใน
การสนับสนุนระหว่างสถานีกับมหาวิทยาลัย 

- สภามหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาบัน ควรให้ผู้เกี่ยวข้องลงมาหารือร่วมกับ
บุคลากรสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้สถานีวิจัยด าเนินการตามภารกิจที่
คาดหวัง เนื่องจากสถาบันมีความพร้อมของพื้นที่ นักวิชาการที่มีศักยภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการผลิตงานวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี  

- ศักยภาพของแต่ละสถานีวิจัยมีต้นทุนไม่เหมือนกัน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและลงไปติดตาม
ผลงานในเขตพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน
ลูกจ้างของแต่ละสถานี 

3. การด าเนินงานของสถานีวิจัย 
- สถานีวิจัยดอยปุย มีนโยบายในการจัดตั้ง เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือชาวเขาไม่ให้ท าไร่เลื่อน

ลอย ปลูกฝิ่น การท าลายป่าไม้ จึงท าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม 
พัฒนา ฝึกอบรมความรู้ให้กับชาวเขา สามารถน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท าให้ปัจจุบัน
ชาวเขามีรายได้จากการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น สตรอเบอร์ร่ี พลับ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  

- สถานีวิจัยสิทธิพร มีการก าหนดโครงสร้าง วางแผน master plan ในการบริหารจัดการภายในสถานี
วิจัย เพื่อรองรับการท างานวิจัยของอาจารย์ การสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงานให้กับนิสิต 
โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย กรมชลประทาน และหน่วยงานในเขตพื้นที่เป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นการท างานวิจัยพืชเศรษฐกิจของประเทศ เช่น มะพร้าว ปาล์ม ยางพารา ที่สามารถ
สร้างรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ทั้งนี้หาก
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม สายพันธุ์บางเบิด สามารถส่งขายได้ และ
เป็นแหล่งสร้างรายได้ ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มได้ปีละประมาณ 1 ล้านเมล็ด มหาวิทยาลัย
ควรให้ความส าคัญในการจดทะเบียนเมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เมล็ดพันธุ์เกษตร 
23 ซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ 5 – 10 ล้านเมล็ดต่อปี จะท าให้เกษตรกรได้รับเป็นประโยชน์ในการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีต้นทุนน้อย  

 
 



 

กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง             จ านวน 6 คน 
1. ปัญหาการด าเนินงาน 

- ระบบการบริหารจัดการของผู้บริหารแต่ละระดับ หากเปรียบเทียบกับภาคเอกชนจะมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

- ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรที่สถานี เช่น ลูกจ้าง นักวิจัย  
- ขาดผู้บริหารในการบริหารจัดการและดูแลอย่างจริงจัง ท าให้ไม่เห็นปัญหาการด าเนินงานภายใน

สถาบันอย่างชัดเจน เน่ืองจากผู้บริหารไม่ค่อยมีเวลาในการประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามการ
ด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานมาก เช่น ด้านการเงิน ที่ต้องการ
อ านาจในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้บริหารระดับหัวหน้างานไม่สามารถตัดสินใจและ
ให้ค าแนะน าได้  

- อัตราก าลังในแต่ละสถานีมีบทบาทหน้าที่ไม่ตรงกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ต าแหน่งนักวิจัย 
ต้องท างานทุกต าแหน่ง ได้แก่ งานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ ด้วย 

- บางสถานีวิจัย มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการหารายได้ และไม่มีงบประมาณในการลงทุน ท าให้
รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอในการช าระหนี้สินคืนในแต่ละปี   

- มหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในหมวดค่าจ้างตามสถานี ท าให้เป็นหนี้สินต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องจ่ายคืนปีละ 4 แสนบาท ท าให้ไม่สามารถพัฒนางานในอนาคตได้อย่างเต็มที่ 

- บุคลากรของแต่ละสถานี ขาดความมั่งคงและความแน่นอนในแต่ละต าแหน่งงาน 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน ให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ก่อต้ัง ได้แก่ 
- ควรปรับวุฒิทางการศึกษาให้กับบุคลากร และมีการบรรจุลูกจ้างประจ า 
- งานวิจัยมีน้อย เน่ืองจากมีภาระงานอ่ืน ควรมีการสนับสนุนการท างานวิจัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานหารายได้เพิ่มขึ้น ท าให้ทุกคนในแต่ละสถานีวิจัยต้อง

ช่วยกันหางานวิจัยลงในแต่ละสถานี โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีมีส่วนสนับสนุน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยถูกบังคับให้ออกนอกระบบ และมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จ ากัด หากหน่วยงานไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยควรต้องพิจารณาศักยภาพ หรือความพร้อม หรือสิ่งที่ต้องเติมเต็มให้แต่ละสถาบัน
สามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งอาจต้องเพิ่มเติมหรือสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนให้กับสถาบัน
ก่อน และจ่ายคืนเมื่อมีรายได้ เช่น สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการหารายได้ใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 



ตวับง่ชีท้ี ่2.10 (สถาบนั) (สมศ. 8) การน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ตวับง่ชีท้ี ่2.11 (สถาบนั) (ส านัก 2.4) (สมศ. 9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

5.1 เริ่มตน้ 5.2 สิน้สดุ
สถาบนั

1 ชุมชน การเรียนการสอน จ านวนผู้เข้าร่วม

2 ภาคเอกชน การวิจัย ความพึงพอใจ

3 ภาครัฐ การบริการชุมชน

4 หนว่ยงานวิชาชีพ

5 อืน่ๆ(ระบ)ุ

6

7
8

ขอ้สงัเกต

3. ความร่วมมอืของ
หน่วยงาน

4. ทีม่าของการ
บริการทางวิชาการ

8. เปา้หมาย 9. ผลการด าเนินงาน
ตามตวับง่ชี้

2. เพิ่มรายละเอยีดโครงการกจิกรรมด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ส านกังานบริการวิชาการ มฐีานข้อมลูโครงการพัฒนาวิชาการ ซ่ึงมลัีกษณะโครงการ 2 ลักษณะ คือ งานบริการวิชาการ และงานวิจัย ซ่ึงโครงการในลักษณะงานวิจัย ใหร้ายงานข้อมลูเพิ่มเติมในส่วนของ สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
ด้วย โดยขอใหส้ถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. หารือร่วมกนักบัส านกังานบริการวิชาการในการจัดท ารายละเอยีดต่อไป

แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ใชข้อ้มลูจากสถาบัน และส านักงานบรกิารวิชาการ)

ล าดบั 1. ชือ่โครงการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคม

2. ชือ่ผู้รับผิดชอบ 7. ตวับง่ชี้5. ระยะเวลาด าเนินการ 6. 
งบประมาณ

1 13/1/2014



เสียค่าใช้จ่าย ใช้กบัการเรียนการสอน รายวชิา ต่อเนื่อง มีการด าเนินงาน
ต้ังแต่ 2 ปขีึน้ไป

พึง่พาตนเองได้

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย ใช้กบัการวจิยั งานวจิยั ยัง่ยนื มีการด าเนินงานต้ังแต่
 5 ปขีึน้ไป

เกดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
การพฒันาชุมชน

ใช้กบัการขยายผลสู่การ
ปรับปรุงรายวชิา

รายวชิา เกดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
การพฒันาสังคม

ใช้กบัการขยายผลสู่การเปดิ
รายวชิาใหม่

รายวชิา เกดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
การพฒันาประเทศ

ใช้กบัการต่อยอดสู่หนังสือหรือ
ต ารา

หนังสือ/ต ารา

ใช้กบัการเรียนการสอนและ
การวจิยั
บรูณาการกบักจิกรรมนิสิต

บรูณาการกบัการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนสิิต

ยนืยนั
แก้ไข อธิบาย

เพ่ิมเตมิ2. เพิ่มรายละเอยีดโครงการกจิกรรมด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ส านกังานบริการวิชาการ มฐีานข้อมลูโครงการพัฒนาวิชาการ ซ่ึงมลัีกษณะโครงการ 2 ลักษณะ คือ งานบริการวิชาการ และงานวิจัย ซ่ึงโครงการในลักษณะงานวิจัย ใหร้ายงานข้อมลูเพิ่มเติมในส่วนของ สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. 
ด้วย โดยขอใหส้ถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง่ มก. หารือร่วมกนักบัส านกังานบริการวิชาการในการจัดท ารายละเอยีดต่อไป

16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็

17. หลกัฐาน 
(pdf, doc)

แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ใชข้อ้มลูจากสถาบัน และส านักงานบรกิารวิชาการ)

13. ชือ่ผลงานที่
บรูณาการ

14. ระยะเวลาทีน่ ามา
บรูณาการ

15. การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็

11. การใหบ้ริการ 12. การบรูณาการ10. สรุปผล 
(บรรล/ุไมบ่รรล)ุ

ต่อเนื่อง 

2 13/1/2014



ตวับ่งช้ีที่ 3.5 (สถาบัน/ส านัก) ร้อยละของบุคลากรที่ไดรั้บการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชพีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศกึษา

ล าดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่ได้รับ

การพัฒนา (วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ

ค่าใช้จ่าย

7.2 จ านวนเงิน 

(บาท)

หน่วยงาน........

ศึกษาต่อ ต่างประเทศ 1 มิถุนายน 2555 ทุนส่วนตัว
ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ทุนภายในคณะ
สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนภายนอก
ประชมุ
น าเสนอผลงาน

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

4. ระดับกิจกรรม 5. ช่ือ

หน่วยงานที่

จัดกิจกรรม

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทกัษะวิชาชีพ

หมายเหตุ2. ช่ือกิจกรรมที่ได้รับการ

พัฒนา

6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ช่ือบุคลากร

เลือกประเภทของ

กิจกรรมที่ได้รบัการ

พฒันาที่เกี่ยวข้อง

เลือกระดับกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง

เลือกแหล่งที่มาของ

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวข้อง

ใส่ข้อมูลในชว่งปกีารศึกษา 

2554 โดยรปูแบบการใส่วัน

เดือนป ีคือ d/mm/yyyy เชน่ 

1/6/2555

1 13/1/2014



ตัวบ่งชีท้ี ่2.10 (สถาบัน) (สมศ. 8) การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจยั
ตัวบ่งชีท้ี ่2.11 (สถาบัน) (ส านัก 2.4) (สมศ. 9) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิน้สุด

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร
1 การพัฒนาการปลูกพลับอยา่ง

เป็นการค้าในพื้นที่สูงของ
ภาคกลางตอนบนในประเทศไทย

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ ภาครัฐ การเรียนการสอน 16/2/2555 17/2/2555 - จ านวน 1 คน บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน รายวิชา 01119595 
ชื่อว่า Indepdent 
Study

16/2/55-17/2/55 ต่อเนือ่ง มีการ
ด าเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

พึ่งพาตนเองได้ น.ส.มัณฑนารัตน์ ศิริปทุม 
นิสิตปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์  สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โทร.
086-6897649

2 การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ขายปลีก
พลับสด

นางวีระศรี  เมฆตรง ภาครัฐ การเรียนการสอน 16/2/2555 17/2/2555 - จ านวน 1 คน บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน รายวิชา 01119595 
ชื่อว่า Indepdent 
Study

16/2/55-17/2/55 พึ่งพาตนเองได้ น.ส.มัณฑนารัตน์ ศิริปทุม 
นิสิตปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์  สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โทร.
086-6897649

3 วิธีการสกดัและองค์ประกอบ
ของน้ ามันหอมระเหยทีทรี
(Melaleuca afternifolla)
ในประเทศไทย

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ ภาครัฐ การวิจยั 3/1/2555 1/2/2556 - ความพึงพอใจ ใช้กบัการวิจยั การใช้ประโยชน์จาก
น้ ามันทีทรีผลิตใน
ประเทศไทย ในการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพ โดยใช้
เทคโนโลยรีะดับนาโน

3/1/55-1/2/56 ยัง่ยนื มีการด าเนินงาน
ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนา

ชุมชน

เอกสารขออนุมัติโครงการ

4 ช่วงเดือนเกบ็เกีย่วที่มีผลต่อ 
ความสามารถในการแตกกิง่ใหม่ 
และปริมาณผลผลิตของทีทรี  
( Melaleuca  alternifolia   
( Maiden  &  Betche )  Cheel )  ที่ 
ปลูกในประเทศไทย 

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ ภาครัฐ การวิจยั 3/1/2555 2/1/2556 - ความพึงพอใจ ใช้กบัการวิจยั รายวิชา 3/1/2555-
2/1/2556

ยัง่ยนื มีการด าเนินงาน
ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

เอกสารขออนุมัติโครงการ

5 ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโค 
เดอร์มาและเชื้อแบคทีเรีย 
บาซิลลัสปฏปิักษ์ในการควบคุม 
โรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น 

น.ส.จฑุารัตน์ เพชรแกว้
ผศ.วรรณวิไล อนิทนู
นายกติติพงศ์ ตรีตรุยานนท์

หน่วยงานวิชาชีพ การวิจยั 12/2/2554 13/3/2555 - - ใช้กบัการเรียนการสอน ใช้ในการเรียนการสอน
รหัสชุด วิชา  
01008573
 ชื่อวิชา  Biological
Control of Plant  
Pathogens 

12/2/2554-
13/3/2555

พึ่งพาตนเองได้ ใช้ในการเรียนการสอน
รหัสชุด วิชา  01008573
 ชื่อวิชา  Biological
Control of Plant  
Pathogens 

สถานีวิจยักาญจนบุรี
-

สถานีวิจยัดอยปุย
1 โครงการ "พลับเพื่อคุณ" นายวิสิฐ กจิสมพร อืน่ๆ(ระบุ) การบริการชุมชน ปี 2555 ปี 2556 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 60 จ านวนผู้เข้ารับบริการ

 62 ราย
บรรลุ เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน

และการวิจยั
หนังสือ/ต ารา 4 ปี ต่อเนือ่ง มีการ

ด าเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้น
ไป

พึ่งพาตนเองได้ เอกสารโครงการ

2 หลักสูตรการเรียนการสอน น.ส.บัวบาง ยะอปู อืน่ๆ(ระบุ) การเรียนการสอน 1/6/2555 31/5/2556 - จ านวนผู้เข้าร่วม 55 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
 55 ราย

บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน หนังสือ/ต ารา 5 ปี ยัง่ยนื มีการด าเนินงาน
ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

หลักสูตรการเรียนการสอน

3 การเยีย่มชมดูงานกจิกรรมของสถานี นายวิสิฐ กจิสมพร ภาครัฐ การบริการชุมชน 1/6/2555 31/5/2556 - จ านวนผู้เข้าร่วม 100 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
 137 ราย

บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน
และการวิจยั

หนังสือ/ต ารา 5 ปี ยัง่ยนื มีการด าเนินงาน
ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

รายงานการประชุมสถานี

4 โครงการอบรมการผลิตแม่พันธุ์สต
รอเบอร่ีจากการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่

นายสมศักด์ิ  รุ่งอรุณ ภาครัฐ การบริการชุมชน 18/7/2555 9/8/2555 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 55 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
 55 ราย

บรรลุ เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน
และการวิจยั

หนังสือ/ต ารา 2 ปี ต่อเนือ่ง มีการ
ด าเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนา

ประเทศ

เอกสารโครงการ

13. ชือ่ผลงานที่
บูรณาการ

5. ระยะเวลาด าเนินการ 11. การ
ให้บริการ

12. การบูรณาการ

แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ใช้ข้อมูลจากสถาบัน และส านักงานบริการวิชาการ)

ล าดับ 1. ชือ่โครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

2. ชือ่ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวบ่งชี้3. ความร่วมมือ
ของหน่วยงาน

4. ทีม่าของการ
บริการทางวิชาการ

8. เป้าหมาย 9. ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้

14. ระยะเวลาที่
น ามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

6. 
งบประมาณ

10. สรุปผล 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ)

16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

17. หลักฐาน (pdf, doc)

ต่อเนื่อง 
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5.1 เริ่มต้น 5.2 สิน้สุด
13. ชือ่ผลงานที่

บูรณาการ
5. ระยะเวลาด าเนินการ 11. การ

ให้บริการ
12. การบูรณาการล าดับ 1. ชือ่โครงการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม
2. ชือ่ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวบ่งชี้3. ความร่วมมือ

ของหน่วยงาน
4. ทีม่าของการ

บริการทางวิชาการ
8. เป้าหมาย 9. ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้
14. ระยะเวลาที่
น ามาบูรณาการ

15. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

6. 
งบประมาณ

10. สรุปผล 
(บรรลุ/ไม่

บรรลุ)

16. ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

17. หลักฐาน (pdf, doc)

5 โครงการอบรมเชิงการปลูกสตรอ
เบอร่ีและตรวจสอบตาดอกสตรอ
เบอร่ี

นายสมศักด์ิ  รุ่งอรุณ ภาครัฐ การบริการชุมชน 21/5/2556 22/5/2556 145,900 จ านวนผู้เข้าร่วม 50 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
 55 ราย

บรรลุ เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการเรียนการสอน
และการวิจยั

หนังสือ/ต ารา 1 ปี ต่อเนือ่ง มีการ
ด าเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้น

ไป

เกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

เอกสารโครงการ

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์
วิทยากรการปลูกมันส าปะหลัง 25/6/2555 28/6/2555
ให้กบัเกษตรกรจงัหวัดกาญจนบุรี
วิทยากรการปลูกมันส าปะหลัง 28/8/2555 29/8/2555
ให้กบัเกษตรกรจงัหวัดนครสวรรค์

ข้อสังเกต ยนืยนั

แก้ไข อธบิาย
เพ่ิมเติม

พึ่งพาตนเองได้ กจ 0009/ ว 111260 60 คน บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการวิจยั งานวิจยั

พึ่งพาตนเองได้ กจ 0009/ ว 749

2 นายประภาส ช่างเหล็ก ภาครัฐ การบริการชุมชน 60 คน

บรรลุ ไม่เสียค่าใช้จา่ย ใช้กบัการวิจยั งานวิจยั400 คน 400 400 คน

2. เพิ่มรายละเอยีดโครงการกจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส านักงานบริการวิชาการ มีฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ซ่ึงมีลักษณะโครงการ 2 ลักษณะ คือ งานบริการวิชาการ และงานวิจยั ซ่ึงโครงการในลักษณะงานวิจยั ให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก. ด้วย

1 นายประภาส ช่างเหล็ก ภาครัฐ การบริการชุมชน
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ตวับง่ชี้ที่ 3.5 (สถาบนั/ส านัก) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555

ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

ส านักงานเลขานุการ
1 นางสาวสุวรรณา  เสือฟกั สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "จัดประชุม

 นานาชาติให้ง่าย ท าได้ไม่ยาก"
สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพนัธ์ 24 สิงหาคม 2555 24 สิงหาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง นโยบาย
และแนวทางการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
 ปี พ.ศ.2555 - 2560

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 11 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การน าระบบบริหารทรัพยากร
องค์การสู่การปฏบิัติงานด้าน
การเงินและบัญชี มก. (KU-ERP)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 1 ตุลาคม 2555 1 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา "ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้     1
 KM 1 หน่วยงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2555 5 กุมภาพนัธ์ 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการ "ร้านสหกรณ์เพื่อนิสิต-
บุคลากร มก."

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ จ ากัด

21 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 นางจารุวรรณ สมบัติภริมย์ โครงการสัมมนาเครือข่าย 
ผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล ประจ าปี 2555
คร้ังที่ 2

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 29 มิถุนายน 2555 29 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมพจิารณาการใช้โปรแกรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(People Soft)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 ตุลาคม 2555 5 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง "เส้นทางสู่
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 18 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 นางสาวศราวดี ปานจับ สัมมนา เร่ืองหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 10 สิงหาคม 2555 10 สิงหาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชพี

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

การท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 256 : การจัดท า
รายงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุ 
ครุภณัฑ์ ท าสัญญาทั้งปี เบิกจ่าย
เป็นงวด

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 25 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองการ
ท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556 คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 4 ตุลาคม 2555 4 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนาเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 1"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 16 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา เร่ือง การบันทึกค่าเส่ือม
ราคาสินทรัยพถ์าวร ในระบบ ERP

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 18 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง "เส้นทางสู่
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 18 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4 นางทิพย์ลยา ด้วงเงิน การท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 24 กันยายน 2555 26 กันยายน 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองการ
ท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556 คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 3 ตุลาคม 2555 5 ตุลาคม 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง 
"วิธีการบันทึกรายการทางบัญชี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555" คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 9 ตุลาคม 2555 10 ตุลาคม 2555 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง          
"การท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556" คร้ังที่ 4

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 29 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ืองการจัดท าข้อมูลเงิน
งบประมาณแผ่นดินปี 2556     
เข้าระบบ ERP

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 2 พฤศจิกายน 2555 2 พฤศจิกายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

ประชุม เร่ือง การตรวจสอบการ
บันทึกบัญชีและจัดท างบการเงิน 
ปีงบประมาณ 2554"

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 17 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง "เส้นทางสู่
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 18 มกราคม 2555 18 มกราคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 นางสิวินีย์  ทองโคตร อบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ประจ า
หน่วยงานเพื่อใช้งานในระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning 
-  ERP)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

11 มิถุนายน 2555 11 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง เทคนิค
การบริหารงานตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์องค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร

13 กันยายน 2555 13 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ือง การปรับปรุง 
Website หน่วยงาน และ 
Website 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 12 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการ "ร้านสหกรณ์เพื่อนิสิต-
บุคลากร มก."

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ จ ากัด

21 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

6 นางสาวกัญญารัตน์  หิรัญรัตน์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ   
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเตรียมความพร้อมรับ      
 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง นโยบาย
และแนวทางการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ปี พ.ศ.2555 - 2560

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 11 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง เทคนิค
การบริหารงานตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์องค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร

13 กันยายน 2555 13 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ือง การปรับปรุง 
Website หน่วยงาน และ 
Website มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 12 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ืองการจัดท าข้อมูล   
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 
เข้าระบบ ERP

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 2 พฤศจิกายน 2555 2 พฤศจิกายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเสวนา การเขียนผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา
2555

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรของคณะ ส านัก สถาบัน
ที่ปฏบิัติงานวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับ
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2556

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 12 ธันวาคม 2555 12 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 (งบประมาณแผ่นดิน)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 14 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 
6 ประจ าปี 2555

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

18 ธันวาคม 2555 18 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง
กระบวนการจัดท าแผน      รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 7 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

โครงการชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2555

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

7 กุมภาพนัธ์ 2556 7 กุมภาพนัธ์ 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

7 นางสาวนิลเนตร  ศรีคร้าม โครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้ปฏบิัติงานบริหารงานบุคคล 
ประจ าปี 2555 คร้ังที่ 2

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 29 มิถุนายน 2555 29 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมพจิารณาการใช้โปรแกรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(People Soft)

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 ตุลาคม 2555 5 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา "ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้     1
 KM 1 หน่วยงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2555 5 กุมภาพนัธ์ 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แนวปฏบิัติและปัญหาการขอตรวจ
ลงตรา (VISA) และการขอ
ใบอนุญาตการท างานของคนต่าง
ด้าว (Work Permit)

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพนัธ์ 15 กุมภาพนัธ์ 2555 15 กุมภาพนัธ์ 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

8 นางทฤษฎ ี อ่วมกุล ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปะจ าปี 2555

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2555 1 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ า
หน่วยงานเพื่อใช้ใสนระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning - ERP)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

11 มิถุนายน 2555 11 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพ
 ภายใน มก. ปีการศึกษา 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกัน
คุณภาพ

19 มิถุนายน 2555 19 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ   
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การสร้าง b-book
 และ e-pub มืออาชีพด้วย 
Adobe Indesign

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

25 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 1 ทุนส่วนตัว 4,500.-
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

อบรมหลักสูตร การสร้างและ  
การจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย 
Microsoft Access

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

27 สิงหาคม 2555 27 สิงหาคม 2555 1 ทุนส่วนตัว 3,500.-

โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง เทคนิค
การบริหารงานตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ขององค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร

13 กันยายน 2555 13 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การท างานในระบบ ERP  
ปีงบประมาณ 2556 : การจัดท า
รายงานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุ 
ครุภณัฑ์ ท าสัญญา่ทั้งปี เบิกจ่าย
เป็นงวด

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 25 กันยายน 2555 25 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ 
ส านักประกันคุณภาพ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

28 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การน าระบบบริหารทรัพยากร
องค์กรสู่การสู่การปฏบิัติ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 1 ตุลาคม 2555 1 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ือง การปรับปรุง 
Website หน่วยงาน และ 
Website มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 12 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 คร้ังที่ 1

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 16 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

IE NETWORK Conference 
2012 การประชุมทวิชาการ
เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
 ประจ าปี 2555

น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17 ตุลาคม 2555 17 ตุลาคม 2555 1 ทุนภายในคณะ 3,500.- โรงแรมเมธาวลัย 
ชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี

สัมมนา "ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้     1
 KM 1 หน่วยงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2555 5 กุมภาพนัธ์ 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

โครงการ "ร้านสหกรณ์เพื่อนิสิต-
บุคลากร มก."

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ จ ากัด

21 มกราคม 2556 21 มกราคม 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

9 นางสาวเกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล โครงการเสริมสร้างศักยภาพ   
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ มก. ประจ าปีการศึกษ 2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

25 มิถุนายน 2555 25 มิถุนายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนา เร่ือง นโยบาย
และแนวทางการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
ปี พ.ศ.2555 - 2560

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 11 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง เทคนิค
การบริหารงานตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์องค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภณัฑ์

อาหาร

13 กันยายน 2555 13 กันยายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเสวนา การเขียนผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2555

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรของคณะ ส านัก สถาบัน 
ที่ปฏบิัติงานวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับ
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2556

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 12 ธันวาคม 2555 12 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อบรมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (งบประมาณแผ่นดิน)

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 14 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2555

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

18 ธันวาคม 2555 18 ธันวาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)
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การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง
กระบวนการจัดท าแผน      รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 7 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา "ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน การจัดการความรู้     1
 KM 1 หน่วยงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2556 5 กุมภาพนัธ์ 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปี 2555

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

7 กุมภาพนัธ์ 2556 7 กุมภาพนัธ์ 2556 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

10 นางสาวอรพรรณ กิจมุติ การท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 24 กันยายน 2555 26 กันยายน 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองการ
ท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556 คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 3 ตุลาคม 2555 5 ตุลาคม 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง 
"วิธีการบันทึกรายการทางบัญชี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555" คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 9 ตุลาคม 2555 10 ตุลาคม 2555 2 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง    "การ
ท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556" คร้ังที่ 4

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 29 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ืองการจัดท าข้อมูล   
เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2556 
เข้าระบบ ERP

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 2 พฤศจิกายน 2555 2 พฤศจิกายน 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประชุม เร่ือง การตรวจสอบ   
การบันทึกบัญชีและจัดท างบ
การเงิน ปีงบประมาณ 2554"

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 17 มกราคม 2555 17 มกราคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

11 นางสาวพศัภรณ์  เมืองแก้ว ประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ืองการ
ท างานในระบบ ERP 
ปีงบประมาณ 2556 คร้ังที่ 2

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 4 ตุลาคม 2555 4 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย
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3. ประเภทของ
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สัมมนาเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 1"

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 16 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัมมนา เร่ือง การบันทึกค่าเส่ือม
ราคาสินทรัยพถ์าวร ในระบบ ERP

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 18 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

12 นายสุทธิเดช พณิสายแก้ว อบรมโครงการรณรงค์การควบคุม
ก าจัดหนู ภายใน มก.

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองยานพาหนะ 12 มิถุนายน 2555 14 มิถุนายน 2555 3 อื่นๆ (ระบ)ุ  - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร
1 นายนคร เหลืองประเสริฐ การฟื้นฟปู่าตามแนวพระราชด าริ

ฝ่าวิกฤตส่ิงแวดล้อม
สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชา

วนวัฒน์วิทยา   
คณะวนศาสตร์ มก.

21 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2555 2 วัน ทุนภายในคณะ 1,000 -

2 ดร.ณรงค์ชัย  พพิฒัน์ธนวงศ์ ปริมาณสารอาหารส าคัญและ  
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของ 
ไม้ผลขนาดเล็กที่ปลูกในพื้นที่
โครงการหลวง

น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 31 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 1 วัน ทุนภายนอก - -
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

3 นายโรจน์รวี ภริมย์ Precision Agriculture 
Technology

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์พนัธุ
วิศวกรรมและ

เทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
ส านักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แห่งชาติ
กระทรวง

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

20 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ 2,000.00 งบประมาณ
ของหน่วยงาน

4 นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ  Effect of CPPU and GA3   on 
Cluster Weigh, Number of 
Berries and Fruits 
Composition of  Marroo 
Seedless Grape

น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย ประชุมวิชาการ
นานาชาติ       

กรมวิชาการ
เกษตรสมาคม
พชืสวนแห่ง

ประเทศไทยฯ 
ร่วมกับมูลนิธิ
โครงการหลวง
องค์การอาหาร
และเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ  ม.
เกษตรศาสตร์

ม. แม่โจ้
ม.มหิดล 

ม.เชียงใหม่ และม.
นเรศวร

25 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556 4 วัน - งบเสริม
สร้างความเข็มแข็ง

5 นางสาววีระศรี เมฆตรง หลักการวางแผน
งานวิจัยเชิงปฏบิัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดย
การ ใช้โปรแกรม R

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายในคณะ - งบประมาณ
ของหน่วยงาน
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

6 นส.เบ็ญจารัชด ทองยืน นโยบายและแนวทางการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 11 กันยายน 2555 11 กันยายน 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

7 น.ส.จุฑามณี แสงสว่าง หลักการวางแผนงานวิจัย       
เชิงปฏบิัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ โดยการใช้โปรแกรม R

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบ
นิเวศเกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายในคณะ - งบประมาณ
ของหน่วยงาน

8 นางรัตนา สุวรรณเลิศ สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กร
ด้วย Microsoft Access

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

7 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 2 วัน ทุนภายในคณะ - งบประมาณเงิน
รายได้ของ
หน่วยงาน

สถานีวิจัยกาญจนบรุี
1 นางนวลปรางค์  ไชยตะขบ ศึกษาต่อปริญญาเอก ศึกษาต่อ ภายในมหาวิทยาลัย - - - 90 วัน ทุนส่วนตัว - -
2 นายบุญร่วม  จันทร์ชื่น เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  

สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

เข้าร่วมประชุม สัมมนา เร่ือง 
 โลกเปล่ียน  เรียนรู้  อยู่รอด

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 27 กันยายน 2555 27 กันยายน 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,920.00 -

หลักการวางแผนงานวิจัยเชิง
ปฏบิัติการ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ
เกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,552.00 -

3 นายนิธาน   ทองโคตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณภาพภายใน มก.ปีการศึกษา 
2554

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักประกัน
คุณภาพ

19 มิถุนายน 2555 20 มิถุนายน 2555 2 วัน ทุนส่วนตัว - -

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  
สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

เข้าร่วมการน าเสนอรายงานวิจัย  
โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มก.

น าเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พฒันาแห่ง

มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 วัน ทุนส่วนตัว - -
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การน าเสนอรายงานภาคบรรยาย
ประเภทโครงการวิจัย 3  สาขา    
ปี 2554

น าเสนอผลงาน ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พฒันาแห่ง

มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์

6 สิงหาคม 2555 8 สิงหาคม 2555 3 วัน ทุนส่วนตัว - -

เข้าร่วมอบรมคิดนอกกรอบเข้าร่วม
โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ เร่ือง  
ท างานอย่างมีสุข  ใช้ชีวิตอย่างรู้
คุณค่า  ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 2 กันยายน 2555 2 กันยายน 2555 1 วัน ทุนส่วนตัว - -

เข้าร่วมประชุม สัมมนา เร่ือง 
 โลกเปล่ียน   เรียนรู้   อยู่รอด

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 27 กันยายน 2555 27 กันยายน 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,920.00 -

หลักการวางแผนงานวิจัยเชิง
ปฏบิัติการ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ
เกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,552.00 -

4 น.ส.นวะรัตน์  พลิาภ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  
สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

เข้าร่วมประชุม สัมมนา เร่ือง 
 โลกเปล่ียน   เรียนรู้   อยู่รอด

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 27 กันยายน 2555 27 กันยายน 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,920.00 -

หลักการวางแผนงานวิจัยเชิง
ปฏบิัติการ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ
เกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,552.00 -

5  น.ส.สุภทัรา  เมทนีกรชัย เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  
สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

หลักการวางแผนงานวิจัยเชิง
ปฏบิัติการ

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบนิเวศ
เกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

1,552.00 -
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6 น.ส.ท ารงลักษณ์  ศิลาธาราเลิศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  
สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

7 นายธวัชชัย  ผาภมูิสุจิตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง  
สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- -

สถานีวิจัยดอยปยุ
1 นายวิสิฐ  กิจสมพร การปรึกษาหารือการจัดโครงการ

สัมมนา สถาบันวิจัยเฉพาะทาง
เพื่อพฒันาระบบเกษตรในเขต
วิกฤตจากภยัธรรมชาติ

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

15 มิถุนายน 2555 15 มิถุนายน 2555 1 วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

สรุปผลการด าเนินงานมูลนิธิ
โครงการหลวงประจ าปี 2555

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 10 กันยายน 2555 11 กันยายน 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

17 กันยายน 2555 17 กันยายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมไม้ผลเขตร้อน และ
ร่วมประชุมไม้ผลเขตหนาว

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 3 ตุลาคม 2555 3 ตุลาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมหัวหน้างาน ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

16 ตุลาคม 2555 16 ตุลาคม 2555 1 วัน ทุนภายในคณะ 7,242.80 -

การจัดท าหนังสือ “งามทั่วแคว้น 
แดนนนทรี”

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย มก. 25 ตุลาคม 2555 25 ตุลาคม 2555 1 วัน ทุนภายในคณะ - -

ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง
ประจ าปี 2555

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 31 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 พฤศจิกายน 2555 2 พฤศจิกายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุม Sustainable 
Land Management

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มก. 28 พฤศจกิายน 2555 28 พฤศจกิายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
เขตหนาว มูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 30 พฤศจกิายน 2555 30 พฤศจกิายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
เขตร้อน มูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 3 ธันวาคม 2555 3 ธันวาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 4 ธันวาคม 2555 4 ธันวาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 3 มกราคม 2556 3 มกราคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
เขตหนาว มูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 4 มกราคม 2556 4 มกราคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมงานเกษตรแฟร์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย มก. 4 กุมภาพนัธ์ 2556 6 กุมภาพนัธ์ 2556 3 วัน ทุนภายในคณะ 7,000.00
เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง
ดอยปุย คร้ังที่ 1/2556

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พฒันาเกษตรที่สูง

8 กุมภาพนัธ์ 2556 8 กุมภาพนัธ์ 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การวางแผนคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 22 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การพฒันาสวนสองแสน ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย มก. 15 มีนาคม 2556 15 มีนาคม 2556 1/2  วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน 

มก.

ประชุมเชิงปฏบิัติการผลิตองุ่นและ
เสารสประจ าปี 2556 มูลนิธิ
โครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 11 มีนาคม 2556 11 มีนาคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้าคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

28 พฤษภาคม 2556 29 พฤษภาคม 2556 2 วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากไม่มี

รายงาน

วช. 13 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556 5 วัน ทุนภายนอก -โครงการเพื่อคัดเลือกมะขามป้อม ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

2 นายวรวิทย์  ยี่สวัสด์ิ โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

การปลูกอโวกาโด ในพื้นที่       อ.
หนองเขียว จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

24 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรวบรวมสายพนัธ์รองเท้านารี ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย ม.แม่ฟา้หลวง จ.
เชียงราย

19 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 นายเวช   เต๋จ๊ะ โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

สรุปผลการด าเนินงานไม้ผลขนาด
เล็กมูลนิธิโครงการหลวงประจ าปี
2555

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 24 กรกฎาคม 2555 25 กรกฎาคม 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสู่ขวัญ
ความและเทศกาลอโวกาโด

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 14 กรกฎาคม 2555 14 กรกฎาคม 2555 1วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการและ
ศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 14 สิงหาคม 2555 16 สิงหาคม 2555 4วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบิัติการ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2555
และแผนการด าเนินงาน ปี 2556 
มูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 6 กันยายน 2555 7 กันยายน 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การติดตามงานการปลูก         สต
รอเบอร่ีของเกษตรกร

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 30 สิงหาคม 2555 1 กันยายน 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การปลูกอโวกาโด ในพื้นที่       อ.
หนองเขียว จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

24 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 ตุลาคม 2555 2 ตุลาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

15 13/1/2014



ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

การติดตามงานการปลูก            
สตรอเบอร่ีของเกษตรกร

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 5 ตุลาคม 2555 6 ตุลาคม 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การติดตามงานการปลูก          
สตรอเบอร่ีของเกษตรกร

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 22 ตุลาคม 2555 23 ตุลาคม 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 
2012 International 
Symposium Research and 
Development on Highland 
Temperate and Sub-Tropical 
Horticultural crops

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 25 ตุลาคม 2555 26 ตุลาคม 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง
ประจ าปี 2555

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 31 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 พฤศจิกายน 2555 2 พฤศจิกายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การติดตามงานการปลูกสตรอเบอ
ร่ีของเกษตรกร

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 28 พฤศจกิายน 2555 29 พฤศจกิายน 2555 2 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 4 ธันวาคม 2555 4 ธันวาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สาธิตการปลูกสตรอเบอร่ี อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มก. 12 มกราคม 2556 15 มกราคม 2556 4 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- ไม่ทราบข้อมูล 
เนื่องจากเป็น
โครงการพเิศษ จ.
นครราชสีมา

การวางแผนคณะท างานไม้ผล
ขนาดเล็กมูลนิธิโครงการหลวง

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 22 กุมภาพนัธ์ 2556 22 กุมภาพนัธ์ 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สาธิตการปลูกสตรอเบอร่ี อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มก. 23 กุมภาพนัธ์ 2556 25 กุมภาพนัธ์ 2556 3 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

- ไม่ทราบข้อมูล 
เนื่องจากเป็น
โครงการพเิศษ จ.
นครราชสีมา

ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย พระต าหนักภพูงิค์ฯ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 28 กุมภาพนัธ์ 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

16 13/1/2014



ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

ประชุมเชิงปฏบิัติการผลิตองุ่นและ
เสารสประจ าปี 2556 มูลนิธิ
โครงการหลวง

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 11 มีนาคม 2556 11 มีนาคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตามงาน โครงการผลของการ
ใช้ดินขาว “เคโอลิน”เพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอ
เบอร่ี เคพกูสเบอร่ีและมัลเบอร่ี

อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการหลวง 13 มีนาคม 2556 13 มีนาคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4 น.ส.บัวบาง  ยะอูป โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

การปลูกอโวกาโด ในพื้นที่       อ.
หนองเขียว จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

24 กันยายน 2555 24 กันยายน 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรวบรวมสายพนัธ์รองเท้านารี ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย ม.แม่ฟา้หลวง จ.
เชียงราย

19 ธันวาคม 2555 19 ธันวาคม 2555 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ - ไม่เสียค่าใช้จ่าย

5 น.ส.นิตยา   พุ่มสุข โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

การอบรมกระบวนการจัดท าแผน
รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผน มก.
ร่วมกับส านัก

ประกันคุณภาพ

7 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 2 วัน ทุนภายในคณะ 5,249.10 -

ผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจ าปี 
2556

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์
 มก.

8 มีนาคม 2556 8 มีนาคม 2556 1 วัน อื่นๆ (ระบ)ุ 2,450.00 -

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานย่อย

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

28 พฤษภาคม 2556 29 พฤษภาคม 2556 2 วัน ทุนภายในคณะ - -

6 นางอนุสรณ์  ค าภกัดี โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

การอบรมกระบวนการจัดท าแผน
รุ่นที่ 2

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผน มก.
ร่วมกับส านัก

ประกันคุณภาพ

7 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 2 วัน ทุนภายในคณะ 5,249.10 -

7 นายสมศักด์ิ  รุ่งอรุณ โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

8 นายภวูพล สุวิชาวรานนท์ โครงการสัมมนา สถาบันวิจัย
เฉพาะทางเพื่อพฒันาระบบเกษตร
ในเขตวิกฤตจากภยัธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1วัน ทุนภายในคณะ - ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากเป็นทุน

ส่วนกลาง

สถานีวิจัยเพชรบรูณ์
1 นายประภาส  ช่างเหล็ก

2

3

4 นายประภาพ  จงอยู่วัฒนาเลิศ เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28 พฤษภาคม 2556 31 พฤษภาคม 2556 4 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

4,700.00 ที่ ศธ 
0513.10103 ลง

วันที่ 21 
กุมภาพนัธ์ 2556

5 นายวีระยุทธ  แสนยากุล ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วน
ราชการฯ

ประชุม ภายนอกมหาวิทยาลัย อ.เขาค้อ 5 สิงหาคม 2555 5 สิงหาคม 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

500.00 ที่ 1117/ว2499 
ลงวันที่ 22 

กรกฎาคม 2555

6 นายเจรศักด์ิ แซ่ลี ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยประจ าเดือนสิงหาคม 
2555

น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สนง.พลังงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์

8 สิงหาคม 2555 8 สิงหาคม 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

500.00 ที่ 0036/948 ลง
วันที่ 31 

กรกฎาคม 2555

-

น.ส. นงนุช แสนยากุล สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

น.ส. กัญญารัตน์ หว้ารัตนะ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555โครงการสัมนาสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง

-

ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

2 วัน6 กรกฎาคม 25555 กรกฎาคม 2555

- -

2 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

-สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยสัมมนาโครงการสัมนาสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง

โครงการสัมนาสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง

-
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

7 นายนิรัตน์ แสนยากุล ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยประจ าเดือนสิงหาคม 
2555

น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย สนง.พลังงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์

8 สิงหาคม 2555 8 สิงหาคม 2555 1 วัน ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

500.00 ที่ 0036/948 ลง
วันที่ 31 

กรกฎาคม 2555

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
1 นายสุดประสงค์  สุวรรณเลิศ สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา

ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 - ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 

50 ปี

การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -

2 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 - ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 

50 ปี

การอนุรักษ์และขยายพนัธุ์กล้วยไม้
เอื้องโมกพรุ

อบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย โรงเรียนบ้านถ้ าธง 19 สิงหาคม 2555 20 สิงหาคม 2555 2 โรงเรียนบ้านถ้ าธง

การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -

หลักเกณฑ์การวางแผนงานวิจัย
เชิงปฏบิัติการ

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยนิเวศเกษตร 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 - -

การชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา

ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

3 พฤษภาคม 2556 3 พฤษภาคม 2556 1 - ณ ห้องทับทิม 
สถาบันวิจัยและ
พฒันา แห่ง มก.

3 นางสาวระวิวรรณ โชติพนัธ์ สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 - ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 

50 ปี

การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -
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ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

การใช้เคร่ือง Electrical 
Resistivity Tomography:
an efficient tool to locate 
soil sampling according to 
soil variability. เพื่อท าการ
ส ารวจดิน โดยใช้หลักการการวัด
ความต้านทานไฟฟา้ในดิน

อบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยยาง
ฉะเชิงเทรา

2 ตุลาคม 2555 5 ตุลาคม 2555 4 - -

อบรบเชิงปฏบิัติการเขียน Paper
เพื่อตีพมิพร์ะดับนานาชาติ

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย - 11 ธันวาคม 2555 14 ธันวาคม 2555 4 - ณ อาคารวิจัย
และพฒันาแห่ง 

มก.

หลักเกณฑ์การวางแผนงานวิจัย
เชิงปฏบิัติการ

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยนิเวศเกษตร 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 - -

4 นางสาวจรรยา เพชรขวัญ สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 - ณ ห้องประชุมก า
พล อดุลวิทย์ 

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี

การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556   
รุ่น 38

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

19 มีนาคม 2556 22 มีนาคม 2556 4 - มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์

5 นางสาวจิตตรา ส้ินภยั สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 

50 ปี

การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -

6 นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี สถาบันวิจัยเฉพาะทางเพื่อพฒันา
ระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภยั
ธรรมชาติ

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและ
พฒันาระบบนิเวศ

เกษตร

5 กรกฎาคม 2555 5 กรกฎาคม 2555 1 - ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 

50 ปี

20 13/1/2014



ล าดบั
6.1 เริ่มตน้ 6.2 สิ้นสุด 6.3 จ านวนวันที่

ไดร้ับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใชจ้่าย

7.2 จ านวน
เงิน (บาท)

3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ไดร้ับ

การพัฒนา

4. ระดบักิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 6. วันที่ไดร้ับการพัฒนา1. ชื่อบคุลากร 7. ค่าใชจ้่าย

7 นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี การผลิตยางแท่ง STR20 ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บริษัท ไทยรับเบอร์
 เอช พ ีเอ็น อาร์ 

จ ากัด

1 สิงหาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 1 - -

8 นายสมโภชน์ โตคีรินทร์ หลักเกณฑ์การวางแผนงานวิจัย
เชิงปฏบิัติการ

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยระบบ 
นิเวศเกษตร

22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 1 - -

21 13/1/2014



ประเมินตเอง กรรมการ

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ้ 7
2 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ขอ้ 3

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ขอ้ 4
4 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ขอ้ 5
5 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ บาท 510,794.74
6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสั่งคม ขอ้ 2
7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ขอ้ 0
8 จ านวนนักวิจยัที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 57.89
9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.35
10 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 14.7727273

11 จ านวนนักวิจยัทั้งหมด คน 22.00
12 จ านวนนักวิจยัประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 19
13 จ านวนนักวิจยัประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI
ผลงาน 1

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. ผลงาน 2.50

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
 สมศ.

ผลงาน 0.00

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI และ Scopus

ผลงาน 0.00

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด ผลงาน 0.63
19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 2.75
20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงาน 0.00
21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00
22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 4.00
23 จ านวนนักวิจยัประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์
คน 49

24 จ านวนนักวิจยัประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั คน 22

ผลการด าเนินงาน ปี 
2555

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
สถาบันค้นควา้และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก



25 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร

ผลงาน 2

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 6,302,600
27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บาท 2,783,500
28 งานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ เร่ือง 54.55
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 12
30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 0
31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 0
32 การใช้ประโยชน์ทางออ้มของานสร้างสรรค์ เร่ือง 0
33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั
41.67

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 2
35 - ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง 3
36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั เร่ือง 5
37 - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 12
38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ขอ้ 2
39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ้ 5
40 ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง)
ขอ้ 3

41 ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ
ความกนิดีอยู่ดีของชาติ)

ขอ้ 0

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน

ขอ้ 6

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ขอ้ 4
44 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ้ 5
45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ้ 5
46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกบั

การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
คน 50

47 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 116
48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 111
49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 5

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ้ 5

51 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ้ 7

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ขอ้ 4

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ


