
 

 

 



 

 

ค ำน ำ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี

ภารกิจหลักในการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีหน้าที่ประสานงานวิจัยระหว่างบุคลากรภายในกับหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรในวิทยาเขตก าแพงแสนไปสู่สาธารณะ  โดยมีระบบ
บริหารจัดการองค์การภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เป็นสถาบันเสริมสร้างงานวิจัยที่มีความ
เป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล” ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานี้ สถาบันวิจัยฯ สามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ
ของหน่วยงานในทุกด้าน ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดของ
สถาบันวิจัยฯ คณะวิชา ภาควิชา และสถาบัน ส านัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิจัยและนักวิจัยอย่างรอบด้าน ยกระดับและเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการวิชาการ บูรณาการทรัพยากรเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเกษตรของประเทศ และของชุมชนในพื้นท่ีอย่างเต็มความสามารถ   

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีในรูปแบบตามระบบประกันคุณภาพส าหรับสถาบัน ส านักและหน่วยงาน
สนับสนุน ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ ที่มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
และ สมศ. และตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้มีส่วน
ร่วมกันจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2555 ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้    

 

                     
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ)  
         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
                        22  สิงหาคม  2556 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถาบันฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.88 อยู่ในระดับ ดีมาก  

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปีการศกึษา 2555 (เตม็ 5) 
ระดับคณุภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 5.00 4.50 4.68 4.46 4.79 4.51 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.75 4.71 4.51 4.88 4.67   
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   
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  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ 5.00 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
5  ข้อ 5.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 7  ข้อ 5.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 6  ข้อ 5.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัยประจ า 259,656.15 บาท 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5  ข้อ 5.00 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั

ทั้งหมด 
44.44% 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร ่ 22.90% 5.00 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 28.04% 5.00 
2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
5  ข้อ 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5  ข้อ 5.00 
2.14 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก

สถาบัน ประเด็นเพื่อความกินดีอยูด่ีของชาติ 
4  ข้อ 5.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดบั
ของหน่วยงาน 

7  ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5  ข้อ 5.00 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6  ข้อ 5.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 7  ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
88.40 % 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7  ข้อ 5.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5  ข้อ 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 3  ข้อ 5.00 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย  4.40 4.40 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 9  ข้อ 5.00 
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3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
16.07% 2.68 

2.13 
 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบันประเด็นด้านปรญัชาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2  ข้อ 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผ  ลการประเมิน 1.51-2.50) รวม - ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
- - - - 

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

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
- - - - 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซึ่งสถาบันได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้    

 

ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ก าแพงแสน  มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท าแผนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่
ยอมรับในประเทศ 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 

5. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพ ตามความต้องการของหน่วยงาน 

6. ผู้บริหารมีศักยภาพ  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถ  
มีความตั้งใจและพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ในการน าพาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เห็น

ภำพรวม 

จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการด าเนินงานตามคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. มีบุคลากรและหน่วยงานย่อยที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ผลงานที่มีคุณภาพ 

3. มีผลงานทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพใน

การสร้างรายได้ 

4. ผู้บริหาร นักวิจัยอาวุโส มีความผูกพันกับองค์กร 

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. สร้างรายได้จากองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง

งานวิจัยและงานบริการวิชาการต่างๆ จาก

ภาคอุตสาหกรรมและช่องทางอ่ืนๆ 
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
ความส าคัญเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน     

7. มีเครื่องมือระดับสูง  ส าหรับการท าวิจัย  บริการ
วิชาการ  และสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรน าความรู้ที่ได้จาการวิจัยและบริการวิชาการ

มาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้มากขึ้น       

2. ไม่มีแผนการเงินและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจ 

แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่
ควรพัฒนำ 
1. ผู้บริหารระดับฝ่าย/ศูนย์ ควรมีการถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สู่
บุคลากรทุกระดับ 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามทักษะ 
วิชาชีพเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีระบบที่ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริม/ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

5. ควรพิจารณาแนวทางเพ่ือหารายได้มาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

2. ควรพิจารณาการด าเนินงานทางด้านการตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างรายได้ 

3. ควรมีระบบที่ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงสู่

บุคลากรรุ่นใหม่ และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีดัชนี/เป้าหมายที่ชัดเจนส าหรับแต่ละหน่วยงาน

และบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร 
2. ควรมีระบบการบริหารจัดการรายได้จากทุนวิจัยและการ

บริการวิชาการเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาสถาบัน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการด าเนินงานที่ดี 
2. สถาบันมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

องค์ประกอบที่ 1  (จุดแข็ง) 

1. องค์กรมีกระบวนการในการพัฒนาแผนอย่างครบถ้วน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานตามขั้นตอน

อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการให้มีการท าประชาพิจารณ์ 

ความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงานเพื่อน าไปเป็น

ปัจจัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 

องค์ประกอบที่ 1  (แนวทำงกำรเสริมจุดแข็ง) 

1. ควรพิจารณาให้ผนวก การส่งเสริมด้านการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในพันธ
กิจและวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็น
พันธกิจพ้ืนฐานของสถาบันการศึกษา 

2. ควรมีการถ่ายทอด สร้างความเข้าใจ และความตระหนัก
ในแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีขององค์กรแก่บุคลากร
ให้มากยิ่งขึ้น 

3. ควรปรับดัชนีเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของแต่ละโครงการเพ่ือใช้ในการวัดความส าเร็จให้มี
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการก าหนดดัชนีเป้าหมาย ส าหรับแต่ละหน่วยงาน

ในองค์กรให้ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายรวม เพ่ือ

ผลักดันให้หน่วยงานย่อยเกิดแรงผลักดัน และสร้างความ

ตระหนักแก่บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 
 

      องค์ประกอบท่ี 1  (แนวปฏิบัติที่ดี) 

1. มีกระบวนขั้นตอนในการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างเป็น

ระบบ ทั้งกระบวนการพิจารณาในกรรมการบริหาร การ

จัดโครงการสัมมนาและการประเมินข้อคิดเห็นจากการ

ประชาพิจารณ์ 

       องค์ประกอบที่ 2  (จุดแข็ง) 
1. มีปัจจัยน าเข้าและกระบวนการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

     องค์ประกอบท่ี 2  (แนวทำงเสริมจุดแข็ง) 
1. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต output/outcome 

ให้มีเกณฑ์คะแนนสูงขึ้น 

    องค์ประกอบท่ี 2  (จุดที่ควรพัฒนำ) 
1. การกระจายตัวของ output ด้านการวิจัย ยังจ ากัดอยู่ใน

วงแคบ ควรมีนโยบาย/แผนงานที่ส่งเสริมให้มีการ

กระจายภาระงานทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับ

บุคคล 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวนมากถึงร้อยละ 90 เป็นการ

น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากงานวิจัย และมีงานตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติน้อยมาก

เมื่อเทียบกับจ านวนนักวิจัย ท าให้ไม่สอดคล้องกับพันธ

กิจและวิสัยทัศน์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้งานตีพิมพ์

หลายชิ้นงาน มีคุณภาพในการตีพิมพ์วารสารได้ นักวิจัย

จึงควรพิจารณาเสนอเรื่องตีพิมพ์ในวารสารแทนการ
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากงานวิจัย 

      องค์ประกอบท่ี 2  (ข้อสังเกต) 
1. มีความพยายามในการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ตาม สปค.02 แต่ตัวชี้วัดไม่ท้าทาย คือเป็นต้นฉบับของ

งานวิจัย และไม่ได้ระบุจ านวน ท าให้ผลการประเมิน

บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

2. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ การประเมิน

ส่วนมากเป็นการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยงานควรเลือกโครงการที่สามารถประเมินตาม

ประเด็นดังกล่าวได้ชัดเจนมาท าเป็น model ในการ

ด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 3-5 ให้ชัดเจน เช่น โครงการ 

Q-อาสา น่าจะเป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการ

ประเมินผลกระทบได้ชัดเจน 
 

     องค์ประกอบที่ 3 (จุดแข็ง) 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการ  ปฏิบัติงานตามความต้องการของ

หน่วยงาน  

     องค์ประกอบที่ 3 (แนวทำงเสริมจุดแข็ง) 
1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ

วิชาชีพเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีระบบที่ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรพิจารณาให้มีการติดตามประสิทธิผลของการพัฒนา

ความรู้ และทักษะวิช าชีพมา ใช้ประ โยชน์ ในการ

พัฒนาการท างาน 

     องค์ประกอบที่ 4 (ข้อสังเกต) 
1. ถึงแม้องค์กรจะมีกระบวนการในการด าเนินงานด้าน
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ประเมินตนเอง คณะกรรมกำรประเมินฯ 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑ์

มาตรฐานให้ครบถ้วน แต่ข้อมูลงบประมาณรายรับ และ

รายจ่ายขององค์กรมีค่าใกล้เคียงกัน ท าให้มีข้อจ ากัดใน

ทางด้านเงินทุนในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 

ดังนั้นเห็นว่าด้วยศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อาจจะสามารถ

มุ่งเน้นการส่งเสริมเพ่ิมรายได้จากทุนวิจัย และงานบริการ

วิชาการหรือช่องทางอ่ืนๆ ให้มากขึ้น และการบริหาร

จัดการรายได้ เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     องค์ประกอบท่ี 5 (ข้อเสนอแนะ) 
1. หากสามารถน าแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ

ขององค์กรที่ได้พัฒนาขึ้นมาด าเนินการวิเคราะห์

ประสิทธิผลของจะสามารถน าไปเผยแพร่เป็นประโยชน์

แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

     องค์ประกอบที่ 6 (จุดแข็ง) 
1. มีการก ากับติดตาม และจัดท ารายงานผลการปรับปรุง

เสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          8 

 

บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

ชื่อหน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
   (Research and Development Institute at KamphaengSaen) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ที่อยู ่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 
โทรศัพท์ 034-281090  หมายเลขภายใน  3650, 3994 
โทรสำร  034-281091 
Homepage  : http//www.rdi.kps.ku.ac.th 
 

ประวัติ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจัดตั้ง สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ก ำแพงแสน (สวพ.กพส.) ขึ้น เพ่ือรับผิดชอบการประสานการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งให้บริการและอ านวย
ความสะดวกในการวิจัยของวิทยาเขตก าแพงแสน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานเบ็ดเสร็จที่วิทยาเขตฯ 
ในการจัดตั้งครั้งนี้ ท าขึ้นโดยยกฐานะของฝ่ายธุรการ ก าแพงแสน ซึ่งเคยอยู่ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
(สวพ.มก.) และยกฐานะหน่วยงานอื่นของ สวพ.มก. ที่อยู่ที่วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์ที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้รวมอยู่ด้วยกันในสังกัด สวพ.กพส.   ในปีพ.ศ. 2556 สวพ.กพส. มีหน่วยงานภายในสังกัด
ทั้งสิ้น 9 หน่วยงานประกอบด้วย    

1. ฝ่ายบริหารและธุรการ  
2. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
3. ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม  
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน   
8. ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   
9. ฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่    
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ภำรกิจหลักของหน่วยงำน คือด าเนินงานวิจัยและให้บริการวิชาการ ประสานงานวิจัย และเผยแพร่วิชาการสู่สังคม 
    ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) ด าเนินงานวิจัยและประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากรให้แข่งขันได้ มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการ
ของหน่วยงานและสังคม  

3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตก าแพงแสน   

4) ให้บริการวิชาการท่ีแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญำ ปณิธำน : สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มุ่งม่ันและสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาความรู้ทางวิชาการ        
                       เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันเสริมสร้างงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล  

พันธกิจ   
1) สร้างงานวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถแข่งขันได ้

2) บริการวิชาการด้านการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน งานวิจัยของหน่วยงานในวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

4) สร้างระบบการบริหารจัดการ และบูรณาการทรัพยากรเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึงการ

แสวงหารายได ้

วัตถุประสงค์  
1) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับ

สากล สามารถชี้น าสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของประเทศทั้งด้านการผลิต

และการบริโภค 

2) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีจากงานวิจัย  และบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง    เพ่ือพัฒนาชุมชนสู่การเรียนรู้ สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ชุมชน  

3) ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการและประสานงานวิจัย กับนักวิจัย ทั้งนักวิจัยใหม่ นักวิจัยเชี่ยวชาญ และ

นักวิจัยอาวุโสของคณะ  สถาบัน  ส านัก  ให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของต้น
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สังกัด และสอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือน าองค์กร/มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

4) บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างการมีส่วนร่วม  เพ่ิมทักษะการบริหาร

จัดการ บูรณาการทรัพยากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ลดต้นทุน   สร้าง

รายได้ บุคลากรมีความก้าวหน้า และท างานอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และถ่ายทอดผลงานวิชาการจาก

ฐานความรู้จากงานวิจัย เพ่ือพัฒนาชุมชนสู่การเรียนรู้ พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และสามารถชี้น าเพื่อการพัฒนาประเทศ  

ภำรกิจของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
1) ปฏิบัติงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
2) ให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการ 
3) ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
4) สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน ท าวิจัย ปัญหาพิเศษ แก่นิสิต นักศึกษา 

1.3 เอกลักษณ์ของสถำบัน 
สร้างสรรค์งานวิจัย ให้เกษตรไทยก้าวหน้า มุ่งพัฒนาเทคโนโลย ี

1.4 แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน แบ่งการด าเนินงานออกเป็นแผนงานตามที่วิทยาเขตก าแพงแสน ได้
ก าหนดไว้ทั้งสิ้น 6 แผนงาน   

การบรรลุความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน  บริหารและด าเนินงานตามแผนงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสนนั้น ได้ก าหนดเกณฑ์การบรรลุความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ใน
แต่ละแผนงาน ให้เป็นไปตามแผน/ผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของแต่
ละแผนงาน ได้ก าหนดไว้ ดังนี้   

1. แผนงำนวิจัย 
ตัวบ่งชี้ของแผน 
1) จ านวนโครงการวิจัย 
2) จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อบุคลากร

วิจัย 
3) จ านวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
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2. แผนงำนบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ของแผน 
1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 

3. แผนงำนพัฒนำบุคลำกร 
 ตัวบ่งชี้ของแผน 

1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรประจ า 

4. แผนงำนปรับปรุงระบบประกันคุณภำพ 
 ตัวบ่งชี้ของแผน 

1) ด าเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแผนงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

5. แผนงำนบริหำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ของแผน 

1) ด าเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแผนงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

6. แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ของแผน 

1)  ด าเนินการตามงาน/กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับแผนงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
  

เดือน แผนงำน 
มิถุนายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 

เก็บข้อมูลประกันคุณภาพและด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2556 
(ตรวจผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 ก าหนดการตรวจวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 
2556) 

มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ  จัดท าคู่มือตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ น าเสนอรายชื่อกรรมการประเมินสถาบันวิจัยฯ ให้มหาวิทยาลัยมี

ค าสั่งแต่งตั้ง ภายใน 29 มีนาคม 2556 
เมษายน 2556 สถาบันวิจัยฯ  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินของสถาบันวิจัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
พฤษภาคม 2556 ฝ่าย/ศูนย์ ส่งเล่ม SAR ฉบับรับการประเมินให้สถาบันวิจัยฯ
พฤษภาคม 2556 ฝ่าย/ศูนย์ ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการตรวจประเมินและ สปค.02 ของ

ปีงบประมาณ 2556
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เดือน แผนงำน 
16-17 พฤษภาคม 2556 ฝ่าย/ศูนย์ รับการตรวจประเมิน
24 พฤษภาคม 2556 ฝ่าย/ศูนย์ ส่งเล่ม SAR ฉบับสมบูรณ์(ปรับแก้ตามผลการประเมิน) และผลการ

ประเมิน ให้สถาบันวิจัยฯ  (1 สัปดาห์หลังรับการประเมิน)
13 มิถุนายน 2556 หน.ฝ่าย/ศูนย์ รายงานผลการประเมินตนเอง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ

ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
13 มิถนายน 2556 คณะกรรมการบริหารประชุมพิจารณา SAR สถาบันฉบับรับการประเมิน  

17 มิถนายน 2556 สถาบันวิจัยฯ ส่งเล่ม SAR ฉบับรับการประเมินให้มหาวิทยาลัย
3 - 4 กรกฏาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ  รับการตรวจประเมิน  

กรกฏาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ  ส่งเล่ม SAR ฉบับสมบูรณ์(ปรับแก้ตามผลการประเมิน) และผล
การประเมิน ให้ส านักประกัน (2 สัปดาห์หลังรับการประเมิน)

ตุลาคม 2556 สถาบันวิจัยฯ  จัดท า สปค.01 ส่งมหาวิทยาลัย และน า สปค.01 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

1.6.1.  โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
  

 
 
 
 

 
 

    
  
 
 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานทรัพยากรชีวภาพและ 
   ความหลากหลายทาง  
   ชีวภาพ 
- งานวิทยาศาสตร์และเทค 

  โนโลยีเกษตร 
- งานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   และเทคโนโลย ี
- งานพัฒนาอุปกรณ์และอาคาร 
  สถานที่ 
 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานคลังและพัสด ุ

- งานแผนและ 
  ประกันคุณภาพ  
 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานเทดสอบและมาตรฐาน 
- งานบริการเครือ่งมือและซอ่ม 

   บ ารุง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ( จัดพิมพ์เมื่อ 30 เมษายน 2555 ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
 

ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง 

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและน  าตาล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

ฝ่ายประสานงานวิจัย
และเผยแพร่ 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานบริการวิชาการ 

- งานประสานงานวจิัย  
- งานบริการและเผยแพร ่
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1.6.1.  โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ( จัดพิมพ์เมื่อ 30 เมษายน 2555 ) 

ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง 

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

อ้อยและน  าตาล 
ศูนย์วจิัยและ

พัฒนาพืชผักเขต
ร้อน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ไม้ผลเขตร้อน 

ศูนย์เทคโนโลยี
หลังการเก็บเก่ียว 

ฝ่ายประสานงานวิจัย
และเผยแพร่ 

หัวหน้าฝา่ย หัวหน้าฝา่ย หัวหน้าฝา่ย หัวหน้าศูนย ์ หัวหน้าศูนย ์ หัวหน้าศูนย ์ หัวหน้าศูนย ์ หัวหน้าศูนย ์ หัวหน้าฝา่ย 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการจดัการสารสนเทศและพลังงาน 

 

- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากร 

- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

-  

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          15 

 

1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
  1.7.1  รายนามผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

 1.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  (25 มกราคม 2554 - 24 มกราคม  2558) 
 2.  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

      นางมณฑา    วงศ์มณีโรจน์   (8 มิถุนายน 2554  - 30 มีนาคม 2556) 
 3.  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ       
 นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา   (8 มิถุนายน 2554  - 24  มกราคม  2558) 
 4.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน 
 นายสังวรณ์   ศรีหิรัญต์       (21 กุมภาพันธ์ 2554 - 24 มกราคม 2558) 
 5.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพ 
 นางจันทร์จรัส  วีรสาร       (15 มีนาคม 2554  -  24 มกราคม  2558) 

 6.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
 นางกชพรรณ  ชมภูนิตย์               (ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2551  เป็นต้นไป) 

1.7.2 คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
 1. คณะกรรมการบริหาร   สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

 (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
 (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 จนเสร็จสิ้นการด าเนินงาน) 
 3. คณะกรรมการจัดการสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแตว่ันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 4. คณะกรรมการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
 5. คณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป) 
 6. คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป) 
 7. คณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 8. คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
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       (ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 10. คณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป) 
 11. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป) 
 12. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแตว่ันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป) 
 13. คณะกรรมการด าเนินงาน  การจัดงานครบรอบ  6  ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป) 
 14. คณะท างานจัดงานเกษตร  ก าแพงแสน  ประจ าปี  2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ต้ังแต่วันที่  19  ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) 
 15. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
       (ตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม 2555 เป็นต้นไป) 
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ผู้บริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา ก าแพงแสน 

 

 
นำงมณฑำ  วงศ์มณีโรจน์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

 

 
นำงสำวสุรัตน์วดี  จิวะจินดำ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 
นำยสังวรณ์  ศรีหิรัญต์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศและพลังงาน 

 

 
นำงจันทร์จรัส  วีรสำร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษและประกนั
คุณภาพ 
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หัวหน้ำฝ่ำย/ศูนย์ 
 

 
นำงกชพรรณ  ชมภูนิตย์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ 

 
นำงรงรอง  หอมหวล 

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและ 
เรือนปลูกพืชทดลอง 

 
นำยอิศรำฐ์ เชำระก ำ 

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
การเกษตรแห่งชาติ 

 
   

 
นำยวิชัย สรพงษ์ไพศำล 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
พัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

 
นำยเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาอ้อยและน้ าตาล 

 
นำงสำวสิริกุล  วะสี 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาพืชผักเขตร้อน 

   

 
นำงมณฑำ  วงศ์มณีโรจน์ 

ผู้รักษาราชการแทน 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 

 
นำยจริงแท้  ศิริพำนิช 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ก ำแพงแสน 
(ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่  9  มีนำคม  พ.ศ. 2555) 

 

 
นางพิสสวรรณ  เจยีมสมบัต ิ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

 
นายสมบตัิ  ชิณะวงศ ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 

  
นายปราโมทย์  สฤษดิ์นริันดร ์

  
นายเพิ่ม  สุรักษา 

 
นายอนิรุธ  สุขจิตต ์

 
นายสุพัฒน์  อรรถธรรม 

  

 
นางมณฑา  วงศ์มณโีรจน ์

 
นางสาวสุรตัน์วดี  จิวะจินดา 

 
นางนวลจันทร์  พารักษา 

 
นางรุ่งนภา  ก่อประดิษฐส์กุล 

    

  
นายอุณารจุ  บุญประกอบ 

  
นายสุมติร  สุวรรณ 

  
นายเชาว์  อินทร์ประสิทธ์ิ 

  
นางสาววรางคณา  จิตตชุ่ม 

    

   
นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ ์

 
นายสันตภิาพ  ศรีสุขจร 

  
นางกชพรรณ  ชมภูนิตย ์

   
นางจุฬารัตน์  ขุนพรม 

 
 

   

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&start=131&um=1&hl=th&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=6u8YRs-ktqWKqM:&imgrefurl=http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127025/link10.html&docid=R0qSjhTKrlluVM&imgurl=http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127025/aj6.jpg&w=150&h=200&ei=K_2-T5G_DM3OrQfx6-mtCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=179&dur=94&hovh=160&hovw=120&tx=80&ty=94&sig=109460647441951373684&page=7&tbnh=129&tbnw=115&ndsp=22&ved=1t:429,r:9,s:131,i:128
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&um=1&hl=th&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=-JmDw_sW3HtdNM:&imgrefurl=http://sa.flas.kps.ku.ac.th/Staff.html&docid=UheL8eTRtIOItM&imgurl=http://sa.flas.kps.ku.ac.th/images/STAFF/34-V.jpg&w=180&h=239&ei=zf2-T_v8AsvRrQfIuYjLCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=426&vpy=144&dur=3400&hovh=191&hovw=144&tx=92&ty=117&sig=109460647441951373684&page=1&tbnh=125&tbnw=111&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:71
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน ภำคภูมิใจ 

 ผลงานด้านวิจัย 
1. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารอบคัดเลือกการประกวด
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 จ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ ดร.ลักขณา เบญจวรรณ ์
สร้างเครื่องผลิตปุ๋ยหมักส าหรับใช้ทั้งในระดับครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  และ ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์
สกุล พัฒนามาตรฐานรับรองการผลิตพืชผักปลอดภัย THAIGAP เป็นมาตรฐานสากล 
2. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี เป็นผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรซีเนียร์ และรางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภท
บคุลากร จากผลงานเรื่อง “ซีรัมจรเข้แคปซูล” โดย วิน เชยชมศรี, จินดาวรรณ    สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ 
เชยชมศรี, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ และเยาวดี คุปตะพันธ์ 
3. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร. สุดาวรรณ  เชยชมศรี เป็นผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 
2554 ได้รับรางวัลระดับ SILVER ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นผลงานของ วิน  เชยชมศรี, จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ       สุดาวรรณ  เชย
ชมศรี, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, เยาวดี  คุปตะพันธ์,  วิภาภรณ์  ณ ถลาง และบุญเกื้อ  วัชรเสถียร 
4. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร.อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ  ภาคบรรยาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  จากการเข้าร่วมประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ผลงานวิจัยเรื่อง "การ
เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกส าหรับงานปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทานโรคและการศึกษาต าแหน่งยีน"        
5. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักวิจัยของประเทศไทย เพ่ือ
เข้าร่วมประชุม  Asian Network on Animal Cell Technology วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ในระหว่าง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Annual and International Meeting of the Japanese 
Association for Animal Cell Technology (JAACT 2012) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 ณ 
Nagoya Congress Center  
6. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน และนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเพื่อ
คัดเลือกพันธุ์อ้อย 2 พันธุ์ ที่เป็นที่ยอมรับในพ้ืนที่ปลูกอ้อย 6 จังหวัด ได้แก่พันธุ์ก าแพงแสน 01-12 และ 
ก าแพงแสน 00-57 และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรรวม 150 คน สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
7. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร.อภิตา  บุญศิริ  ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เพ่ือเก็บรักษาผลผลิตสด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
8. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร.พีรพงษ์  แสงวนางค์กูล ได้ให้การสนับสนุนโครงการ เรื่อง “การบ่มผล
มะละกอระดับการค้าเชิงพาณิชย์และการให้ค าปรึกษาเพ่ือลดการสูญเสียของผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว” 
ให้กับ บริษัท ซี โอ สวนสระแก้ว จ ากัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนแล้วเสร็จ ได้ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
ของบริษัทฯ ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
1. ด าเนินโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ FAO จัดโครงการฝึกอบรม
นานาชาติ หลักสูตร Postharvest Technology Agricultural Crops ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 
– 11 กรกฎาคม  2555 ให้แก่นักวิชาการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
(เกาหลีเหนือ) จ านวน 5 คน 

- สถาบันวิจัยฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ร่วมกับ 
AVRDC - The World Vegetable Center จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร 31th International 
Vegetable Training Course   Vegetables: From Seed to Table and Beyond  โดยมีผู้เข้า
อบรม จ านวน 23 คน จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2556 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  โดยศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร Postharvest Technology for Fresh Fruit and Vegetable ให้คณะผู้แทนจาก
คณะกรรมการกรมส่งเสริมการส่งออกศรีลังกา (Sri Lanka Export Development Board-EDB) 
และผู้แทนจากผู้ประกอบการธุรกิจผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศศรีลังกา   ใน
วันที่ 22  พฤษภาคม 2556 จ านวน 11  คน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  โดยฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับ JICA จัดโครงการ
ฝึกอบรม Development of  Farm  Machinery  Training  Course   for  Small Scale 
Farmers  ให้กับชาวต่างชาติ จ านวน 7 คน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2555 – 13 ตุลาคม 2555   

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ร่วมกับคณะเกษตร ก าแพงแสน จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปี 
2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Tropical Fruits Breeding : Fulfilling Expectations of the 
Global Supply Chanin  วันที่ 24- 29 กรกฎาคม 2555  มีผู้ร่วมโครงการจ านวน 43 คน  

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  โดยฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาเขตก าแพงแสน  สาธิตการ
ผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด าและน้ ามันเหลือใช้จากครัวเรือน เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการใช้เตาชีวมวล 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูง เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ในโครงการ 9 บวร บ้าน 
วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่ 16 ต าบล  ในอ าเภอก าแพงแสน นครปฐม   

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจาก

บุคคลภายนอก ประกอบด้วย   สวนไม้หอม สวนไม้ผลเขตร้อน และสวนผักพ้ืนบ้าน ซึ่งน าเสนอข้อมูลพันธุ์

พืช การปลูก/เก็บรวบรวมพันธุ์ ศึกษาข้อมูลประจ าพันธุ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์โดยตรง/โดยอ้อม รวมทั้ง

การเยี่ยมชมดูงานภายในอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการถ่ายทอด

วิชาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องสู่สาธารณะผ่านทางหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2555 มียอด

ผู้เข้าชมและเข้าฝึกอบรม รวม 31,446 คน นอกจากนี้ยังให้บริการโดมผีเสื้อกลางวันสวยงาม นอกที่ตั้งด้วย 
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5.    สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ดร. สุรัตน์วดี  จิวะจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ น.ส. ปุญญารัสมิ์    ภูมิภู

เขียว,  น.ส. ปภัสรา  ตันสมรส และนายธราเทพ  รุ่งกิจจิรพงศ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ในการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ความสามารถในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ใน

พืชวงศ์ Zingiberaceae” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรม “3rd  SciUS 

Forum” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 

พฤษภาคม 2556 

2. โครงการวิทยาศาสตร์ เรื่อง “In Vitro Tyrosinase Inhibitory Effect of Selected 

Zingiberaceous Plants” ได้รับรางวัล Bronze Medal in Life Science in the 2nd Asia 

Pacific Conference of Young Scientists, Palembang, Indonesia, 13rd – 20th of 

May, 2013. 

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบ 

ประมาณ
แผ่นดิน 

46,558,408 46,558,385.63   22.37  53,970,173  53,970,167.17  5.83 54,144,083 54,133,137.44 10,945.56 

งบ 
ประมาณ
เงินรายได ้

7,988,050  9,832,193.00  1,844,143  7,995,125  7,104,281.00  890,844.00 4,883,876 5,168,911.00 -285,035.00 

รวม 54,546,458 56,390,578.63  1,844,120.63  61,965,298  61,074,448.17  890,849.83 59,027,959 59,302,048.44 -274,089.44 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 54,546,458.00  61,965,298.00    59,016,859.00  
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 2,455,721.00   2,487,031.00   1,475,597.00  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ี 54,021,945.63  59,252,424.17  56,823,083.04  
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รำยกำร 
ปีงบประมำณ (บำท) 

2553 2554 2555 
และที่ดิน 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน  2,368,633.00   1,822,024.00   2,478,966.00  
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  5,497,058.80  6,415,025.08   1,123,175.00  
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร      84,256.00      38,510.00       33,780.00  
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ      31,600.00      31,732.00       37,931.00  
เงินเหลือจ่ายสุทธิ  1,844,120.63     890,849.83      285,190.04  
สินทรัพย์ถาวร  6,392,003.23  4,019,747.16   6,831,258.00  

 
 รายรับ-รายจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ ตำมแหล่งรำยรับ (บำท) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

งบประมาณแผ่นดิน  46,558,408.00  53,970,173.00   54,144,083.00  
งบประมาณเงินรายได ้ 8,432,410.00  7,995,125.00  4,883,876.00  

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 50,613,874.00  61,965,298.00  59,027,959.00  
รำยจ่ำย ตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)    

1. งบบุคลากร 34,118,362.00  35,668,587.00  39,574,290.00  
2. งบด าเนินงาน 10,233,869.63  9,284,237.17  6,656,267.04  
3. งบลงทุน 2,368,633.00  1,672,624.00  2,478,966.00  
4. งบอุดหนุน 9,576,600.00  14,449,000.00  10,406,600.00  
5. งบอ่ืนๆ 121,415.00                   -    185,926.00  

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 56,418,879.63  61,074,448.17  59,302,049.04  

 

1.9.2  จ ำนวนบุคลำกร    

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1.  นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ีวิจยั 65 58.5 49.5 
2.  บุคลากรที่ไดร้ับมอบหมายท าวิจัย 6 6 6 
3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 125.5 113 87 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 196.5 177.5 142.50 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - 2 4 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) 196.5 177.5 146.50 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

 ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หน่วยงำน วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ ชำว 
ต่ำงชำติ 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงำน ช ำนำญงำน ช ำนำญงำน

พิเศษ 
ปฏิบตัิกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ

พิเศษ 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

สวพ.กพส. - - - - - 1 2 1 - 17 9 - 11 - 5 5 7 5 - 1 7 - - - - - - 2 34 18 17 

รวม - - - - - 1 2 1 - 17 9 - 11 - 5 5 7 5 - 1 7 - - - - - - 2 34 18 17 

หมายเหตุ จ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 71 คน  นับเฉพาะข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)  ไม่นับรวมพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จ านวน 146.5 คน แยกตามวุฒิการศึกษา  
ล ำดับ ระยะเวลำกำร

ท ำงำน 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) วิชำชีพทั่วไป วิชำชีพเฉพำะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบัติ 
งำน 

ช ำนำญ
งำน 

ช ำนำญ
งำนพิเศษ 

ปฏิบัติ 
กำร 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ 
กำรพิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

เชี่ยวชำญ 
พิเศษ 

 

1 9 เดือน ขึ้น
ไป 

74 63.5 16 17 142 - 1 3 26 16 17 8 - 71 

2 6-9 เดือน -    0.5 - - 0.5 - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 

เดือน 
3    - - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - 2 2 - 4 - - - - - - - - - 
5 รวมทั้งหมด      - - - - - - - - - 
6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.
5 

77 
 

64 18 17 146.50 - 1 3 26 16 17 8 - 71 

 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรที่ เข้ำ

ร่วมพัฒนำตนเอง  
(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมพัฒนำตนเอง จ ำแนกตำม
ประเภท 

ประชุม/สัมมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 129.5 93 99 63 3 

รวม 129.5 93 99 63 3 
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 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555  (ปัจจุบัน) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รำยชื่อบุคลำกร 

สอนบรรยำย สอนปฏิบัติ 

อื่นๆ 
(ระบุ) 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 
สอน 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

1. น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1 ภาควิชา
ส่งเสริมและ
นิเทศ
ศาสตร์
เกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02036211 
การส่งเสริม
และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร 

1.30 ชม. 270       

 2 ภาควิชา
ส่งเสริมและ
นิเทศ
ศาสตร์
เกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02036211 
การส่งเสริม
และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร 

1.30 ชม. 166       

 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพทาง
การเกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02034496 
เฉพาะทาง
เทคโนโลยี 
ชีวภาพทาง
การเกษตร 

6 ชม.        

2.นางสุดาวรรณ เชยชมศร ี 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ชีว ภาพ
ทางการ
เกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02034341  
เทคโนโลยี
ชีว ภาพ
ทางการ
เพาะเล้ียง
เซลล์และ
เนื้อเยื่อ 

19.30 ชม.        

 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ชีว ภาพ
ทางการ
เกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02034441 
ปฏิบัติการ
เพาะเล้ียง
เซลล์สัตว์ 

16.5 ชม.  2 สาขาวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพทาง
การเกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02034441 
ปฏิบัติ  
การเพาะ 
เล้ียงเซลล์
สัตว์ 

16.5 ชม.   

 2 สาขาวิชา
วิทยา 
ศาสตร์

01406672 
การ
เพาะเล้ียง

3 ชม.  2 สาขาวิชา
วิทยา 
ศาสตร์

01406672    
การเพาะ 
เล้ียงเซลล์

16 ชม.   
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รำยชื่อบุคลำกร 

สอนบรรยำย สอนปฏิบัติ 

อื่นๆ 
(ระบุ) 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 
สอน 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ชีวภาพ 
คณะวิทยา 
ศาสตร์ มก. 
บางเขน 

เซลล์ชั้นสูง ชีวภาพ 
คณะวิทยา 
ศาสตร์ มก. 
บางเขน 

ชั้นสูง 

3.นางรุ่งนภา   กอ่ประดิษฐ์สกุล 1 ภาควิชา
สัตวบาล 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02043572 
มาตรฐาน
และ
นโยบาย
ระหว่าง
ประเทศ
ด้านความ
ปลอดภัย
ของอาหาร 

6 ชม.        

 2 ภาควิชาพืช
สวน คณะ
เกษตร  
ก าแพงแสน 

02037412 
คุณภาพ
ของผลไม้
สดและผัก
สด 

8 ชม.        

4.นางรงรอง หอมหวล 2 ภาควิชาโรค
พืช คณะ
เกษตร  
ก าแพงแสน 

02031492 
การผลิตพืช
ปลอดโรค
ด้วยเทคนิค
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

8 ชม. 8 2 ภาควิชาโรค
พืช คณะ
เกษตร  
ก าแพงแสน 

02031492 
การผลิตพืช
ปลอดโรค
ด้วยเทคนิค
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

8 ชม. 8  

5.นางมณฑา   วงศ์มณีโรจน ์ 2 ภาควิชาโรค
พืช คณะ
เกษตร  
ก าแพงแสน 

02031492 
การผลิตพืช
ปลอดโรค
ด้วยเทคนิค
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 

2 ชม. 8 2 ภาควิชาโรค
พืช คณะ
เกษตร  
ก าแพงแสน 

02031492 
การผลิตพืช
ปลอดโรค
ด้วยเทคนิค
เพาะ เล้ียง
เนื้อเยื่อ 

2 ชม. 8  

6.นางจันทร์จรัส  วีรสาร 2 ภาควิชา
ปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02050572 
คุณภาพดิน
เพื่อการ
ผลิตพืช
และสุขภาพ
ของระบบ
นิเวศ 

 

3 ชม.        
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รำยชื่อบุคลำกร 

สอนบรรยำย สอนปฏิบัติ 

อื่นๆ 
(ระบุ) 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 
สอน 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค 
กำร 

ศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

7.น.ส.มณี      ตันติรุ่งกิจ 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยี 
ชีวภาพทาง
การเกษตร 
คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

02034322 
หลักการ
เทคโนโลยี     
ชีวภาพทาง
การเกษตร 

3 ชม.        

8. น.ส.สุรัตน์วดี   จิวะจินดา           1 
9. น.ส.ภคพร   สาทลาลัย           2 
10. น.ส.รัตนา เอการัมย ์           3 
11. น.ส.สุลักษณ์  แจ่มจ ารัส           4 
12. น.ส.อตินุช  แซ่จิว           5 
 13. นางอภิตา   บุญศิริ 1 คณะเกษตร 

ก าแพงแสน 
รหัสวิชา
02037482   
วิชา
เทคโนโลยี
หลังการ
เก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืช
สวน 

2 ชม. 27 1 คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

รหัสวิชา
02037482   
วิชา
เทคโนโลยี
หลังการ
เก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืช
สวน 

6 27 6 

14. นายเจริญ    ขุนพรม - - - - - 1 คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

รหัสวิชา
02033481  
วิชา 
Animal 
Waste 
and 
Manage 
ment 

3 12  

15. นายสมนึก   ทองบอ่           7 
16 นายพีรพงษ์  แสงวนางค์กูล          4 8 
17. น.ส.ยุพิน   อ่อนศิริ           9 
18. น.ส.สิริกุล   วะส ี       คณะเกษตร 

ก าแพงแสน 
  6 10 

19. นายสามารถ   เศรษฐวิทยา      1 คณะเกษตร 
ก าแพงแสน 

แมลงและ
ศัตรูพืช 

2 22  

20. นางชนิดา   เข็มมา           11 

21. นางพัชรวัลย์  สว่างศิลป ์           11 

22. นายอิศราฐ์   เชาระก า           12 
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หมำยเหตุ   ช่องอ่ืนๆ 

1.  ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให้กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

2.  ผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูงให้กับนิสิตภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

3.  ผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูงให้กับนิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน 

4.  ผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูงให้กับนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

5.  ผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูงให้กับนิสิตสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์          

6.  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตโครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 คน 

7.  ผู้ควบคุมดแูลการฝึกงานให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 

8.  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน 

9.  ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

10. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

11. ผู้ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 

12. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิต  ปีการศึกษา 2553-2555 (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง) สถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปรญิญำ ปีกำรศึกษำ  
2553 2554 2555 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 16 19 43 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท    
-  นิสิตระดบัปริญญาเอก    

รวมทั้งหมด (คน) 16 19 43 
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1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ปัจจุบัน) สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันสัญญารับทุนอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

โครงกำร 

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร   
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

โครงกำรทั่วไป 
1.การคัดเลือกและการพัฒนา

เซลล์เอกลักษณ์ของหนอน
เจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อ
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส 

2555 นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี 
(หัวหน้าโครงการ) 
น.ส.มณี  ตันติรุ่งกิจ 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

170,000  170,000 

2.การศึกษากระบวนการผลิต
สารให้กลิ่นหอมจากสารตั้งต้น
แคโรทีนอยด์ท่ีสกัดได้จากกาก
ปาล์มน้ ามันเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 

2555 น.ส.สุรัตน์วดี  จิวะจินดา 
(หัวหน้าโครงการ) 
น.ส.ปุณยวีร์ เดชครอง 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

250,000  250,000 

3.การศึกษาคุณสมบัติของสาร
ต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล 

2555 น.ส.มณี  ตันติรุ่งกิจ 
(หัวหน้าโครงการ) 
นางอรวรรณ  ชวนตระกูล 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

200,000  200,000 

4.การสร้างพริกดับเบิล        
แฮพลอยด์ท่ีมียีนต้านทานโรค
แอนแทรคโนสด้วยวิธี การ
เพาะเลี้ยงอับละออง เกสร 

2555 นางอัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์ 
(หัวหน้าโครงการ) 
 

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
(สวทช.) 

 337,500 337,500 

5.การวิจัยและพัฒนาเลือด
จระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) 

2555 นางสุดาวรรณ เชยชมศรี 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 177,345 177,345 

6.การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย 
(ปี 2) (โครงการหลัก: การวิจัย
และพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์
ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ (ปี2) 

2555 นางสุดาวรรณ เชยชมศรี 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 71,377.90 71,377.90 

7.การพัฒนากระบวนการเจาะ
เก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่
ท าลายชีวิต (โครงการหลัก: 
การวิจัยและพัฒนาเลือด
จระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) 

2555 นางสุดาวรรณ เชยชมศรี 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 55,974.60 55,974.60 
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โครงกำร 

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร   
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

8.การตรวจสอบและคัดเลือก
พันธุ์อ้อยทนแล้งในสภาพ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

2555 นางรงรอง หอมหวล   
(หัวหน้าโครงการ) 
น.ส.สุลักษณ์ แจ่มจ ารัส 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

130,000  130,000 

9.การผลิตลิพิดจากลีเซอรอล
โดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้
ส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 

2555 น.ส.มณี  ตันติรุ่งกิจ 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 280,000 280,000 

10.โครงการวิจัยในประเด็น
มาตรฐานสินค้าห่วงโซ่การ
ผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความปลอดภัยอาหารด้านผัก 

2555 น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 
(หัวหน้าโครงการ) 
นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 

(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

 307,340 307,340 

11.โครงการแผนงานวิจัยด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยใน
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
โครงการย่อยท่ี 1 การ
ศึกษาวิจัยกระบวนการผลิต
ผักเพื่อยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตามห่วงโซ่
คุณค่า 

2555 นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ 
นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

 1,086,536 1,086,536 

12.โครงการวิจัยพัฒนาการของ
ละอองเกสรข้าวสายพันธุ์ท่ีมี
ละอองเกสรเป็นหมันท่ี
ควบคุมด้วยีนในไซโตพลาสซึม
และยีนท่ีตอบสนองต่อ
อุณหภูม ิ

2555 น.ส.ปุณยวีร์ เดชครอง 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

42,000  42,000 

13. โครงการการใช้แมงมุม
สุนัขป่าและแมงมุมตาหก
เหลี่ยมศัตรูธรรมชาติ
ควบคุมเพลีย้กระโดดสี
น้ าตาลในนาข้าวอินทรีย ์

1 มค. 55 –  
31ธค. 55 

นายวิชัย  สรพงษ์ไพศาล สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

72,000  72,000 

14. การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม
อ้อยในประเทศไทย 

1 มิ.ย. 2555 
- 31 พ.ค. 

2556 

รศ.ดร.ประเสริฐ         
ฉัตรวชิระวงษ์ (60%) 
นายอนุชา วงศ์ปราณีกุล 
(40%) 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 

 200,000 200,000 

15. การวิจัยและพัฒนาพืช
พลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่ม

15 ก.ย. 
2555 – 14 

รศ.ดร.ประเสริฐ         
ฉัตรวชิระวงษ์ (50%) 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

 384,000 384,000 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400014
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400014
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400014
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400014
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โครงกำร 

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร   
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ผลผลิตชีวมวล (ระยะท่ี 1) ก.ย. 2556 ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร 
(25%) 
นายอนุชา วงศ์ปราณีกุล 
(40%) 

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 

16. กรดไขมันและเอ็นไซม์ไล
เปสในผลมะพร้าวภายหลัง
การเก็บเกี่ยว 

9 ก.ค. 55 - 9 
ก.ค. 56 

นางธีรนุต   ร่มโพธ์ิภักดิ์ 
นางสุคันธรส  
ธาดากิตติสาร 
น.ส.สมนึก  พรมแดง 

ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

 116,270 116,270 

17. การรวบรวมและคัดพันธุ์
มะละกอ และระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ 

1 ต.ค. 52 - 
30 ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล  วะสี 
นายพีรพงษ์ 
แสงวนางค์กูล 
นายเกรียงไกร   ไทยพงษ์ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

 620,000 620,000 

18. การใช้ความร้อนสะสม 
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 
และลักษณะภายนอกของผล
ในการก าหนดดัชนีการเก็บ
เกี่ยวส้มโอพันธุ์ทองดี 

1 พ.ย. 54 - 
31 ต.ค. 56 

นางอภิตา   บุญศิริ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย ฝ่ายเกษตร  

 384,230 384,230 

19. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณน้ าตาลในก้านผลกับ
ความบริบูรณ์ของผลทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง และการ
ประเมินแบบไม่ท าลายด้วย
เทคนิค NIRs 

9 ก.ค. 55 - 8 
ก.ค. 56 

นายพีรพงษ์   
แสงวนางค์กูล 
น.ส.ยุพิน  อ่อนศิริ 

ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

 124,152 124,152 

20. การพัฒนาฟิล์มพลาสติก
ชีวภาพย่อยสลายได้เพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษามะม่วงน้ า 
ดอกไม้(Development of 
biodegradable plastic 
flim  for extending shelf 
life of Nam Dokmai 
mango) 

ส.ค. 2555 นางอภิตา  บุญศิร ิ บริษัท CIAS  200,000 200,000 

21. การขนส่งลองกองเพื่อการ
ส่งออกในระดับการค้าไป
ประเทศจีนโดยทางเรือ 

17 ก.พ. 55 - 
16 ก.พ. 56 

นายจริงแท้  ศิริพานิช 
นายเจริญ  ขุนพรม 

ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

 163,431.40 163,431.40 

22. สภาพของบรรยากาศต่อ
การเจริญของเชื้อที่สร้าง  

14 พ.ค. 55 - 
14 พ.ค. 56 

นางธีรนุต  ร่มโพธิ์ภักดิ์ 
นายเจริญ  ขุนพรม 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 

84,000  84,000 
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โครงกำร 

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร   
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

อะฟลาท๊อกซิน นางรุ่งนภา   
ก่อประดิษฐ์สกุล 
นายธนภูมิ  มณีบุญ 

23. การยืดอายุการเก็บรักษา 
และรักษาคุณภาพเห็ดฟาง
ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อย
สลายได้จากยางพาราได้อย่าง
ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคเพื่อ
การส่งออก 

1 พ.ค. 55 - 
30 เม.ย. 56 

นางอภิตา  บุญศิริ 
น.ส.ยุพิน  อ่อนศิริ 
ดร.อนงค์นาฎ  
สมหวังธนโรจน์ 
ดร.วรดา  สโมสรสุข 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย ฝ่าย
อุตสาหกรรม 

 936,744.30 936,744.30 

24. การศึกษาความเผ็ดของพริก
เพื่อการค้า 

ก.ค. 55 - 
ต.ค. 56 

น.ส.สิริกุล  วะสี 
นายกรุง  สีตะธนี 
น.ส.วันณิสา  พูลเดช 
น.ส.ยุพา  สิทธิไกรพงษ์ 
น.ส.วราภรณ์  
สินสถาพรพงษ์ 

ส านักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

 760,000 760,000 

25. การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ต้นแบบการผลิตผักตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรเขตพ้ืนท่ี ต.กรับ
ใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

ต.ค. 55 รศ.ดร.เอมอร  อังสุรัตน์ 
อ.สุชีรา   มาตยภูธร 
นายสามารถ   
เศรษฐวิทยา 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
แห่ง มก. 

17,000  17,000 

26. การเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการจัดการผลิตอ้อย 

1 ต.ค. 54 - 
30 ก.ย. 55 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
แห่ง มก. 

1,840,000  1,840,000 

27. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อ
ผลผลิตและพลังงาน 

1 ต.ค. 54 - 
30 ก.ย. 55 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์   
ทรงกระสินธุ์ 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
แห่ง มก. 

490,000  490,000 

28. การพัฒนาประสิทธิภาพเตา
ชีวมวลโดยใช้หลักการของ
ไหลพลศาสตร์เชิงค านวณ 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

นายสุทธิพร  เนียมหอม 
นายนิติรงค์  พงษ์พานิช 
นายเอนก  สุขเจริญ 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
แห่ง มก. 

40,000  40,000 

29. โครงการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
เอเชีย 

   - โครงการวิจัยด้านเกษตร
และชีววิทยา 

   - โครงการอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมเมล็ดพันธุ์ผัก 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล   วะสี 
นายกรุง  สีตะธนี 
นายจ านอง  โสมกุล 
นางอุทัยวรรณ  ด้วงเงิน 
น.ส.บุปผารัฐ  รอดัย 
น.ส.บุณณดา  ศรีค าผึ้ง 
น.ส.วันณิสา  พูลเดช 
น.ส.วราภรณ ์ สินสถาพรพงษ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

1,899,600  1,899,600 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          33 

 

โครงกำร 

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. 2554-

2555) 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร   
และผู้ร่วมโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

น.ส.ยุพา  สิทธิไกรพงษ์ 
นายปรีดา  รามศิริ 
นายวิทยา  เศรษฐวิทยา 
นายพอเจตน์  จุลเวช 

30. Beating Begomoviruses 
: Better livelithoods for 
farmers in tropical Asia 
with begomovirus 
resistant tomato, hot 
pepper and management 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล   วะสี 
นายกรุง  สีตะธนี 
น.ส.บุปผารัฐ  รอดัย 
น.ส.บุณณดา  ศรีค าผึ้ง 
 

GIZ / AVRDC  480,000 480,000 

31. โครงการพัฒนาระบบการ
ตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตร 
และการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานพริกปลอดภัย 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล   วะสี 
นายกรุง  สีตะธนี 
 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย ฝ่ายเกษตร 

 412,000 412,000 

32. โครงการทดสอบฟิล์ม
สลายตัวได้ทางชีวภาพใน
แตงกวา และมะเขือเทศ 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล   วะสี 
นายกรุง  สีตะธนี 
นายวิทยา  เศรษฐวิทยา 
นายพอเจตน์  จุลเวช 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย ฝ่ายเกษตร 

 317,300 317,300 

33. โครงการ การศึกษา
ต าแหน่งยีนต้านทานเชื้อโรค 
ChiVMV ในพริกประชากร
ดับเบิลแฮพลอยด์ 

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55 

น.ส.สิริกุล  วะสี 
รศ.จุลภาค  คุ้นวงศ์ 
อ.สุจินต์  ภัทรภูวดล 

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สวทช) 

 204,178 204,178 

 
 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบันและพัฒนา ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด 
ประจ ำปี 

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการวิจยั (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 64 52 33 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 15 27 34 
ระดับนานาชาต ิ 4 2 7 

รวม 19 29 41 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - 0 
ระดับนานาชาต ิ - - 0 

รวม - - 0 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 3 3 0 
ระดับนานาชาต ิ 1 1 0 

รวม 4 4 0 
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รำยละเอียด 
ประจ ำปี 

2553 2554 2555 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - 0 
ระดับนานาชาต ิ - - 0 

รวม - - 0 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 33 13 23 
ระดับนานาชาต ิ 5 1 4 

รวม 38 14 27 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ 11 14 13 
ระดับนานาชาต ิ 1 3 1 

รวม 12 17 14 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 3 9 5 
ระดับนานาชาต ิ 14 15 17 

รวม 17 24 22 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - 0 
ต่างประเทศ - - 0 

รวม - - 0 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 9 13 1 
ต่างประเทศ - - 0 

รวม 9 13 1 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 - 0 
ต่างประเทศ - - 0 

รวม 1 - 0 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 15,749,907.49 16,146,100.00 12,852,979.20 
ต่างประเทศ - -  

รวม 15,749,907.49 16,146,100.00 12,852,979.20 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - 1,089,000.00 0 
ต่างประเทศ - - 0 

รวม - 1,089,000 0 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 44 48 33 
ต่างประเทศ - - 0 

รวม 44 48 33 
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 ข้อมูลสรุปจ านวนสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 
ประเทศท่ีมีควำมร่วมมือ จ ำนวนสถำบันที่มีควำมร่วมมือ (MOU) จ ำนวนโครงกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ประเทศไทย - - - - 2 1. เรื่องความร่วมมือด้านการก าหนดมาตรฐาน 
ประเทศไทย 
 

- - - - 70 2.   เครือข่ายการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
อ าเภอก าแพงแสน 

 

1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมจำกฐำนข้อมูลส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1. การศึกษาผลของ WO ต่อแมลงศัตรู
ข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติของตน้ข้าว
ภายใต้สภาวะควบคุมในห้องทดลองและ
ในโรงเรือน  (2 พ.ค.54-30 ธ.ค.54) 

น.ส.ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล ภาครัฐ   2 120,000 

2. วิทยาการเพื่อการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืชกับการ
ผลิตพืช (1 ต.ค.53-31 ธ.ค.54) 

นางเนตรชนก เกียรติ์น
นทพัทธ์ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน   12 74,731 

3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ร้อย
ปริศนาด้านพืชและสิ่งแวดล้อม (5-6 
พ.ย.54) 

นางรงรอง หอมหวล ภาครัฐ   77 127,050 

4. การผลติต้นหน่อไม้ฝรั่งและกลว้ย
หอมทองเพื่อการส่งออก   
(11 พ.ย.53-30 พ.ย.54) 

นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน     200,000 

5. การบริการและการวิเคราะหต์ัวอย่าง
เพื่อการเกษตร  (1 เม.ย.52-30 ก.ย.55) 

นางจันทร์จรัส  วีรสาร ภาครัฐ ภาคเอกชน   455 1,310,569.75 

6.  การบริการกล้องจุลทรรศน์และ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และสนบัสนุนการเรยีนการสอน   
(30 ก.ค.55-29 ก.ค.56) 

นางอัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย ์ ภาครัฐ   14 251,300 

7.1 การบริการขยายพันธ์ุพืชโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (1 ม.ค.54-31 ธ.ค.

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ ภาคเอกชน   4 50,050 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

54) 
7.2 การบริการขยายพันธ์ุพืชโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  (1 ม.ค.55-31ธ.ค.
55) 

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ ภาคเอกชน   35 266,270 

8. บริการงานวิชาการและงานวิจยัด้วย
กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (19 ม.ค.54-30 ก.ย.55) 

น.ส.ปุณยวีร ์ เดชครอง ภาครัฐ   64 598,320 

9. พัฒนาอุปกรณ ์และวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทก
ราฟ ี  (1 เม.ย.54-31 ก.ค.55) 

น.ส.สมนึก  พรมแดง ภาครัฐ   13 217,300 

10. การบริการและตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟ ี
 (2 ก.ค.55-31 ก.ค.56) 

น.ส.สมนึก พรมแดง ภาครัฐ   6 74,000 

11. การผลิตเครื่องกลั่นน้ ามันหอม
ระเหยขนาดเล็ก 
(1 พ.ค.49-31 ส.ค.55) 

น.ส.สรุัตน์วด ีจิวะจินดา ภาครัฐ ภาคเอกชน   1 305,000 

12. การบริการและการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพทางจลุชีววิทยาและชีวเคมี 
 (1 เม.ย.53-31 มี.ค.56) 

นางอรวรรณ ชวนตระกลู ภาครัฐ ภาคเอกชน   138 177,800 

13. การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย.55) 

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ ภาคเอกชน   34 257,391 

14. การผลิตต้นกล้าพืชโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
(28 พ.ย.54-30 พ.ย.55) 

นางมณฑา วงศ์มณีโรจน ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน   71 461,233 

15.การผลติขยายพันธุ์ไม้เชิงอนุรักษ์:ไม้
หอม   (30 พ.ย.54-31 พ.ค.56) 

นายนพพล  เกตุประสาท ภาครัฐ ภาคเอกชน   28 24,544.50 

16. เทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืชและการ
ผลิตพืช (2 ม.ค.55-31 ธ.ค.55) 

นางเนตรชนก เกียรติ์น
นทพัทธ์ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน   25 307,563.50 

17. โครงการวิจัยพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบ
ขาว (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

นางรงรอง หอมหวล ภาครัฐ ภาคเอกชน   1 200,000 

18.1 เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชเพื่อ
การใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า 
 (1 มิ.ย.54-30 มิ.ย.55) 

นายอุดม  แก้วสุวรรณ ์ ภาครัฐ   16 20,830 

18.2 เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชเพื่อ นายอุดม  แก้วสุวรรณ ์ ภาครัฐ    8    13,960 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

การใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า 
 (3 ก.ค.55-30 มิ.ย.56) 
19.1 การวิเคราะห์คณุภาพน้ าและการ
ให้บริการเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม  
 (1 ก.ค.54-30 มิ.ย.55) 

น.ส.ลักขณา เบ็ญจวรรณ ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน   125 246,420 

19.2 การวิเคราะห์คณุภาพน้ าและการ
ให้บริการเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม             
(1 ก.ค.55-30 มิ.ย.57) 

น.ส.ลักขณา เบ็ญจวรรณ ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน   55 152,340 

20. โครงการอบรมทางวิชาการเรือ่ง 
การขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับดว้ย
เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ                         
(1 ก.ค.54-31 ส.ค.56) 

น.ส.สลุักษณ ์ แจ่มจ ารสั ภาครัฐ ภาคเอกชน   45 164,500 

21. โครงเสรมิทักษะด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช  (1 มิ.ย.55-31 ธ.ค.55) 

นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน ์ ภาครัฐ   30 57,000 

22. โครงการเสริมทักษะด้านจุล
ชีววิทยา  (5 มิ.ย.55-28 ก.ย.55) 

น.ส.มณ ี ตันตริุ่งกิจ ภาครัฐ   30 57,000 

23. โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร ์
ปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม                  
(1 ก.ค.55-21 ก.ค.55) 

น.ส.ลักขณา เบ็ญจวรรณ ์ ภาครัฐ   30 25,500 

24. โครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์(รร.สตรีภูเกต็)  (4 ก.ค.55-
30 ก.ย.55) 

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ   63 109,800 

25. โครงการส่งเสริมความรู้และสร้าง
เครือข่ายรา้นขายยาในพื้นที่เขต 7                    
(1 ส.ค.55-30 พ.ย.55) 

นางรงรอง หอมหวล ภาคเอกชน   500 126,736 

26. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q 
อาสา เพื่อการผลิตอาหารปลอดภยั             
(20 ส.ค.55-31 ธ.ค.55) 

นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน   30 96,000 

27. โครงการพัฒนาวิชาการ การ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมหดิลวิทยา
นุสรณ์) (26 ก.ย.55-30 พ.ย.55) 

นางรงรอง  หอมหวล    ภาครัฐ     3 ครั้ง 
379 คน 

 15,000 

28. โครงการพัฒนาวิชาการ การ
ฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการ

นางรงรอง หอมหวล    ภาครัฐ - เอกชน    2 ครั้ง 
90 คน 

 200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ผสมพันธ์ุ การขยายพันธ์ุเพื่อพัฒนาสาย
พันธุ์กล้วยไม้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2                  
(22-24 ส.ค.55 10-11 พ.ย.55) 
29. โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์โครงการ
ก้าวแรกสู่การวจิัยทางวิทยาศาสตร์             
(14-15 ม.ค.55) 

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ   36 60,000 

30. ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการการจัดการ
ห้องปฏิบัติการที่ดีและการประกัน
คุณภาพผลการวิเคราะห ์(8-9 มี.ค.55) 

นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ 28 5 12,250 

31. โครงการพัฒนาวิชาการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาไม้ผลเขตร้อน 

นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน ์ ภาครัฐ - 285 436,500 

32. โครงการพัฒนาวิชาการการบริการ
การวิเคราะห์คณุภาพประดิษฐ์แผง
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศและ
การส่งเสริมความรูด้้านสนเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว (1 เมษายน 2555 - 
31 มีนาคม 2556) 

นายพีรพงษ ์ แสงวนางค์กูล ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

14 7 339,892 

33. โครงการ การฝึกอบรม 
Development of Farm Machinary 
Training Course for small scale 
Farmers  

นายอิศราฐ ์ เชาระก า JICA ประเทศญี่ปุ่น -   590,611 

34. โครงการ การให้บริการคั่วกาแฟ นายเสกสรร  สีหวงษ ์ บริษัทสุวรรณ
อักษร อินเตอร์ 

จ ากัด 

-   7,500 

2.  โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมจำกฐำนข้อมูลส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร    
1. โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์เพื่อการค้า รุ่นที่ 3              
(10 - 11 ม.ค. 55) 

น.ส.อตินุช   แซ่จิว ภาคเอกชน  30 100,000 

2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย 
รุ่นที่ 3,4 (12 - 13 มี.ค. 55 และ 12 - 
14 ก.ย. 55) 

น.ส.อตินุช  แซ่จิว ภาคเอกชน  31 150,000 

3. โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง นางรงรอง  หอมหวล ภาครัฐ  33 200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

เทคนิคการผลมพันธ์ุ  การขยายพนัธุ์ 
เพื่อพัฒนาสายพันธ์ุกล้วยไม้                        
(22 - 24 ส.ค. 55) 

ภาคเอกชน 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อม
ชุดถ่ายภาพระบบดิจติอลเพื่องานวิจัย 
(27 ส.ค. 55) 

นางอัญชลี รวีโรจน์วิบลูย ์ ภาครัฐ  25 0 

5. การให้บริการเยี่ยมชม บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
 884 0 

6. การให้บริการฝึกงานนิสิต นักศกึษา บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
 10 0 

7. โครงการฝึกอบรมหลักสตูรการ
ถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 2 

นายวินัย  จอมแก้ว ฝ่ายบรหิารและ
ธุรการ 

17  4,000 

8. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ : การ
จัดการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กร 

นายพีรพงษ์  แสงวนางค์กูล 
และบุคลากรศูนย์
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

9  30,000 

9. โครงการฝึกอบรม : หลักสูตร"
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
ส าหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 (วันท่ี3,10,17 
ต.ค. 55) 

นายพีรพงษ์  แสงวนางค์กูล 
และบุคลากรศูนย์
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

โรงเรียนมหิดล  
วิทยานุสรณ์  

องค์การ มหาชน 

 135 12,000 

10. โครงการฝึกอบรม : หลักสูตร
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่น 
46 (27 - 30 พ.ค. 56) 

น.ส.ยุพิน  อ่อนศิร ิ โครงการเกษตร
เพื่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

 25 157,000 

11. กิจกรรมเยีย่มชม 
- การศึกษาดูงานจากผูเ้ข้าอบรมระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 31 เรื่อง  
"Vegetable : From Seed to Table 
and Beyond" (11 ก.ย. 55) 
- การศึกษาดูงาน : อาจารย์และนสิิต 
Miyasaki University ประเทศญีปุ่่น 
(14 ก.ย.55) 
- การศึกษาดูงาน : นิสิตระดับปรญิญา

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

  
 
 
 
 
 
 

39 

 
23 
 
 
 
 
 

12 

- 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ตรีภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร 
ก าแพงแสน (2 ม.ค. 56) 
12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร: 
31thInternational Vegetable 
Training Course : "Vegetables 
From Seed to Table and Beyond" 
(12 - 22 ต.ค. 55) ผู้เข้าอบรมจาก 6 
ประเทศ 

นายพีรพงษ์  แสงวนางค์กูล AVRDC  12 45,250 

13. โครงการฝึกอบรม นานาชาติ : 
หลักสตูรPostharvest Technology of 
Agricultural Crops (28 มิ.ย. 55 - 11 
ก.ค. 55) จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลี
เหนือ) 

สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

 5 141,300 

14. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ : 
หลักสตูร Introduction to fresh fruit 
and vegetable biology และ 
Postharvest technology for fresh 
fruit and vegetable ให้กับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกษตรของ
ประเทศศรีลังกา 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 11 9,200 

15. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน 

-  6 - 

16. กิจกรรมการใหเ้ยี่ยมชมหน่วยงาน หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขต

ร้อน 

60 
ครั้ง / 
4,153 
คน 

-  

17. กิจกรรมการจดันิทรรศการงาน
เกษตรก าแพงแสน ปี 2555 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขต

ร้อน 

9,226 
คน 

  

18. กิจกรรมการให้บริการเชื้อ
พันธุกรรมพืชผัก 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขต

ร้อน 

37 
ครั้ง 

  

19. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เรื่อง การสร้างสวนไมผ้ลยคุใหม่ 

นายสามารถ  เศรษฐ
วิทยา 

ภาครัฐ - - 150,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

จ ำนวนคร้ังท่ี
ให้บริกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

20. โครงการการให้บริการขยายพันธ์ุพืช นายรัฐกานต์  จันทร์แสงวส ุ ภาครัฐ - - 215,265 
21. การเสรมิสร้างความรูเ้พื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง การฝึก
ปฏิบัติการปลูก การขยาย พันธุ์ การ
ดูแลและการตัดแต่งไมผ้ลเศรษฐกจิ 

นางมณฑา  วงศ์มณโีรจน ์ ภาครัฐ - 123 25,000 

22. โครงการอบรมและการกระจาย
พันธุ์อ้อยก าแพงแสน 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์  ทรงกระ
สินธุ ์

ภาครัฐ - 6 280,000 

23. กิจกรรมการใหเ้ยี่ยมชม นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์  ทรงกระ
สินธุ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล 

- - - 

24. กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษา นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์  ทรงกระ
สินธุ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล 

- - - 

25. กิจกรรมการให้บริการเครื่องมอื 
อุปกรณ์และโรงเรือน 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์  ทรงกระ
สินธุ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล 

- - 21,000 

26. กิจกรรมการให้บริการวิเคราะห์
ตัวอย่างอ้อย 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 
นายอภิวิชญ์  ทรงกระ
สินธุ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล 

- - 74,550 

27. กิจกรรมการบริการแจกพันธุอ์้อย
ของศูนย์ฯ 

นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน
นายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ

น้ าตาล 

- - - 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการบริการวชิาการ 80 109 55 
จ านวนคนทีไ่ด้รับบริการ 60,190 26,116 16,911 
งบประมาณทีไ่ด้รับ (บาท) 18,170,356.00 8,397,739.40 8,573,433.75 

มูลค่า (บาท) - 7,095,093.00 1,185,398.49 
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1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 2555 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

48 26 23 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชำติ (ไม่นับซ้ า) 

46 20 22 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

2 6 1 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

3 2 2 

- ด้านการวิจัย 4 3 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 1 
- ด้านอื่นๆ - - 0 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับ
นำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - 0 

- ด้านการวิจัย - - 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 0 
- ด้านอื่นๆ - - 0 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

135 136 129.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพในประเทศ 

126 131 127.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่ำงประเทศ 

- 1 2 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

- - 4.70 

   

1.9.6 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2553 1. เครื่องใส่ปุ๋ยคอกขนาดเล็กในไร่อ้อย (อนุสิทธิบัตร) 
2. การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์อ้อยจ านวน 4 สายพันธ์ุ  
3. สารเคลือบเปลือกผลไม้เชลแล็กเพือ่ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตรอ้น  

2554 1. การไดร้ับอนุสิทธิบัตร สิ่งประดษิฐ์เรื่อง เครื่องกระเทาะเมล็ดปาลม์น้ ามัน จากกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2. การไดร้ับการขึ้นทะเบียนพันธ์ุอ้อย สายพันธุ์ก าแพงแสน 01 – 12 , 01 – 25 , 00 – 129 และ 00 - 148 
3. การไดร้ับการขึ้นทะเบียนพันธุพ์ืช จ านวน 8 พันธุ์ ดังนี้ 
      - มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์                จ านวน   6   พันธุ์ 
      - พริกข้ีหนูพันธุ์เทวี 60                    จ านวน   1   พันธุ์ 
      - ถั่วฝักยาว สายพันธ์ุก าแพงแสน 20    จ านวน   1   พันธุ์ 

2555 1. ผลงานวิจยัที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง 

 1. Optimum dose of freeze-dried crocodile bolld as food supplement for iron deficiency 
Sprague-Dawley rats 
 2. The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on 
Hematological Values of Iron Deficiency Anemia Male Rat 
 3. ผลของอาหารเสรมิเลือดจระเขร้ะเหดิแห้งและวติามินซตี่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากกาขาด
ธาตุเหล็ก 
 4. ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสไีทย 
 5. ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย ์
 6. กรรมวิธีการผลติซีรมัจระเข้ปรมิาณมากและผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากกรรมวิธีนี้ 
 7. กรรมวิธีการผลติน้ าดีจระเข้แหง้ และผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากกรรมวิธนีี้ 
 8. การพัฒนาสารเคลือบเชลแล็ก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามังคุด  
 9. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน  
2.  โครงการฝึกอบรม Q อาสา ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีใน
การผลิตพืชอาหารปลอดภัย  มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : 
GAP) และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้   เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสาในพื้นที่ภาคกลาง  ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการสร้างผู้ช่วยตรวจประเมินซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินได้  โดยสามารถพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
ภายในกลุ่ม เพื่อให้แปลงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3.  โครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่ ท า
ให้เกษตรกรได้รับความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับและมีการผสมผสานระหว่าง วิชาการ
และประสบการณ์ตนเองเข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน องค์กร ท าให้มีความเข้มแข็ง 
รวมกันเป็นกลุ่มระดมความคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตไม่ตกต่ า ท าให้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  และมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงแล้ว  
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 
 

  ชื่อ
อำคำร 

ปีที่
เริ่ม
ใช้ 

พื้นที่ใช้
สอย

(ตำรำง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอำคำร
ประหยัด
พลังงำน 

 (ใช่/ไม่ใช)่ 

 
 
 

รูปภำพอำคำร 
อำคำร

ที่ 
ชื่ออำคำร 

 
1 

 
ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 
 -ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ 
-ศูนย์เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

 
2523 

 
11,673.52 

 
ไม่ใช่ 

 

 
 

 
2 

 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

 

2524 
 

8,000 
 

ไม่ใช่ 
 

 
 

 
3 

 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากีฏวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

 
2534 

 
4,800 

 
ไม่ใช่ 
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  ชื่อ
อำคำร 

ปีที่
เริ่ม
ใช้ 

พื้นที่ใช้
สอย

(ตำรำง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอำคำร
ประหยัด
พลังงำน 

 (ใช่/ไม่ใช)่ 

 
 
 

รูปภำพอำคำร 
อำคำร

ที่ 
ชื่ออำคำร 

 
4 

 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล 

 
2534 

 
8,000 

 
ไม่ใช่ 

 

 
 

 
5 

 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขต
ร้อน 

 
2527 

 
8,000 

 
ไม่ใช่ 

 

 
 

 
6 

 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาไม้ผลเขต
ร้อน 

 
2549 

 
1,600 

 
  ไม่ใช่ 

 

 
 

 

ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้ประโยชน์ (ไร่) 

ส ำนักงำน กำรทดลองวิจัย รวม 
ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง 40 96 136 
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 4 85 89 
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ชื่ออำคำร 
กำรใช้ประโยชน์ (ไร่) 

ส ำนักงำน กำรทดลองวิจัย รวม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 0 55 55 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 5 148 153 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 31 160 191 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน 1 68 69 

รวม 81 612 693 

ยำนพำหนะของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

- รถยนต์ทุกประเภท 22 

- รถจักรยานยนต ์ 9 

- รถจักรยาน 0 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  
 2.1.1 ด้ำนกำรวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีกระบวนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 ด้านระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 7 ข้อ และระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 6 ข้อ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้รับจัดสรรเงินทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2555 จาก
แหล่ งทุนทั้ งภายใน (5,234,600 บาท) และภายนอกมหาวิทยาลั ย  (7,618,379.20 บาท)  รวมเป็นเ งิน 
12,852,979.20  บาท  คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 49.5 คน เท่ากับ 259,656.15  บาท
ต่อคน  โดยสถาบันวิจัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย 
 ในปีปฏิทิน 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวนทั้งหมด 40 เรื่อง
จากนักวิจัยทั้งหมด 53.5 คน โดยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 36 เรื่อง ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 2 เรื่อง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อนักวิจัยทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 22.90   และสถาบันวิจัยฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์จ านวน  15 เรื่อง  โดยมีการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 6 เรื่อง และเชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง 
 2.1.2 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีกระบวนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 ด้านระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 5 ข้อ และกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 5 ข้อในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประเมินความ
พึงพอใจของโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันวิจัยฯ ด าเนินการทั้งโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และภารกิจของสถาบันวิจัยฯจากผู้รับบริการที่ตอบแบบ
ประเมิน 4,197 คน ได ้4.40 คะแนน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินงานที่มีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก  มีผลชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายในมหาวิทยาลัยในประเด็นด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และในภายนอกมหาวิทยาลัยในประเด็นเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ ในปีการศึกษา 2555 
ดังนี้ 
 -  โครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปาทานพริก
จงัหวัดแพร่  ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดแพร่ 
 -  โครงการ การพ่ึงตนเองอย่างพอเพียง  เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพ่ึงตนเองอย่าง
พอเพียง  โดยมีส่วนร่วมในการน าผลผลิตของหน่วยงานจ าหน่ายให้กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
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 -  โครงการ พัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านมาตรฐานและกระบวนการผลิตพืชตาม
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปขยาย
ผลและ/หรือพัฒนาตนเองในการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค อันจะน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
 2.1.3 ด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 22 คนต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 49.5 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
 2.1.4 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานครบ 5 ข้อ  โดยมีการด าเนินการที่มีส่วนร่วมของบุคลากร  การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  รวมถึงการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สถาบันและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดย
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 
และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมี 
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.88  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
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ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปีการศกึษา 2555 (เตม็ 5) 
ระดับคณุภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 5.00 4.50 4.68 4.46 4.79 4.51 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 5.00 4.75 4.71 4.51 4.88 4.67   
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ ที่ 1.2  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  โดย
ด าเนินการครบทั้ง 8 เกณฑ์มาตรฐาน  และมีการเข้าร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับฝ่าย/ศูนย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   ยังมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     และมีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่  1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ “สร้างสรรค์งานวิจัย ให้เกษตรไทยก้าวหน้า มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี” 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที ่2.2 

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

ประเมิน  
หมำย
เหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8 8  8  8  5.00 5.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 5  5  5  5  5.00 5.00   

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          51 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  8 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

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

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน    

 ในรอบปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง  8 ข้อตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
หน่วยงำนและได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนโดยเป็นแผนฯที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถำบันกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 2554)  
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน  ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานภายใน (สวพ.กพส. 1.1-1-1)   มีการวิเคราะห์ SWOT 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (สวพ.กพส. 1.1-1-2) มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง 
“การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)” ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ.2554   
และมีการทบทวนโดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 3/2554  ใน
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 วาระที่ 3.3  (สวพ.กพส.1.1-1-3)   
  มีการจัดท าประชาพิจารณ์  (สวพ.กพส.1.1-1-4)  เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
มีส่วนร่วม และได้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรมาปรับปรุงแผนฯ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส.1.1-1-5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 
วาระที่ 2.1 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2554 และได้เวียนแจ้งบุคลากรได้รับทราบและใช้เป็นแผนกลยุทธ์ส าหรับการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 (สวพ.กพส. 1.1-1-6)  
 ระหว่างปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน  จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปใช้เป็นแผนกลยุทธ์ส าหรับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ 2556 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท า/ปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2555 และการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส”  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 
2555  สรุปผลการประชุมให้คงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่ให้ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยปรับจากประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติยุทธศาสตร์  เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนงาน และมี
การก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด  ให้ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม ท าให้สะดวกในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
และรายงานผล  (สวพ.กพส. 1.1-1-7) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ในระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ไปสู่หน่วยงานภายใน โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปี 
พ.ศ. 2555” (สวพ.กพส. 1.1-2-1)  โดยได้สร้างความเข้าใจถึงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของ
สถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนา  ก า แพ งแสน  และ ความ เ ชื่ อ ม โ ย งขอ งแผนกลยุ ทธ์ แล ะแผนยุ ท ธศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาเขตก าแพงแสน    มีการถ่ายทอดแผนงาน/โครงการของวิทยาเขตและของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สรุปแผนงานและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มาโดยตลอดและเพ่ือให้บุคลากร ได้รับทราบในเรื่องของแผนกลยุทธ์ นโยบายเป้าหมาย 
และ แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยทั่วถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4  วัน
จันทร์ที่  30  กรกฎาคม 2555  (สวพ.กพส. 1.1-2-2) โดยผู้อ านวยการฯ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในเรื่องแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน ตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้น
และผลักดันให้บุคลากรมีการด าเนินงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพ่ือเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 5/2555  ในวันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน พ.ศ. 2555 วาระที่ 4.1 (สวพ.กพส. 1.1-1-3)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  ได้
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  (พ.ศ. 2556-2559)  สู่หัวหน้าหน่วยงาน  และมอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานน าแผน
กลยุทธ์ไปถ่ายทอดเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกหน่วยงาน  เพ่ือวางแผนด าเนินงานจัดท าแผนปฏิ บัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้อง  และบรรลุตามเป้าหมายของแผนฯ  และได้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน (สวพ.กพส. 1.1-2-4)  

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2556 (สวพ.กพส. 1.1-3-1) 
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน   โดยการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดท า/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ.  2555  และการรายผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส” วันที่  17  กรกฎาคม  2555  เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าโครงการประกอบแผน การรายงานผล
การด าเนินงานประจ าไตรมาส และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   (สวพ.กพส. 1.1-3-2)   

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1  เรื่อง  “การจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน  2555  (สวพ.กพส. 1.1-4-1)  

ให้กับหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   เพ่ือร่วมก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ าปี   ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังปรากฏในแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน  (สวพ.กพส. 1.1-1-7) และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   

(สวพ.กพส. 1.1-3-1) 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจของหน่วยงำน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

(สวพ.กพส. 1.1-3-1) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน ปีละ 2 ครั้ง (สวพ.กพส 1.1-5-1)  

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ต่อไป (สวพ.กพส 1.1-5-1)  
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 7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (สวพ.กพส. 1.1-7-1) เสนอผู้อ านวยการฯ และน าผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ใน
การประชุมครั้งที่  1/2556 วันที่  27 มีนาคม 2556 วาระที่  3.2  (สวพ.กพส. 1.1-1-5) โดยที่ประชุมมีมติให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554  วาระที่ 2.1 แผนกลยุทธ์และแผนงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน  (พ.ศ.2555-2558) (สวพ.กพส. 1.1-1-5) ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยมี
การจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานย่อยที่มีลักษณะเดียวกัน ปรับลดจ านวนโครงการให้เหมาะสม จนเหลือโครงการ
รวมทั้งหมด 26 โครงการ และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่  27  มีนาคม  2556 วาระที่ 3.9 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 
(สวพ.กพส. 1.1-1-5) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้  1.1 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-1 คณะกรรมการจัดท ากลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (พ.ศ. 2555– 2559) 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-4 สรุปผลประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน   
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-1-6 
 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.21401/ว 2802 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แผนกล
ยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  (พ.ศ. 2555-2559) 
บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.21401/ว.2347 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  (พ.ศ. 2556-2559)   

สวพ.กพส. 1.1-1-7 แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   (พ.ศ.2556-2559) 
สวพ.กพส. 1.1-2-1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2555” 
สวพ.กพส. 1.1-2-2 โครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4   
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th   
สวพ.กพส. 1.1-3-1 -แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 

-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-3-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดท า/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี  

พ.ศ. 2555  และการรายผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส  ” 
สวพ.กพส. 1.1-4-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2556” 
สวพ.กพส. 1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-7-1 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) เฉพำะ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 5 ข้อตาม

ประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น  หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ

สถำนศึกษำ  โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ที่

สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (สวพ.กพส. 1.1-3-1)  
โดยมีการร่วมกันก าหนดเอกลักษณ์ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 
วาระที่ 3.1 (สวพ.กพส. 1.1-1-3) และร่วมก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้แก่ 
“สร้างสรรค์งานวิจัย ให้เกษตรไทยก้าวหน้า มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี”(สวพ.กพส. 1.2-1-1) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดี
อยู่ดีของชาติ และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 
26 เมษายน 2555 วาระที่ 1.2 (สวพ.กพส. 1.1-1-5)  ได้มีการทบทวนจุดเน้น จุดเด่น และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
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ในโครงการ “การทบทวนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน”     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประจ าปี 2556 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ  บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท  ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และเนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่
ประชุมจึงยังให้คงเอกลักษณ์เดิมไว้  (สวพ.กพส. 1.2-1-2)  

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน ใน website  (สวพ.กพส. 
1.1-2-4) และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงเอกลักษณ์ของหน่วยงานและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร    ในโครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  
“ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4  วันจันทร์ที่  30  กรกฎาคม 2555  (สวพ.กพส. 
1.1-2-2) โดยผู้อ านวยการฯ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย 
ทิศทางการด าเนินงาน ตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรมีการด าเนินงานให้
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามจุดเน้น  และจุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยส่งแบบสอบถามความพึงพอใจไปยังบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 (สวพ.กพส.1.2-3-1) 

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น  จุดเด่น  หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามจุดเน้น  และจุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร ปีละ 2 ครั้ง  (สวพ.กพส. 1.1-5-1)  ซึ่งผลงานด้านการวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
(สวพ.กพส. 1.2-4-1) ประกอบด้วย โดยมีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
 - ผลงานวิจัยเรื่อง "Optimum dose of freezedried crocodie bolld as food supplement for iron 
deficiency Sprague - Dawley rats"  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.สุดาวรรณ   เชยชมศรี 
 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "The Effects of Freeze - Dried Crocodile Blood Supplementatiuon and 
Vitamin C on Hematological Values of Iron Deficiency Anemia Male Rat"  ซึ่งเป้นผลงานวิจัยของ             
ดร.สุดาวรรณ   เชยชมศรี 
 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยาของหนู
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก"  ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของ ดร.สุดาวรรณ   เชยชมศรี 
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 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทย"   ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.มณี   
ตันติรุ่งกิจ 
 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "ศักยภาพของปาหมีในการต้านจุลินทรีย์"   ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.มณี  ตันติรุ่งกิจ  
นางอรวรรณ   ชวนตระกูล และน.ส.ชมนาถ   เกิดคง 
 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ "   ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยของ  ดร.สุดาวรรณ   เชยชมศรี 
 -  ผลงานวิจัยเรื่อง "กรรมวิธีการผลิตน้ าดีจระเข้แห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ "  ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ของ  ดร.สุดาวรรณ   เชยชมศรี 

 5. หน่วยงำนมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น  จุดเด่น  หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด  และได้รับกำร
ยอมรับในระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อสังคมจนได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่  

 1. รางวัลวิจัยคุณภาพ นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ  ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี เป็นผู้ร่วมวจิัย ในผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ประเภทบุคลากร ซีเนียร์ และรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 
ประเภทบุคลากร ในการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ผลงานเรื่อง “ซีรัมจระเข้
แคปซูล” ซึ่งเป็นผลงานของ วิน เชยชมศรี, จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ, สุดำวรรณ เชยชมศรี, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ ์
และเยาวดี คุปตะพันธ์ 

 2. รางวัลงานวิจัยคุณภาพในการพิจารณารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานที่สร้าง
ผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2556 จ านวน 2 รางวัล คือ  
  1. รางวัลประเภทบุคคล – นักวิจัย ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้แก่ 
ผลงานวิจัยเรื่อง “Photonic Crystal Structure and Coloration of Wing Scales of Butterflies Exhibiting 
Selective Wavelength Irridescence” ซึ่งเป็นผลงานของ สุรัตน์วดี  จิวะจินดำ และ ปุณยวีร์  เดชครอง 
  2. นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ดร. สุดาวรรณ  เชยชมศรี เป็นผู้ร่วมวิจัย ในผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 
ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี พ.ศ. 2554 รางวัลระดับ SILVER ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
“เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นผลงานของ วิน  เชยชมศรี , จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ         
สุดำวรรณ  เชยชมศรี, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, เยาวดี  คุปตะพันธ์,  วิภาภรณ์  ณ ถลาง และบุญเกื้อ  วัชรเสถียร 
  3. รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ  ภาคบรรยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  จากการเข้าร่วมประชุม
พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12  ผลงานวิจัยเรื่อง "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกส าหรับงานปรับปรุงพันธุ์พริก
ต้านทานโรคและการศึกษาต าแหน่งยีน" ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.อัญชลี   รวีโรจน์วิบูลย์ 
 นอกจากนี้ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ยังได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 6 รางวัล คือ รางวัลผลงานดีเด่นด้านการวิจัย รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนการเรียนการสอน รางวัล
ผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ รางวัลผลงานดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต รางวัลผลงานดีเด่นด้าน
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บริหารและธุรการ และรางวัลผลงานดีเด่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    (สวพ.กพส. 1.2-5-1) รวมทั้งผลงานวิจัย
ของบุคลากร ที่ได้รับการตีพิมพ์ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในด้านสาธารณะ และมีการน าผลงานวิจัยไปใช้อ้างอิงต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก  (สวพ.กพส. 1.2-4-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.2 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-3-1 -แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 

-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-2-2 โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4   
สวพ.กพส. 1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th   
สวพ.กพส. 1.2-1-1 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.2-1-2 โครงการการทบทวนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.2-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.2-4-1 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ในเกิดประโยชน์/ผลงานวิจัยที่ได้

อ้างอิงทางวิชาการ  
สวพ.กพส. 1.2-5-1 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้ความส าคัญ 

ทั้งการด าเนินงานเพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัย และการด าเนินงานบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยได้น าความรู้ความสามารถ
จากงานวิจัย/งานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนการสอน  และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้จาก
งานวิจัย/งานบริการวิชาการสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ยังเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ ภายใต้วงจร PDCA 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน และผลักดันให้ฝ่าย/ศูนย์มีการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานด้วย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.51   ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตำรำงท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

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

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั  4.79 4.51  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 7 7 7  5.00 5.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6  5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัย
ประจ า 

บาท 180,000 180,000 18,880,207 381,418.32 12,852,979.20 259,656.15 5.00 5.00  

 49.50 49.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ไม่ผ่าน 
ข้อ 4  
ข้อ 5 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ี
สนับสนุนการเรยีนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 22 44.44 22 44.44 5.00 5.00  

 49.5 49.50 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน (เต็ม 
5) 

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 18,915.24 4.44 18,458.29 4.40 4.44 4.40  
 4,258 4,197 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร ่

ร้อยละ 15 15 16 29.91 12.25 22.90 5.00 5.00  
  53.50 53.50 

 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   53.5 53.50    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   36 9.00 37 9.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   12 6.00 2 1.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

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

ผลงาน   1 1.00 2 2.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

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

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 15.00 28.04 15.00 28.04 5.00 0.00  
 53.50 53.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง   6 6    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   9 9    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง   0 0    

2.10 ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 12 12 9 16.07 9.00 16.36 2.68 0.00  

  56.00 55.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เรื่อง   6 6    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   1 1    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เรื่อง   2 2    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง   56 55    

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน (เต็ม 
5) 

หมำย
เหตุ 

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

  ตัวหำร ตัวหำร 

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

ข้อ - 4 4 2 5.00 3.00 ไม่ผ่าน 
ข้อ 1  
ข้อ 2 

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

ข้อ - 4 4 4 5.00 5.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน  
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่นักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานผ่าน 7 ข้อ ตามเกณฑ์
มาตรฐานดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัย
ของหน่วยงำนและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัยของสถาบันวิจัยฯ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.1-1-1) ภายใตก้ารก ากับดูแลของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯและคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันวิจัยฯ    และมีการประสานการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการวิจัยฯ และฝ่าย/ศูนย์ผ่านทางกรรมการซึ่ง
เป็นตัวแทนของหน่วยงาน  เพ่ือก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารงานวิจัยและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน
วิจัยของสถาบันวิจัยฯ  เช่น  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เป็นต้น (สวพ.กพส.
2.1-1-2) 

 นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีนโยบายให้ฝ่าย/ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยจัดท าเป็นโครงการ
ด้านการบริหารงานวิจัย บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (ฝปร. 1.1-5-1  ฝจก. 1.1-5-1  ศก. 1.1-5-1  
ศท. 1.1-5-1 ศผ. 1.1-5-1  ศม. 1.1-5-1  ศอ.1.1-5-1)  เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน และมี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน  

 คณะกรรมการวิจัยฯ และหน่วยงานจะมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ (สวพ.กพส. 2.1-1-2) และการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ฝปร. 1.1-5-2  ฝจก. 1.1-5-2  ศก. 1.1-5-2  ศท. 1.1-5-2  ศผ. 1.1-5-2  ศม.  1.1-5-2            
ศอ. 1.1-5-2)  
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2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 นักวิจัยของฝ่าย/ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยได้น ากระบวนการวิจัยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเป็นผู้สอนในรายวิชา  ดูแลควบคุมการฝึกงาน  เป็นที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ โครงงานหรืองานวิจัย  เป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง  ตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 

 ในปีการศึกษา 2555 นักวิจัยได้น ากระบวนการวิจัยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ฝปร. 2.1-2-1) 

  -  เป็นผู้สอนในรายวิชาของภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร ก าแพงแสน  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ก าแพงแสน  ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 
ก าแพงแสน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน 
  -  เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให้กับนิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน 
  -  ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง เช่น Atomic absorption 
spectrophotometer (AA), Gas chromatograph (GC). High performance liquid chromatograph (HPLC), 
UV-Spectrophotomer ฯลฯ  
 
 

 
 
 
 2. ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ (ฝจก. 2.1-2-1)  

  -  เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม (ศก. 2.1-2-2)  

  - ดูแลควบคุมการฝึกงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 4. ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (ศท. 2.1-2-1) 

  -  เป็นผู้สอนในรายวิชาของภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร ก าแพงแสน   ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน 
  -  เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 
  -  ดูแลควบคุมการฝึกงานนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร   
  -  ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง เช่น Gas chromatography, High 
pressure liquid chromatography, Sugar analyzer ฯลฯ 

 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ศผ. 2.1-2-1) 
  -  เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต 

 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ศม. 2.1-2-1) 
  - ดูแลควบคุมการฝึกงานนิสิต 
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 7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล (ศอ. 2.1-2-1)  
  -  ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง เช่น  Saccharometer, total N 
analyzer ฯลฯ  

 3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่
นักวิจัยประจ ำ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้การก าหนดขอบเขตภาระงานวิจัยที่ต้องปฏิบัติ โดยให้บุคลากรวิจัย
รายงานผลงานในแบบฟอร์มประเมินผลงานบุคลากรวิจัย (รงผ.1) ทุก 6 เดือนพร้อมกับการประเมินประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ด้านวิจัย) 
(สวพ.กพส. 2.1-3-1)   

 คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยผลักดัน
สนับสนุนส่งเสริมให้จัดท าโครงการวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง และเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัยจาก
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปี 2555 มีจ านวน 3 โครงการ 
และในปี 2556 มี 3 โครงการ  (สวพ.กพส. 2.1-1-2)  นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยฯ ได้ร่วมกับฝ่ายประสานงานวิจัย
และเผยแพร่และฝ่ายบริหารและธุรการ จัดประชุม เสวนา บรรยาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้บุคลากรวิจัย 
(สวพ.กพส. 2.1-3-2)  

 เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เห็นความส าคัญของพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรวิจัย จึงก าหนดให้ฝ่าย/ศูนย์จัดท า “โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร”ของหน่วยงานในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี(แผนพัฒนาบุคลากร) (ฝปร. 1.1-5-1  ฝจก. 1.1-5-1  ศก. 1.1-5-1 ศท. 1.1-5-1 ศผ. 1.1-5-1  ศม. 1.1-5-1 
ศอ. 1.1-5-1)  และได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน  ทั้งนี้หน่วยงานได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
วิจัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  เข้าร่วมการสัมมนา
และฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   (ฝปร. 2.1-3-1  ฝปร. 2.1-3-2  ฝจก.2.1-3-1  
ศก. 2.1-3-1  ศก. 2.1-3-2  ศอ. 2.1-3-3  ศผ. 2.1-3-1  ศท. 2.1-3-3) 
 ในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ท าบันทึกข้อความ 
ที ่ศธ. 0513.21401/ว 0114 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 เรื่อง ขอส่งจรรยาบรรณบุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัย 
(สวพ.กพส. 2.1-3-3) ให้หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์แจ้งเวียนบุคลากรทราบ  ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด   และไดเ้ผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัยบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย โดยให้เงินรางวัลส าหรับบุคลากรวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายใต้หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สวพ.กพส. 2.1-3-4)   มีการพิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นเพ่ือขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.1-3-5)  โดยวิทยาเขตก าแพงแสนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพ่ือเป็นเกียรติในวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตก าแพงแสน ครบรอบ 33 ปี  และมีการประชาสัมพันธ์ยกย่อง
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-2-4)   
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4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ในการผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน และฝ่าย/ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยมีการจัดสรร
ทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีเงื่อนไขตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 2.1-4-1) ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช้
เงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ร่วมหน่วยงานในสังกัด มีการจัดสรรเงินรายได้เป็นทุนอุดหนุนวิจัยใน
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (สวพ.กพส. 2.1-4-2) ดังนี้ 

 -  นางสาวภคพร สาทลาลัย  ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2555 เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของ
สารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟราทอก
ซินของเชื้อรา Aspergillus spp. เป็นเงิน 200,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 150,000 บาท  และ
เงินจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 30,000 บาท ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง 20,000 บาท 

 - นายนิติรงค์ พงษ์พานิช ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2555 เรื่อง การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ตัดเครือกล้วย เป็นเงิน 110,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 82,500 บาท  และเงินจัดสรรจากเงิน
รายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 16,500 บาท ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 11,000 
บาท 

 - นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจ ารัส  ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การใช้สารไคโตซานร่วมกับ
สารเร่งการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ เป็นเงิน 120,000 บาท  โดยเป็นเงิน
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย 90,000 บาท  และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
18,000 บาทร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 12,000 บาท 

 - นายวัชรพล ชยประเสรฐิ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกท่ีเก็บรักษาในกระสอบป่าน 
เป็นเงิน 150,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 112,500 บาท  และเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 22,500 บาท ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 15,000 บาท 

 -  นายภราดร ดอกจันทร์ ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2553 เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเป็น
สารไล่แมลงของสารสกัดผสมจากสารสกัดจากตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle) และสารสกัดจากผิว
มะกรูด (Citrus hystrix DC) ที่อัตราส่วนต่างๆ กันต่อยุงลาย (Aedes aegypti L.) และยุงก้นปล่อง (Anopheles 
minimus Thebald) เป็นเงิน 150,000 บาท  โดยเป็นเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 112,500 บาท  และเงินจัดสรร
จากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 22,500 บาท ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 
15,000 บาท 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งทุน และ
เงื่อนไขตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ไว้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.1-4-3) เพ่ือให้
นักวิจัยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
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ประชาสัมพันธ์ไว้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ติดต่อขอรับค าปรึกษาใน
สาขาวิชาที่ต้องการได ้

 5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีหน่วยงานในสังกัดที่มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งมีเรือนเพาะช า โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ และแปลงทดลองที่
สามารถรองรับการวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมการท างานของนักวิจัย ให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สู่สาธารณชน (สวพ.กพ. 2.1-5-1)  มีการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยบุคลากรของหน่วยงาน มีการติดตั้งถังดับเพลิง 
และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และฝ่ายจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน ให้พร้อมต่อการค้นคว้าข้อมูลการวิจัยจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลแหล่งทุน  ข้อมูลการวิจัยของ
สถาบันวิจัยฯ และแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการวิจัยของ
สถาบันวิจัยฯ บนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-2-4) โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้ข้อมูลจาก
คณะกรรมการวิจัยฯ ฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่ และฝ่ายบริหารและธุรการ  ทั้งนี้นักวิจัยในสังกัดสถาบันวิจัย
ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์พอเพียงที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (สวพ.กพส.
2.1-5-2)  และได้สนับสนุนงบประมาณโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปี 2555 โดยมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “Tropical Fruits Breeding: Fulfilling Expectations of the Global Supply Chain” ในวันที่ 
23-24 กรกฎาคม 2555 และการศึกษาดูงานแปลงปลูกนอกสถานที่ ณ แปลงปลูกกล้วยหอมส่งออกในจังหวัด
เพชรบุรี แปลงปลูกสับปะรด และโรงงานแปรรูป ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 อีกด้วย 
(สวพ.กพส. 2.1-3-2) 

 6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการติดตามผลการด าเนินงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-5-2)  โดยให้บุคลากรวิจัยมีส่วนร่วมในการประเมินผลส าเร็จของการ
สนับสนุนพันธกิจวิจัยด้วยการตอบแบบประเมิน (สวพ.กพส. 2.1-6-1) 

 นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
ฝ่าย/ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 ด้วย 

 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
หน่วยงำน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้น าผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ แจ้งให้คณะกรรมการวิจัยฯ ทราบ  และจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          70 

 

18 เมษายน 2556 ได้น าสรุปประเด็นปัญหาได้ 2 ประเด็น คือขาดบรรยากาศด้านการวิจัย และขาดทักษะด้านการ
เขียนผลงานวิจัย และเสนอแนวทางการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
1. ท าแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัย 2. ให้นักวิจัยพัฒนาทักษะการเขียนโดยให้เขียน
บทความลงวารสารข่าวศูนย์ฯ หรือนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์หรือการเกษตรที่มีกองบรรณาธิการ  และ 3. จัดสัมมนา
วิชาการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการน าเสนอผลงานและสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการของหน่วยงาน (สวพ.กพส. 2.1-1-2) 

 เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th   
สวพ.กพส. 2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-3-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.21401/0370 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556                     

เรื่อง การจัดท ารายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรวิจัย 
สวพ.กพส. 2.1-3-2 สรุปกิจกรรมของฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
วิจัยให้กับบุคลากรวิจัยสถาบันวิจัยฯ  

สวพ.กพส. 2.1-3-3 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.21401/ว 0114 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556               
เรื่อง ขอส่งจรรยาบรรณ บุคลากรและจรรยาบรรณนักวิจัย 

สวพ.กพส. 2.1-3-4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล
ส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สวพ.กพส. 2.1-3-5 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0513.21401/2205  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

สวพ.กพส. 2.1-4-1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

สวพ.กพส. 2.1-4-2 เอกสารการจัดสรรเงินรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เป็นทุนอุดหนุนวิจัยใน
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

สวพ.กพส. 2.1-4-3 ฐานข้อมูลนักวิจัยพี่เลี้ยง 
สวพ.กพส. 2.1-5-1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-5-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สวพ.กพส. 2.1-6-1 ผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ฝจก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ฝจก. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555   

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ   
ฝจก. 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงงาน งานวิจัย ดูแลควบคุมการฝึกงาน 

เป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 
ฝจก. 2.1-3-1 เอกสารการฝึกอบรมหรือดูงาน ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
ฝปร. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2556 
ฝปร. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ฝปร. 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงงาน การดูแลควบคุม

ฝึกงาน การเป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 
ฝปร. 2.1-3-1 เอกสารการเข้ารับการพัฒนาด้านการวิจัยของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก

พืชทดลอง 
ฝปร. 2.1-3-2 เอกสารการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R เพ่ือ
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
พัฒนางานวิจัย” 

ศก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 

ศก. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ศก. 2.1-2-2 เอกสารการฝึกงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ศก. 2.1-3-1 บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อมลาศึกษาต่อ 
ศก. 2.1-3-2 รายชื่อบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม ที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา ปี

การศึกษา 2555 
ศท. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2556 
ศท. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
ศท. 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงงาน งานวิจัย ดูแล

ควบคุมการฝึกงาน เป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 
(แบบฟอร์มขอใช้บริการ ) 

ศท. 2.1-3-3 เอกสารส่งบุคลากรวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ของศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  

ศผ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2555 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2556 

ศผ. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 

ศผ. 2.1-2-1 เอกสารแสดงการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
ศผ. 2.1-3-1 เอกสารส่งบุคลากรวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
ศม. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศม. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
ศม. 2.1-2-1 เอกสารขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน 
ศอ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2556 
ศอ. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ศอ. 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงงาน งานวิจัย ดูแล

ควบคุมการฝึกงาน เป็นผู้ควบคุมการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 
ศอ. 2.1-3-3 เอกสารส่งบุคลากรวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานผ่าน 6 ข้อ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำร หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยมีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.1-1-1)   วางแนวทาง ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันวิจัยฯ  เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (สวพ.กพส. 2.1-5-2)  และมีนโยบายให้ฝ่าย/
ศูนย์ที่มีภารกิจวิจัยวางแนวทางขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในโครงการด้านการบริหาร
งานวิจัย ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (ฝปร. 1.1-5-1  ฝจก. 1.1-5-1  ศก. 1.1-5-1  ศท. 1.1-5-1     
ศผ.1.1-5-1  ศม. 1.1-5-1  ศอ. 1.1-5-1) ทั้งนี้ฝ่าย/ศูนย์มีความเชื่อมโยงของการด าเนินงานกับคณะกรรมการวิจัยฯ 
ผ่านทางกรรมการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยฝ่ายบริหารและธุรการ จัดท า วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและ
นักวิชาการตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท าหน้าที่ peer review บทความวิจัยก่อน
การตีพิมพ์เผยแพร่ และเผยแพร่ในรูปของ Electronic Journal (สวพ.กพส. 2.2-1-1) 

 บุคลากรวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน น าผลงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ฝปร. 2.8-1-1  ฝจก. 2.8-1-1  ศท. 2.2-1-2  ศผ. 2.2-1-2  
ศอ. 2.2-1-2) เช่น  

-  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10  
-  การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสนครั้งที่ 9   
-  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งท่ี 9   
-  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 6   
-  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 5 
-  การประชุมวิชาการ Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting 

Horticultural Crops 
-  The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012 “Green and Sustainable Food 

Technology for All" 
-  The 29th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand 
-  The 24th International Congress of Entomology 
-  The 25th Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal 

Cell Technology (JAACT2012) 
-  The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30) 
-  The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 

(NATPRO 4) 
-  World Crocodile Conference-Sri Lanka 
-  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  
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-  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  Materials (An open Aecess Journal from MDPI) 
-  International Journal of Applied Science and Technology 
-  ฯลฯ 

 2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 ในแต่ละปีสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จะท าการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท าเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในงานเกษตร 
ก าแพงแสน โดยคณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละฝ่าย/ศูนย์  ในปี 2555 คือคณะกรรมการ
ฝ่ายนิทรรศการด้านวิจัยและพัฒนางานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2555 (สวพ.กพส. 2.2-2-1) 

 คณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินภารกิจดังกล่าวนี้
ด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมตใิห้น าผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์
พืชของนายกรุง  สีตะธนี มาจัดท าเป็นวีดิทัศน์  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ            
(สวพ.กพส.2.1-1-2) 

 นอกจากนี้ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ยังจัดท าวารสารข่าวศูนย์ฯ ซึ่งมี คณะกรรมการ
วารสารข่าวศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ฝปร. 2.2-2-2) ท าหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการคัด
สรรผลงานวิจัยและวิชาการท่ีเป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการวิชาการและการ
จัดฝึกอบรมในงานเกษตร ก าแพงแสน  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 1.1-2-4)   วารสารข่าวศูนย์ฯ ใน
รูปเล่มวารสารสิ่งพิมพ์ (ฝปร. 2.2-3-1) และประชาสัมพันธ์บนเว็บ
ไซด์ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ (ฝปร. 2.2-3-2)  

 4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

-  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  มีการน าผลงานวิจัยเกี่ยวกับการกรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้
ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ จ านวน 7 เรื่องไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด วา
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นิไทย ได้ลงนามในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท าการผลิตผลิตภัณฑ์และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย (ฝปร. 2.2-4-1)  

 -   ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มีน าผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพเตาชีวมวล ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกหรือประชาชน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายหน่วยงานในอ าเภอก าแพงแสน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
โครงการ 9 บวร (ฝจก. 2.2-4-1) เครือข่ายองค์กรชุมชนอ าเภอก าแพงแสน มีการลงนามรับรองการน าไปใช้ประโยชน์
จากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก (ฝจก. 2.2-4-2)   

 -   ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  มีการน าผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสารเคลือบเชลแล็ก เพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษามังคุด  ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ศท. 2.2-4-1) 

 -   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มีการน าเมล็ดพันธุ์จากผลงานวิจัยไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการน า
ผลงานวิจัย เรื่อง Simultaneously Calibrating Capsaicinoids and Scoville Heat Units for Papper 
(Capsicums) using PLS2 and NIR Spectroscopy โดย ดร.ศุมาพร  เกษมส าราญ มาใช้เป็นเอกสารประกอบการ
บรรยาย/ ฝึกอบรม ชื่อหัวข้อการบรรยาย/ฝึกอบรม How FT-NIR Spectroscopy Helps in Compliance with 
PIC/S GMP Regulation อบรมให้กับผู้เข้าฟังที่ได้รับเชิญจากบริษัท บูชิ (ประเทศไทย) จ ากัด (ศผ. 2.2-4-1) 

 -   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  มีพันธุ์ อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน 00-103 ก าแพงแสน 01-12 
ก าแพงแสน 00-58 จากผลงานวิจัยทีเ่ป็นที่ยอมรับและต้องการของเกษตรกรจ านวนมาก  (ศอ. 2.2-4-1)  

 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  โดยมีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.1-1-1)   วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยที่
จะน าไปใช้ประโยชน์  เช่น ร่างข้อก าหนดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ร่วมกับภาคเอกชน (สวพ.กพส. 2.2-5-1) 

 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีกำรยื่นจดสิทธิบัตร  และ  
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส.
2.1-1-1)   ท าหน้าที่พิจารณาหัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยฯ เพ่ือขึ้นทะเบียนงานวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณา และสนับสนุนให้นักวิจัยด าเนินการเพื่อขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยฝ่ายบริหารและธุรการ ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างนักวิจัยกับ
ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในการด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องบนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
ทั้งนี้โดยมรีองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการก ากับดูแล 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลงานวิจัยที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ฝปร. 2.2-6-1  
ศอ. 2.2-6-1)  ได้แก่  เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ าแรงดันสูงขนาดเล็ก (ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 20 ส.ค. 51)  
กรรมวิธีการพอกและเคลือบเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  (ยื่นจดสิทธิบัตร14 ม.ค. 56)  
กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ (ยื่นจดสิทธิบัตร19 มี.ค.52)  กรรมวิธีการ
ผลิตน้ าดีจระเข้แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ (ยื่นจดสิทธิบัตร19 มี.ค.52)   พันธุ์อ้อยก าแพงแสน 01-29 (ยื่น
จดอนุสิทธิบัตร 22 เม.ย.56) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th   
สวพ.กพส. 2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-5-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สวพ.กพส. 2.2-1-1 เว็บไซต์ของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/e-journal 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.2-2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 293/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะ 

กรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านวิจัยและพัฒนางานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2555    
สวพ.กพส. 2.2-5-1 ร่างข้อก าหนดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

ร่วมกับภาคเอกชน 
ฝจก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ฝจก. 2.2-4-1 เอกสารโครงการ 9 บวร ประจ าปี 2555 
ฝจก. 2.2-4-2 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยหรืองานการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ฝจก. 2.8-1-1 รายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ฝปร. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2556 
ฝปร. 2.2-2-2 ค าสั่งฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารข่าวศูนย์ฯ 
ฝปร. 2.2-3-1 วารสารข่าวศูนย์ฯ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ฝปร. 2.2-3-2 เว็บไซต์ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง http://clgc.rdi.ku.ac.th 
ฝปร. 2.2-4-1 เอกสารข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้” เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่าย 
ฝปร. 2.2-6-1 เอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   (ฝปร. 2.2-5-1) 
ฝปร. 2.8-1-1 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  
ศก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 
ศท. 2.2-1-2 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  
ศท. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2556 
ศท. 2.2-4-1 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยหรืองานการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ

รับรองใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
ศผ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศผ. 2.2-1-2 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
ศผ. 2.2-4-1 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง

การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน  
ศม. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2555 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2556 

ศอ 2.2-4-1 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยหรืองานการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

ศอ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2555 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2556 

ศอ. 2.2-1-2 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  
ศอ. 2.2-6-1 เอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  180,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 
5,234,600 บาท และภายนอก จ านวน 7,618,379.20  บาท รวมทั้งหมด 12,852,979.20 บาท มีบุคลากรวิจัย 
จ านวนทั้งหมด 53.5 คน เป็นบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2555 จ านวน 49.5 คน และอยู่ในระหว่าง
ลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      = 
5.49

20.979,852,12   =   259,656.15 บาท/คน  

 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000


15.656,259   =   7.21 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 

2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 16,461,980 225,506.58 16,131,880 258,110.08 18,880,207 381,418.32 5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
180,000 บรรล ุ 180,000 

73 62.5 49.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 

2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 16,461,980 225,506.58 16,131,880 258,110.08 12,852,979.20 259,656.15 5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
180,000 บรรล ุ 180,000 

73 62.5 49.5 

หมำยเหตุ 
1. หลักฐานการได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยบางโครงการนับไม่ได้เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2555 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

สวพ.กพส. 2.3-1-2 เอกสารหลักฐานการได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย   5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานผ่าน 5 ข้อ ตามเกณฑ์

มาตรฐานดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ดังนั้น
เพ่ือให้การบริการวิชาการด าเนินไปอย่างมีระบบและมีการขับเคลื่อนระบบดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันวิจัย
ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  (สวพ.กพส.2.4-1-1) ซึ่งมีรอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เป็นประธานคณะกรรมการ ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์การบริการวิชาการของสถาบันวิจัยฯ  
 นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีนโยบายให้ฝ่าย/ศูนย์จัดท าเป็นโครงการด้านการบริการ
วิชาการ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (ฝปร. 1.1-5-1  ฝจก. 1.1-5-1  ศก. 1.1-5-1    ศท. 1.1-5-1  
ศผ. 1.1-5-1  ศม. 1.1-5-1  ศอ. 1.1-5-1  ฝบธ. 1.1-5-1)  เพ่ือก าหนดแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการ
ให้บริการทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน ตอบสนองความต้องการของขุมชนสังคม  ตลอดจนเอ้ือต่อ
การน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย  โดยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการด้วย   โดยฝ่าย/ศูนยม์ีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
(ฝปร.1.1-5-2  ฝจก. 1.1-5-2  ศก. 1.1-5-2  ศท. 1.1-5-2  ศผ. 1.1-5-2  ศม. 1.1-5-2  ศอ. 1.1-5-2  ฝบธ.1.1-5-2) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้การก าหนดภาระงานบริการวิชาการที่บุคลากรต้องปฏิบัติ  โดยให้
บุคลากรรายงานผลงานในแบบฟอร์มประเมินผลงานบุคลากร (รงผ.1) ทุก 6 เดือนพร้อมกับการประเมิน
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
(สวพ.กพส. 2.1-3-1)   

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของ
นิสิต  จึงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ความสามารถจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการไปใช้
ในการเรียนการสอน   

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการน าความรู้จากการให้บริการโครงการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน  เช่น   
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-  โครงการการให้บริการงานวิชาการและงานวิจัยด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มา
ใช้สอนในรายวิชา 02738471 ชื่อวิชา การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และรายวิชา 01419591 ชื่อวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางจุลชีววิทยา (Research Methods in Microbialogy) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝปร. 2.4-2-1)   

-  โครงการพัฒนาวิชาการการบริการงานวิจัย วิเคราะห์คุณภาพ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว มาใช้สอนในรายวิชา 02033481  ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ศท. 2.4-2-1  ศท. 2.4-2-2 ) 

-  โครงการการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพ่ือผลผลิตและพลังงาน มาใช้สอนในรายวิชา 01003577 ให้กับนิสิต
คณะเกษตร ก าแพงแสน (ศอ.2.4-2-1 ศอ.2.4-2-2 )   

3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย โดยการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการมาใช้ในกระบวนการวิจัย  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 

-  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง น าความรู้จากโครงการบริการวิชาการการพัฒนาอุปกรณ์
และวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟ่ี  มาใช้ในการท าวิจัยเรื่อง กรดไขมันอิสระและเอนไซม์
ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเก่ียว (ฝปร. 2.4-3-1)  

-  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง น าความรู้จากโครงการการบริการงานวิชาการและงานวิจัย
ด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ฝปร. 2.4-2-1) มาใช้ในการท าวิจัย เรื่อง พัฒนาการของละออง
เกสรข้าวสายพันธุ์ที่มีละอองเกสรเป็นหมันที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ (ฝปร. 
2.3-1-2) 

-  จากการจัดฝึกอบรมของศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบปัญหาของ
เกษตรกร ผู้ส่งออก และบุคคลทั่วไป และพร้อมทั้งบริการให้ค าปรึกษา เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลดการสูญเสียของ
ผักผลไม้สดและคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยว ท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
วิจัย โครงการการพัฒนาฟิล์มพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม้ ระหว่างบริษัท 
CIAS กับศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (ศท. 2.4-3-1) 

 -  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล น าความรู้จากกิจกรรมการให้บริการเครื่องมือมาใช้ในการท าวิจัย 
และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ (ศอ. 2.2-1-2)  

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

จากการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของฝ่าย/ศูนย์ กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยการพิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของฝ่าย/ศูนย์ที่จัด
ขึ้น และจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการน าไปใช้บูรณาการด าเนินงานกับการเรียนการสอนและการ
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วิจัย และแบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  แต่จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่น าไปใช้บูรณาการด าเนินงานกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีปริมาณน้อย  ควรมีการด าเนินการวาง
แผนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าไปใช้บูรณาการด าเนินงานกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยให้มากข้ึน 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้น าผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  มาก าหนดให้ฝ่าย/ศูนย์ จัดท าเป็น โครงการบริการวิชาการที่
สนับสนุนการเรียนการสอน บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ของหน่วยงาน (ฝปร. 1.1-5-1  ฝจก. 1.1-5-1  
ศก. 1.1-5-1    ศท. 1.1-5-1  ศผ. 1.1-5-1  ศม.1.1-5-1  ศอ. 1.1-5-1  ฝบธ. 1.1-5-1) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น   และ
ผลักดันให้มีการด าเนินงานวิจัยที่น าความรู้ ประสบการณ์จากงานบริการวิชาการมาบูรณาให้มากขึ้น  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 - 5 ข้อ 5 ข้อ -คะแนน 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 - 5 ข้อ 3 ข้อ -คะแนน 5 
คะแนน 

3 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเหตุ 

1. คณะกรรมการพิจารณา หลักฐานในเกณฑ์ ข้อ 4  เห็นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ยังไม่มีผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ จึงไม่ผ่าน

เกณฑ์ ข้อ 4  ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 5 ด้วย เนื่องจากเกณฑ์ 5 ต้องน าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการ ต่อไป 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.1-3-1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.21401/0370 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องการ

จัดท ารายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรวิจัย 
สวพ.กพส. 2.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
ฝจก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ฝจก.1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555   

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ   
ฝบธ. 1.1-5.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายบริหารและธุรการ ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายบริหารและธุรการ ประจ าปี 2556 
ฝบธ. 1.1-5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
ฝปร. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2556 
ฝปร. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ฝปร. 2.3-1-2 เอกสารหลักฐานการได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  
ฝปร. 2.4-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการ “การให้บริการงานวิชาการและงานวิจัยด้วยกล้อง

จุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน” 
ฝปร. 2.4-2-2 เอกสารการขอใช้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ (ฝป.1) 
ฝปร. 2.4-3-1 โครงการพัฒนาวิชาการ “พัฒนาอุปกรณ์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วย

เทคนิคโครมาโทกราฟ่ี” 
ศก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 
ศก. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ศท. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2555 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2556 

ศท. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

ศท. 2.4-2-1 เอกสารเชิญเป็นอาจารย์สอน/ฝึกงานนิสิต  
ศท. 2.4-2-2 เอกสารหลักฐานของการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ   
ศท. 2.4-3-1 โครงการ การพัฒนาฟิล์มพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา

มะม่วงน้ าดอกไม ้
ศผ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศผ. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
ศม. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศม. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
ศอ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2556 
ศอ. 1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 
ศอ. 2.2-1-2 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  
ศอ. 2.4-2-1 เอกสารเชิญเป็นอาจารย์สอน / ฝึกงานนิสิต 
ศอ. 2.4-2-2 เอกสารหลักฐานของการบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการพัฒนากระบวนการให้บริการของสถาบันวิจัยฯ  ให้สามารถ

ด าเนินการบริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  หน่วยงาน
วิชาชีพ  สังคม ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  โดยมีผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

 1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ เพื่อ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูลมา
พิจารณาก าหนดทิศทางและแผนการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยฯ และของหน่วยงานในสังกัดในหลายช่องทาง 
ได้แก่ 
 -  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เปิดช่องรับทราบความต้องการของประชานทั่วไป รวมถึงการแจ้ง
ความต้องการรับบริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยฯ (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
และเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 
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 -   สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยฝ่ายบริหารและธุรการ จัดท าแบบส ารวจความต้องการรับ
บริการของสถาบันวิจัยฯ ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เช่น ชุมชนโดยรอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ในจังหวัดใกล้เคียง คณะ สถาบัน ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.5-1-1)   
 -   คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัดงานเกษตรก าแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 (สวพ.กพส. 2.5-1-2) ส ารวจความต้องการรับบริการของสถาบันวิจัยฯโดยสอบถามจาก
แบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการรับบริการของสถาบันวิจัยฯ ของผู้มารับการอบรมที่บริเวณจัด
นิทรรศการสถาบันวิจัยฯ ในงานเกษตรก าแพงแสน  
 -   ฝ่าย/ศูนย์ ส ารวจความต้องการรับบริการของหน่วยงาน โดยสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจ
และความต้องการรับบริการของหน่วยงาน ของผู้มารับการอบรมของหน่วยงาน  

 2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ได้สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งในระดับสถาบันวิจัยฯ และในระดับฝ่าย/ศูนย์ ดังนี้ 
 -  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในอ าเภอก าแพงแสน  ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.5-2-1) เพ่ือการมีส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและวิถีพ่ึงพาตนเองได้ของ
ชุมชนในอ าเภอก าแพงแสน   
 http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3
Akps-intgrt-research&catid=109&Itemid=378    
 -   ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ตัวแทนส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย โดยจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา (ฝปร. 2.2-3-3) ให้แก่บุคลากรทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ บริษัทเอกชน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้ พ้ืนฐานด้านมาตรฐานและ
กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP)  
 http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/news/newsletters/158-april-56.html 
 -  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิล
กาญจน์) และ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (นายวิรัตน์ 
อาชาอภิสิทธิ์) ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือด้านการก าหนดมาตรฐานเครื่องจักรกล
การเกษตร” ส าหรับใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐาน เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน (รศ.ดร.สมบัติ ชิณะ
วงศ์) หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (ดร.อิศราฐ์ เชาระก า) รอง
เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นางรัชดา อิสระเสนารักษ์) และผู้อ านวยการส านักพัฒนา

http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3Akps-intgrt-research&catid=109&Itemid=378
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=625%3Akps-intgrt-research&catid=109&Itemid=378
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/news/newsletters/158-april-56.html
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการมาตรฐาน (นายสุรยุทธ บุญมาทัต) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 8 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 (สวพ.กพส. 2.5-2-2) 
 http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/news/newsletters/158-april-56.html 
 -   ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  ร่วมกับหน่วยงานของวิทยาเขตก าแพงแสน  เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดท าเตาชีวมวล ให้กับโรงเรียน วัด และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฝจก. 2.2-4-1) 

-  ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้บริการ
วิชาการการเรียนรู้ด้านแมลง การจัดกิจกรรมแมงมุมที่รัก ในงานเกษตรก าแพงแสน วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2555 
(ศก. 2.5-2-1) และเผยแพร่ความรู้ด้านแมลงให้กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  (ศก. 2.5-2-2)  

-  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับพนักงานบริษัทสามร้อยยอด 
จ ากัด โดยการเชิญ ดร.อภิตา  บุญศิริ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การคัดลือก การบ่ม และการถนอมมะม่วงสด” 
ให้กับพนักงานบริษัท จ านวน 50 คน ในวันที่ 28 มีนาคม 2556  เรื่องการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตผักและผลไม้สด
ตัดแต่งพร้อมบริโภค  (ศท. 2.5-2-1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเบื้องต้นในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยวพืชสวน และน าแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในทางการค้า 
 -   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยการเชิญ นายกรุง สีตะธนี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนการเตรียม
ดิน และการปลูกผัก” ให้กับคณาจารย์ และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่เป็นแหล่งวิชาการ และแหล่งข้อมูลทางด้านการปลูกผัก และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น (ศผ. 2.5-2-2) 
 -  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับโรงงานน้ าตาล โดยการจัด
อบรมในพ้ืนที่ของเกษตรกรทั่วประเทศ เรื่อง “การอบรมและการกระจายพันธุ์อ้อยก าแพงแสน”(ศอ. 2.4-3-1) 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับความจ าเพาะที่ต่างกันของพันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์ท าให้ผลผลิตสูง  และได้รู้จักพันธุ์
อ้อยก าแพงแสนที่มีศักยภาพและเหมาะสมในพื้นท่ีของเกษตรกร  เกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และสภาพอากาศ คุ้มกับการลงทุน ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและโรงงานน้ าตาลได้เป็นอย่างดี 

 3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ

ต่อสังคม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ของโครงการ /กิจกรรมนั้นๆ ต่อผู้รับบริการ                     
(ฝปร. 2.7-1-2  ฝจก. 2.5-3-1  ศก. 2.4-1-2  ศผ. 2.7-0-3  ศม. 2.7-4  ศอ. 2.7-0-2) 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยฝ่าย/ศูนย์น าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการ ไปพัฒนาการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ของหน่วยงาน (ฝปร. 1.1-5-1  
ฝจก. 1.1-5-1  ศก. 1.1-5-1 ศท. 1.1-5-1 ศผ. 1.1-5-1  ศม.1.1-5-1  ศอ.1.1-5-1  ฝบธ.1.1-5-1)  โครงการ/
กิจกรรมที่มีความพึงพอใจในการรับบริการมากกว่า 3.5 จาก 5 คะแนนเต็ม แสดงว่ายังคงมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/news/newsletters/158-april-56.html
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โครงการ/กิจกรรมนั้นก็จะคงการให้บริการต่อไป  โดยอาจมีการปรับปรุงเนื้อหา ระยะเวลาให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ ทั้งนี้ข้ึนกับข้อมูลที่ประเมินได้ของโครงการ/กิจกรรมนั้น 

 5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะ
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ท าให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะความรู้ความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาการนั้นๆ มากขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  จึงได้มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

-  การถ่ายทอดโดยตรงสู่บุคลากรภายในจากการท างานร่วมกันของบุคลากร และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
จากการติดต่อสอบถามความรู้จากตัวบุคลากรเอง และ/หรือทางโทรศัพท์ และ/หรือทาง e-mail  

- การจัดประชุม/สัมมนาให้กับบุคลากร เช่น โครงการจัดการองค์ความรู้ การรายงานผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ประจ าปี 2555 (7-8 มีนาคม 2556 ) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
ทางงานวิจัยและบริการวิชาการ (2 เมษายน 2556) ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ฝปร. 2.5-5-1)   

-  เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานสรุปนิทรรศการงานเกษตร ก าแพงแสน ปี 2555 (สวพ.กพส. 2.5-5-1)  
เอกสารโครงการจัดการความรู้ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ฝปร. 3.2-4-1) 

-  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
-  นิทรรศการงานเกษตรก าแพงแสน (สวพ.กพส. 2.5-5-2) 
-  วารสารข่าวศูนย์ฯ (ฝปร. 2.2-3-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th   
สวพ.กพส. 2.5-1-1 สรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
สวพ.กพส. 2.5-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัดงานเกษตรก าแพงแสน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปี 2555 
สวพ.กพส. 2.5-2-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.5-2-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ความร่วมมือด้านการก าหนดมาตรฐานเครื่องจักรกล

การเกษตร (วารสารข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจ าเดือน
เมษายน 2556) 

สวพ.กพส. 2.5-5-1 รายงานสรุปนิทรรศการงานเกษตร ก าแพงแสน ปี 2555 
สวพ.กพส. 2.5-5-2 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานฝ่ายจัดนิทรรศการด้านการวิจัยและพัฒนานิทรรศการงานเกษตร

ก าแพงแสน ปี 2555 
ฝจก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
ฝจก. 2.2-4-1 เอกสารโครงการ 9 บวร ประจ าปี 2555 
ฝจก. 2.5-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ฝปร. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจ าปี 2556 
ฝปร. 2.2-3-1 วารสารข่าวศูนย์ฯ   
ฝปร. 2.2-3-3 โครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ (วารสารข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจ าเดือนเมษายน 2556) 
ฝปร. 2.5-5-1 โครงการการจัดการความรู้สู่บุคลากรภายในฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ฝปร. 2.7-1-2 เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ฝปร. 3.2-4-1 เอกสารโครงการการจัดการความรู้ (หนังสือ) 
ศก.  2.5-2-2 ภาพการใช้สถานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ถ่ายท ารายการทาง
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สถานีโทรทัศน์ 

ศก. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2555 
แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2556 

ศก. 2.4-1-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศก. 2.5-2-1 ภาพการจัดกิจกรรมแมงมุมที่รัก งานเกษตรก าแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2555 
ศท. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ประจ าปี 2556 
ศท. 2.5-2-1 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีบุคลากรภายนอกสถาบันมาร่วม 
ศผ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศผ. 2.5-2-2 หนังสือเชิญอาจารย์กรุงบรรยาย จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 
ศผ. 2.7-0-3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศม. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ประจ าปี 2556 
ศม. 2.7-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 
ศม. 2.7-4 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศอ. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2555 

แผนปฏิบัติการประจ าปีศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล ประจ าปี 2556 
ศอ. 2.4-3-1 โครงการการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน/โครงการการกระจายอ้อยพันธุ์

ก าแพงแสน  
ศอ. 2.7-0-2 เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวน 22 คน จากจ านวนบุคลากรวิจัยทั้งหมด 53.5 คน เป็นบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2555 
จ านวน 49.5 คน และอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน 
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 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 
5.49

22 x 100  =  ร้อยละ 44.44 

 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
44.44

   =   7.41 คะแนน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 22 ร้อยละ
30 

19 ร้อยละ
30.4 

22 ร้อยละ 
44.44 

5 
คะแนน 

6.11  
คะแนน 

7.41
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

บรรลุ 20 
73 62.5 49.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 22 ร้อยละ
30 

19 ร้อยละ
30.4 

22 ร้อยละ 
44.44 

5 
คะแนน 

6.11  
คะแนน 

7.41
คะแนน 

ร้อยละ 
20 

บรรลุ 20 
73 62.5 49.5 

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
สวพ.กพส. 2.6-1-1 รายชื่อนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(แบบเก็บภารกิจหลัก 5  นักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย  4.00   

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการประเมินความพึงพอใจจากโครงการ/
กิจกรรมที่สถาบันวิจัยฯ ด าเนินการทั้งโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และภารกิจของสถาบันวิจัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวน
ผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลคณูค่าเฉลี่ย
กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด
ถ่ายภาพระบบดิจติอลเพื่องานวิจยั 

4.31 18 77.58 

2 โครงการเสรมิทักษะด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 4.48 29 129.92 
3 โครงการเสรมิทักษะวิทยาศาสตรด์้านจุลชีววิทยา 4.06 26 105.56 
4 โครงการเสรมิทักษะทางวิทยาศาสตร ์ปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม 4.31 31 133.61 
5 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โรงเรยีน

สตรภีูเก็ต) 
4.85 50 242.5 

6 โครงการ “ส่งเสรมิความรู้และสรา้งเครือข่ายร้านขายยาในพ้ืนท่ีเขต 7” 4.1 70 287 
7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาเพื่อการผลติพืชอาหารปลอดภัย 4.5 18 81 
8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
4.6 307 1,412.2 

9 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการผสมพันธ์ุ การขยายพันธุ์เพื่อพัฒนา
สายพันธ์ุกล้วยไม้ รุ่นที่ 1 

4.85 26 126.1 

10 โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการผสมพันธ์ุ การขยายพันธุ์เพื่อพัฒนา
สายพันธ์ุกล้วยไม้ รุ่นที่ 2 

4.64 53 245.92 

11 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 2  วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2555 

4.25 28 119 

12 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน :  การผลิตมะละกอ
คุณภาพ รุ่นที่ 2    วันท่ี 16  มิถุนายน 2555 

3.7 19 70.3 

13 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การจัดทรงและตัด
แต่งทรงพุ่มต้นไม้ รุ่นที่ 3   วันท่ี 22-23  มิถุนายน 2555 

4.63 14 64.82 
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โครงการ 

ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวน
ผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลคณูค่าเฉลี่ย
กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

14 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 3  วันท่ี 21-22  กรกฎาคม  2555   

4.45 53 235.85 

15 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การสร้างสวนไมผ้ล
ยุคใหม ่ รุ่นที่ 2  วันท่ี  27-28 กรกฎาคม 2555 

4.1 12 49.2 

16 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน :  เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 4  วันท่ี  17-18  สิงหาคม  2555 

4.33 9 38.97 

17 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การผลิตมะละกอ
คุณภาพ รุ่นท่ี 3  วันท่ี  25 สิงหาคม 2555 

4.54 41 186.14 

18 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 5  วันท่ี  15-16  กันยายน 2555 

4.6 32 147.2 

19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การผลิตมะละกอ
คุณภาพ รุ่นท่ี 4 วันท่ี  20  ตุลาคม  2555 

4.54 7 31.78 

20 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การขยายพันธ์ุไมผ้ล
เชิงุรกิจ รุ่นที่ 2 วันท่ี  26-28 ตุลาคม  2555 

4.5 8 36 

21 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การผลิตมะละกอ
คุณภาพ รุ่นท่ี 5  วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2555 

4.54 17 77.18 

22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การจัดทรงและตัด
แต่งทรงพุ่มต้นไม้ รุ่นที่ 4  วันท่ี 22-23 ธันวาคม  2555 

4.75 10 47.5 

23 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 6  วันท่ี 19-20  มกราคม  2556 

4.77 21 100.17 

24 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : การผลิตมะละกอ
คุณภาพ  รุ่นที ่ 6  วันท่ี  16  กุมภาพันธ ์ 2556 

4.55 20 91 

25 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิตฝรั่ง
เชิงธุรกิจ  รุ่นที่ 1   วันท่ี  24  มีนาคม  2556 

4.83 12 57.96 

26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดูและมะกรูดเชิงการค้า  รุ่นที่ 7  วันท่ี 30-31  เมษายน 2556 

4.34 44 190.96 

27 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไมผ้ลเขตร้อน : ฮอรโ์มนพืชกบการ
ใช้ประโยชน ์ รุ่นที่ 1   วันท่ี  27  เมษายน  2556 

4 29 116 

28 โครงการพัฒนาวิชาการ :การบริการงานวิจัย วิเคราะห์คณุภาพ ประดิษฐ์ผลติภณัฑ์
และการส่งเสริมความรูด้้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2555 
ถึง 31 มีนาคม  2556 

4.76 21 99.96 

29 โครงการ การให้บริการคั่วสารกาแฟ 4.75 1 4.75 
30 โครงการค่ายวิทยาศาสตร ์“ค่ายวทิย์คิดสนุก..ลุค..ฟุตฟติฟอร์ฟัน” โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี
4.61 77 354.97 
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31 โครงการค่ายวิทยาศาสตรโ์รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน (วมว.) 

4.81 33 158.73 

32 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไมไ้ทย 4.75 28 133 
33 การอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช (Plant culture training programme) 

ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ 
4.88 1 4.88 

34 โครงการฝึกอบรมเรื่ององค์ความรูเ้พื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย รุ่นที่ 4 4.3 19 81.7 
35 โครงการฝึกอบรมเรื่ององค์ความรูเ้พื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย รุ่นที่ 5 4.68 13 60.84 
36 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การจดัการพรรณไม้หอมตามระบบอนุกรมวธิานและพื้นฐาน

การวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร ์
4.78 12 57.36 

37 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตกล้วยคณุภาพเพื่อสร้างอาชีพ (กล้วยหอมกล้วยน้ าว้า) 4.68 52 243.36 
38 โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรยี์และปุ๋ยชีวภาพเพือ่การค้า รุ่นที่ 4 4.08 24 97.92 
39 โครงการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรยี์และปุ๋ยชีวภาพเพือ่การค้า รุ่นที่ 5 4.07 31 126.17 
40 โครงการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสบการณ์การใช้สารชีวภาพก าจดัศัตรูพืชและการ

พัฒนาเกษตรกรเป็นผูต้รวจประเมนิภายในกลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศแมฉุ่ย 
4.49 11 49.39 

41 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรปูผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย 4.76 23 109.48 
42 โครงการฝึกอบรม : หลักสตูร "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนส าหรับเยาวชน 

รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ องค์การมหาชนในวันที่ 3,10,17 
ต.ค. 55 

4.52 135 610.2 

43 โครงการฝึกอบรมนานาชาต ิ: หลกัสูตร 31th International Vegetable Training 
Course:"Vegetables: From Seed to Table and Beyond" ระหว่าง  12-22 
ต.ค. 55 จากผู้เข้าอบรม 6 ประเทศ 

4.25 12 51 

44 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ : หลกัสูตร Postharvest Technologyof 
Agricultural Crops ระหว่าง วันที่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค. 55 จากประเทศเกาหลีเหนือ 

4 3 12 

45 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ : หลกัสูตร Introduction to fresh fruit and 
vegetable biology และ Post harvest technology  for fresh fruit and 
vegetable ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกษตรของประเทศศรลีังกา 

4.64 11 51.04 

46 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การถา่ยภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 2 3.91 12 46.92 
47 โครงการการอบรมและการกระจายพันธ์ุอ้อยก าแพงแสน 4.08 99 403.50 
กิจกรรมกำรให้บริกำร เพ่ือตอบสนองสังคม สนับสนนุกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
1 การให้บริการเยี่ยมชมจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกของฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

ฯ เช่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ภาควิชา
โรคพืช ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน หรือหน่วยงานภายนอก เช่น 
โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จ. อุตรดติถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร ์เป็นต้น 

4.48 479 2,145.92 
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2 การให้บริการฝึกงานนิสติ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของฝ่ายปฏิบัติการวจิัยฯ 
เช่น คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. 
สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. พัทลุง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลยับูรพา  

4.41 28 123.48 

3 ให้บริการเยี่ยมชมหน่วยงานของศนูย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 4.56 38 173.28 
4 การเยี่ยมชมดูงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 4.38 457 2001.66 
5 การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ ์โรงเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาออ้ยและน้ าตาล 4.32 8 34.56 
6 การให้บริการศูนย์การเรียนรู้อุทยานแมลงฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยา

สิ่งแวดล้อม 
4.44 102 452.88 

7 การให้บริการโดมผีเสื้อกลางวันสวยงามของศูนย์วิจัยและพัฒนากฏีวทิยาสิ่งแวดล้อม 4.85 20 97 
8 การรักษาตัวอย่างแมลงสวยงามของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3.5 24 84 
9 กิจกรรมเยี่ยมชม /ดูงานของศูนย์เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การศึกษาดูงาน 

: จากผู้เข้าอบรมระดับภมูิภาคเอเซีย ครั้งท่ี 31 ในหัวข้อ "Vegetable : From Seed 
to Table and Beyond" ในวันท่ี 11 ก.ย. 55  การศึกษาดูงาน : จากอาจารย์และ
นิสิต Miyasaki University ประเทศญี่ปุ่น ในวันท่ี 14 ก.ย. 55  การศึกษาดูงาน : 
นิสิตระดับปริญญาตรภีาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ก าแพงแสน ในวันที่ 2 
มกราคม 56 

4.58 64 293.18 

10 กิจกรรมเยี่ยมชมของศูนย์วิจยัและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โครงการ การเสริมสร้าง
ความรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง  การดูแลและการตดัแต่งต้นไมผ้ล
เศรษฐกิจ 9 มิ.ย.55 

3.98 25 99.5 

11 กิจกรรมเยี่ยมชมของศูนย์วิจยัและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โครงการ เสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง  การดูแลและการตัดแต่งตน้ไม้ผลเศรษฐกิจ  
13 มิ.ย.55 

4.3 25 107.5 

12 กิจกรรมเยี่ยมชมของศูนย์วิจยัและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โครงการ เสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง  การดูแลและการตัดแต่งตน้ไม้ผลเศรษฐกิจ  
30 ม.ค.56 

4.32 24 103.68 

13 กิจกรรมเยี่ยมชมของศูนย์วิจยัและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โครงการ เสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง  การดูแลและการตัดแต่งตน้ไม้ผลเศรษฐกิจ 
6 ก.พ.56 

3.61 25 90.25 

14 กิจกรรมเยี่ยมชมของศูนย์วิจยัและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน โครงการ เสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เรื่อง  การดูแลและการตัดแต่งตน้ไม้ผลเศรษฐกิจ  

3.77 43 162.11 

15 การให้บริการของฝา่ยเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 4.30 33 141.90 
16 การให้บริการเยี่ยมชมของฝ่ายเครือ่งจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 4.03 40 161.2 
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17 การให้บริการตรวจสอบรถ CNG ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 4.70 33 155.1 
18 เตาปี๊บชีวมวลและการผลิตไบโอดเีซล ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาต ิ 4.40 49 215.60 
19 การจัดนิทรรศการในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าป2ี555 4.29 505 2166.45 
โครงกำร/กิจกรรมบริกำร เพ่ือสนับสนนุภำรกจิสถำบันวิจัยฯ 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R เพื่อ

พัฒนางานวิจัย 
4.42 17 75.14 

2 โครงการจดัการองค์ความรู้เรื่อง รายงานผลการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 
2555 

4.32 18 77.76 

3 โครงการจดัการองค์ความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศทางงานวิจัยและบริการทางวิชาการ 

4.42 34 150.28 

4 โครงการการป้องกันบรรเทาอัคคภีัยและการใช้ถังดับเพลิง 4.46 55 245.3 
5 การจัดท า/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตักิารประจ าป ีพ.ศ. 2555 และการรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าไตรมาส 
4.1 18 73.8 

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงิน
รายได้รายไตรมาสและรายงานประจ าเดือน 

4.45 11 48.95 

7 โครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษาประจ าป ี2555 4.47 45 201.15 
8 โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปี 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Tropical Fruits Breeding : Fulfilling Expectations of the Global Supply 
Chanin 

4.31 21 90.51 

9 โครงการจดัการความรูเ้พื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

4.16 42 174.72 

10 งานสถาปนาครอบรอบปีท่ี 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาก าแพงแสน 4.55 77 350.35 
11 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยกับการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญาและการ

คุ้มครองทางกฎหมาย 
4.08 18 73.44 

12 การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปงีบประมาณ 2556 4.5 14 63 
13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสด ุ 4.05 9 36.45 
14 โครงการ ทบทวนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการหน่วยงาน 4.64 16 74.24 
15 โครงการเสวนา เรื่อง พิชิตโจทย์วิจัย เขียนโครงการให้ได้ทุน 3.96 69 273.24 
16 โครงการบรรยายเรื่อง Carbon Footprinting of product 4.34 67 290.78 
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ และแนวทางการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
4.29 24 102.96 

18 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   :  การจัดการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กร 

4.38 9 39.42 

 รวม  4,197 18,458.29 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
        =    18,458.29 
            4,197 
                     
 คะแนนที่ได้ =  4.40 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 18,245.23 4.37 11,738.53 4.26 18,915.24 4.44 4.37 
คะแนน 

4.26 
คะแนน 

4.40 
คะแนน 

4.00 บรรล ุ 4.00 
4,176 2,756 4,258 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 18,245.23 4.37 11,738.53 4.26 18,458.29 4.40 4.37 
คะแนน 

4.26 
คะแนน 

4.40 
คะแนน 

4.00 บรรล ุ 4.00 
4,176 2,756 4,197 

หมำยเหตุ 

 การนับจ านวนผู้ตอบแบบประเมินในโครงการ/กิจกรรม ไม่ถูกต้อง 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.7 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.2-3-3 โครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
สวพ.กพส. 2.7-1-1 โครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม) 
สวพ.กพส. 2.7-1-2 เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ  15   

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง รายละเอียดโดยเปรียบเทียบกับปีปฏิทิน 2554 ดังแสดงต่อไปนี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 15 3.75 37 9.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 12 6.0 2    1 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com) 

ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 2 2.0 2 2.0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 0 0 0 0 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 29 11.75 41 12.25 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  64.5 53.5 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
     
     

    =18.22      

    
    =22.89 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20


22.18 = 4.55 5

20


89.22 = 5.72 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.8 11.75 ร้อยละ 

18.22 

16 ร้อยละ 
29.91 

4.55 คะแนน 5.00 คะแนน ร้อยละ 15 บรรล ุ ร้อยละ  
15 64.5 53.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.8 11.75 ร้อยละ 

18.22 

12.25 ร้อยละ 
22.89 

4.55 คะแนน 5.00 คะแนน ร้อยละ 15 บรรล ุ 15 
64.5 53.5 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.8 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
สวพ.กพส.. 2.3-1-1 รายชื่อนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
สวพ.กพส. 2.8-1-1 เอกสารหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ  20   

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รายละเอียดโดยเปรียบเทียบกับปีปฏิทิน 2554 ดังแสดงต่อไปนี้ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 17 15 
 - เชิงสาธารณะ  6 
 - เชิงพาณชิย ์  9 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์  0 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 2 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 19 15 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 64.5 53.5 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์   

    
x100=29.46 

  

    
x100=28.04 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20


46.29 = 7.37 5

20


04.28 = 7.01 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.9 19 ร้อยละ 29.46 15 ร้อยละ 

28.04 

5 คะแนน 8.88 คะแนน ร้อยละ 20 บรรล ุ ร้อยละ 20 
64.5 53.5 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.9 19 ร้อยละ 29.46 15 ร้อยละ 

28.04 

5 คะแนน 8.88 คะแนน ร้อยละ 20 บรรล ุ ร้อยละ 20 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 2.9 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.9-1-1 รายชื่อนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (รวมลาศึกษาต่อ) 
สวพ.กพส. 2.2-4-2 เอกสารแสดงการน าผลงานวิจัยหรืองานการสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

(แบบเก็บภารกิจหลัก 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ  12   

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 
2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 10 6 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 5 1 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
0 2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 87 56 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 
100

87
15
  

=17.24 

100
56
9
  

=16.07 
6  

คะแนนที่ได้ 
5

30
17.24

  

=2.87 

5
30
16.07

  

=2.68 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.10 15 ร้อยละ 17.24 9 ร้อยละ 

16.07 

2.87 คะแนน 2.68 คะแนน ร้อยละ 12 บรรล ุ ร้อยละ 12 
87 56 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2556 2554 2555 2554 2555 
2.10 15 ร้อยละ 17.24 9 ร้อยละ 

16.07 

2.87 คะแนน 2.68 คะแนน ร้อยละ 12 บรรล ุ ร้อยละ 12 
87 56 

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 2.10 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.2-3-3 โครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
สวพ.กพส. 2.10-1-1 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย (แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแก่สังคม) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก 

จังหวัดแพร่” เป็นโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการ
ความร่วมมือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกษตรกรผู้ปลูกพริก ต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ และเกษตรกร ต าบลทุ่งน้าว 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ พัฒนาระบบการตัดสินใจ วางแผนการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตในช่วง
ที่ราคาสูง  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตพริกปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตพริกจากเกษตรกร ทั้งนี้คาดหมายว่าผลของ
การด าเนินโครงการจะสามารถชี้น าแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการเพาะปลูกอย่างปลอดภัยต่อผู้ปลูกและ
ผู้บริโภค และน าเสนอแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหารระดับจังหวัด ที่จะให้การสนับสนุนปัจจั ยพ้ืนฐานของการผลิต
แก่เกษตรกร เช่นการจัดหาแหล่งน้ า การจัดท าฝายกั้นล าน้ ายมในช่วงที่เหมาะสม จัดระบบชลประทานสู่แปลงปลูก 
ตลอดจนเกษตรกรสามารถคาดการณ์ สถานการณ์การตลาดพริกในท้องถิ่นได้ตามสภาพจริง ดังนั้น การด าเนินงาน
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัด
แพร่” มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ทั้ง 2 ต าบล ที่จะปรับปรุงวิธีการปลูก ดูแลรักษา และปรับช่วงการปลูกให้
เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี และได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มี การ
รวมกลุ่มสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้  

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานผ่าน 5 ข้อ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการด าเนินงาน โดยน าผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่”  (สวพ.กพส. 2.11-1-1) เป็นโครงการความร่วมมือที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกษตรกร
ผู้ปลูกพริกในต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ และต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  โดยมีการจัดท า
แผนงานของโครงการให้มีส่วนร่วม ของนักวิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกพริก นอกจากนี้หัวหน้ากลุ่มผู้ปลูกพริกจากต าบล
ทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (นายเมืองค า สมใจ) ได้จัดตารางและประสานงาน (P) การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ส ารวจข้อมูล การปลูกปฏิบัติดูแลรักษาพริก ผลผลิตที่ได้ และราคาผลผลิตในแต่ละช่วง
เก็บเก่ียว ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจ้างแรงงาน การใช้จ่ายเงินจากการขายพริก การร่วมกิจกรรม
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ในหมู่บ้าน การได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอก การตลาดพริกและช่องทางการกระจายผลผลิต  น าข้อมูลเหล่านี้
มาวิเคราะห์และจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกษตร ด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย โดยร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
เกษตรอ าเภอ อบต. และเทศบาล อบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย  ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสาธิตการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาและฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ปลูกพริกของเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูปลูกเดือนละ 1 ครั้ง และได้จัดทัศนศึกษาดูแปลงปลูกพริกในจังหวัดน่าน (D) 
 ผลจากการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดกว้างรับฟังข้อมูลและน าไป
ปฏิบัติ ซึ่งการสรุปผลการด าเนินงานต่อเกษตรกรในท่ีประชุม และให้มีการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีเพาะปลูกต่อไป (C) เกษตรกรมีความกระตือรือร้นในการน าข้อมูลสถิติด้านราคา และผลผลิตพริกที่
ออกสู่ตลาดในภูมิภาคต่างๆ ของแต่ละเดือนมาเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะเริ่มปลูกพริกในช่วงใด เพ่ือให้ได้
ราคาสูง มีการคาดคะเนความเสี่ยง รวมทั้งวางแผน แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครา การลดจ านวนต้นต่อไร่ลงจาก 10,000 ต้น เป็น 7,000 ต้น การตัดแต่งกิ่งแขนงออก
เพ่ือให้พุ่มโปร่ง ลดการสะสมโรคโดยการใช้ถุงด าเก็บเศษซากพืชเป็นโรคออกจากแปลงปลูกทุกครั้ง การรักษาความ
สะอาดแปลงปลูกและรอบแปลงปลูก การไม่ใช้น้ าชลประทานที่ไหลผ่านแปลงเป็นโรค การไม่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพริกเพ่ือ
ไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดมากเกินไป (A) นับว่าเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปรับแนวคิด รับสิ่งใหม่ๆ มาปฏิบัติ ซึ่ง
ปรกติแล้วเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเกษตรกรมักให้ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่าประสบการณ์ตนเอง ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของโครงการมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนินโครงการ “การพัฒนา

ระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ได้มีการตั้งเป้าหมาย
ในการด าเนินงานไว้ โดยมีแผนด าเนินงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก จ านวน 2 ต าบล ในจังหวัดแพร่ คือ ต าบล
หนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ และ ต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง และได้ด าเนินการครบทั้ง 2 พ้ืนที่ ซึ่งถือว่าบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 (สวพ.กพส. 2.11-1-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนินโครงการ “การพัฒนา

ระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” อย่างต่อเนื่อง โดย
การด าเนินโครงการนี้ในปีที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 และมีการด าเนินการต่อซึ่งโครงการ
ได้มีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการท่ีลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน าเดือนละ 1 ครั้งตลอดฤดูปลูก มีการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่เกษตร ด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย  โดยรว่มกับส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ 
อบต. และเทศบาล อบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการการผลิตพริกปลอดภัย (สวพ.กพส. 2.11-3-1) ลงพื้นที่ให้
ค าแนะน าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจากเดิม เกษตรกรผู้ปลูกพริกไม่มีการตัดแต่งก่ิงและดอก  และปลูกพริกจ านวน
ต้นมากเกินไป ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และการดูแลรักษา เนื่องจากการเกิดโรคแมลงรุนแรง นอกจากนี้ 
ได้จัดท าแปลงสาธิตพันธุ์ และวิธีการดูแลในแปลงปลูกพริกของเกษตรกรทั้ง 2 ต าบล ซึ่งเทคนิคและวิธีการ เป็นที่น่า
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พอใจของเกษตรกร สามารถเห็นผลจริง ชว่ยลดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรก าหนดเวลาในการปลูกเพ่ือการเก็บเกี่ยวให้
ได้ผลผลิตราคาสูงในปีเพาะปลูกใหม่ต่อไป  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกที่มีกำรพัฒนำตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนินโครงการ “การพัฒนา
ระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” การด าเนินโครงการ
นี้ในปีที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 เกษตรกรที่ปลูกพริกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง
เดือนมีนาคม 2555 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการท่ีลงพื้นที่ให้ค าแนะน าเดือนละ 1 ครั้งตลอดฤดูปลูก 
เกษตรมีการรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัติในการปลูก ท าให้เกษตรกรตัดสินใจไม่เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก เพ่ือ
ไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดมากเกินไป โดยยังคงปลูกพริกผลใหญ่ ที่เป็น อัตลักษณ์ของกลุ่ม คือ “พันธ์พริกสันก าแพง พันธุ์
พริกแม่ปิง พันธุ์พริกหยกสยาม พันธุ์พริกหยกสวรรค์ พันธุ์พริกซีอาน”  เพ่ือส่งโรงงานเช่นเดิม และยอมรับเทคนิค
วิธีการลดจ านวนต้นต่อไร่ มีการบ ารุงปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี มีการดูแล ตัดแต่งต้นพริก จากเดิมท่ีไม่เคยมีการตัดแต่ง
เลย เพ่ือป้องกันโรคแมลง และมีการใช้สารชีวภาพตามท่ีได้รับการแนะน า (เชื้อไตรโคเดอร์มา) และลดการใช้สารเคมี 
ท าให้โรคแมลงลดลง ผลพริกที่ขายได้คุณภาพดี มีปริมาณสูง มีการจดบันทึกการปฏิบัติประจ าวัน และจัดท าบัญชี
ค่าใช้จ่าย ท าให้ทราบต้นทุนและรายได้ในแต่ละฤดูปลูก สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มกันเก็บเก่ียวในปริมาณที่ไม่ล้นตลาดมากเกินไป ราคาไม่ตกต่ า ท าให้รายได้เพ่ิมข้ึน 
ตามเอกลักษณ์ของกลุ่มเกษตรกร คือ “ร่วมมือร่วมใจ” นอกจากนี้ เดิมเกษตรกรจะปลูกพริกหลังการปลูกข้าวโพด 
หลังการระดมความคิดเห็น จะเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชคลุมดินแทนการปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนของปัจจัยการผลิต ตามด้วยการปลูกพริกเร็วขึ้น ผลผลิตจะได้ราคาดีกว่าเดิม เกษตรกรมีความมั่นใจในระบบ
การเพาะปลูกที่ร่วมกันพัฒนา มีการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการด าเนินงานในปีเพาะปลูกต่อๆ  

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 
จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ด าเนิน โครงการ 

“การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานพริก จังหวัดแพร่” ได้
เล็งเห็นว่าเกษตรกรมักให้ความส าคัญด้านวิชาการน้อยกว่าประสบการณ์ตนเอง แต่หลังจากท่ีได้รับความรู้ เทคนิค
วิธีการต่างๆ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ยอมรับและมีการผสมผสานระหว่าง วิชาการและประสบการณ์
ตนเองเข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน องค์กร ท าให้มีความเข้มแข็ง รวมกันเป็นกลุ่ม
ระดมความคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตไม่ตกต่ า ท าให้ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน  และมีความม่ันใจในกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงแล้ว 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          107 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.11 5 ข้อ ข้อ 5 คะแนน คะแนน 5 ข้อ - 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 2.11 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 2.11-1-1 โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานพริก จังหวัดแพร่”   
สวพ.กพส. 2.11-3-1 เอกสารการอบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการการผลิตพริกปลอดภัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน    ดังนี้ 

1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

กับวิทยาเขตฯ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น 

โครงการวันสถาปนาครบรอบปีที่ 6  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ   

ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2556  เป็น

ต้น (สวพ.กพส. 2.12-1-1)  

2.  สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ  และตกแต่งอย่ำงมีควำม
สุนทรีย ์
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   โดยแต่ละหน่วยงานในสังกัด มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ ในพ้ืนที่ของหน่วยงาน                  
(ฝบธ. 2.3-2-1  ฝปร. 2.12-2-1  ฝจก. 2.12-2-1  ศก. 2.12-2-1  ศผ. 2.12-2-1  ศท.  2.12-2-1  ศผ. 2.12-2-1         
ศม. 2.12-3-1  ศอ. 2.12-2-1)  ดังนี้   
 -  ดูแลรักษาท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบหน่วยงาน และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  เพ่ือท าให้สถานที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และงามตา 
 -   ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   
และฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
 -   ติดเหล็กดัดป้องกันการโจรกรรมภายในอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลงของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏ
วิทยาสิ่งแวดล้อม 

 3.  ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   โดยแต่ละหน่วยงานในสังกัด มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านความ

ปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ ในพ้ืนที่ของหน่วยงาน                 
(ฝปร. 2.12-2-1  ฝจก. 2.12-2-1  ศก. 2.12-2-1  ศผ. 2.12-2-1  ศท.  2.12-2-1  ศผ. 2.12-2-1   ศม. 2.12-3-1  
ศอ. 2.12-2-1)  ดังนี้  

-  ตกแต่งก่ิงและต้นไม้ ปลูกเพ่ิมและดูแลต้นไม้และสวนบริเวณรอบอาคารให้ร่มรื่น สวยงาม    
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 -   พัฒนาพ้ืนที่และปลูกต้นไม้ในสวนไม้ผลเขตร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  และสวนไม้หอม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.  กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ไดจ้ัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม เช่น  พ้ืนที่บริเวณโถงกลาง 
และบริเวณด้านหน้าห้องประชุมธรรมรักษาของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ด้านหน้าอาคารบริหาร 
ลานต้นสัก และห้องประชุมประดู่แดง 2 ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น    

5.  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำที่เกี่ยวกับประเด็น  1 - 4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังแสดงรายละเอียดในรายงานผลการประเมินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.85 (สวพ.กพส. 2.12-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.12 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

สวพ.กพส. 2.12-1-1 ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
สวพ.กพส. 2.12-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม (4 ประเด็น) 
ฝจก. 2.12-2-1 ภาพถ่ายการพัฒนาพ้ืนที่/ภาพถ่ายกิจกรรม 
ฝจก. 2.12-3-1 ภาพถ่ายการปรับแต่งภูมิทัศน์  
ฝจก. 2.12-4-1 ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ 
ฝปร. 2.12-2-1 ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ฝปร. 2.12-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ฝปร. 2.12-4-1 ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและ/หรือ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
ศก. 2.12-2-1 ภาพการเสริมโครงเหล็กดัดอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลง  
ศก. 2.1-5-1 ภาพการการปรับแต่งและพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้ดูสะอาดสวยงาม 
ศท. 2.12-2-1 ภาพถ่ายการพัฒนาพื้นทีห่้องปฏิบัติการและรอบอาคาร 
ศท. 2.12-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ศผ. 2.12-2-1 ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ศผ. 2.12-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ศม. 2.12-2-1 บันทึกข้อความ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้  สวนไม้ผลเขตร้อน

เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 

ศม. 2.12-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาสุทรียภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
ศอ. 2.12-2-1 ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ศอ. 2.12-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  - ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น้อมน าหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือ
การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย  และก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย "เกษตรศาสตร์ 
พ่ึงพาตนเองอย่างพอเพียง เพ่ือองค์กรมั่นคงอย่างยั่งยืน"   ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการนั้น ในส่วนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ดังนี้ 

1.  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 
เพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย "เกษตรศาสตร์ พ่ึงตนเองอย่างพอเพียง เพ่ือองค์กรมั่นคงอย่าง

ยั่งยืน” (สวพ.กพส. 2.13-1-1)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 1.1-
1-3) มีมติให้แต่ละหน่วยงานน าไปพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะจัดหาผลผลิตที่หน่วยงานด าเนินการและจ าหน่ายหรือ
สนับสนุนการพึ่งตนเอง เพ่ือจะได้แสวงหาแหล่งจ าหน่ายผลิตผล (สวพ.กพส. 1.1-1-3)   
 ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพใน
การผลิตผลไม้ตามฤดูกาลในปริมาณมากเพียงพอที่จะจ าหน่ายได้  สถาบันวิจัยฯ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดส่งผลไม้ให้แก่นิสิตหอพัก (สวพ.กพส. 2.13-1-2)  และวางแผนการ
ด าเนินงานในการจัดส่ง  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและผู้ควบคุมดูแลการผลิตและการประสานงานกับกองกิจการ
นิสิต  โดยในช่วงแรกของการด าเนินงานจะมีการจัดส่งผลไม้ให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2555  ผลไม้หลักได้แก่ กล้วยน้ าว้าและมะละกอ   ทั้งนี้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ ได้รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานดังกล่าวต่อท่านอธิการบดี (สวพ.กพส. 2.13-1-3) 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ได้จัดส่งผลไม้ ได้แก่ มะละกอ กล้วยน้ าว้า มะพร้าวน้ าหอม ให้กับนิสิต
หอพักในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 14 มิถุนายน 2555  ซึ่งจากผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่านิสิตมี
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ความต้องการผลไม้ท่ีง่ายต่อการบริโภคด้วย ดังนั้นในการจัดส่งครั้งหลังคือเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จึงได้ปรับ
เพ่ิมฝรั่งแป้นในรายการจัดส่งด้วย (สวพ.กพส. 2.13-1-4) 

 2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
จากผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  แม้ว่าจ านวนครั้งของการส่งจะไม่

เป็นไปตามแผน แต่ปริมาณยังคงตอบสนองความต้องการของนิสิตหอพักได้  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3.  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
ผลไม้ทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนจัดส่งให้กับกองกิจการการนิสิตเป็นผลไม้ที่ได้จากการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ซึ่งมีการควบคุมดูแลการผลิต ท าให้นิสิตหอพักที่น าไปบริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพสูง 
ปลอดจากสารพิษ และราคาถูก  เป็นการบริหารจัดการและใช้ปัจจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
การด าเนินการจัดส่งผลไม้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนให้กับกองกิจการการนิสิต เป็นการ

จ าหน่ายสินค้าระหว่างวิทยาเขต  ท าให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัย  เกิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานนั้น  และเป็นการ
สร้างเครือข่ายความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อันจะเป็นการสนับสนุนให้มีการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 - 4 ข้อ - 5 คะแนน - - 4 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 

2555 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 - 2 ข้อ - 3 คะแนน - - 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 
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หมำยเหตุ 
1. คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักฐาน เกณฑ์ข้อ 1   เห็นว่า โครงการยังไม่มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)   

2. คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักฐาน เกณฑ์ข้อ 2   ยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายตามแผนประจ าปี                                                                                                                                                                                                                 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.13 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.13-1-1 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.10101/ว.425 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  

เรื่อง นโยบายมก. "เกษตรศาสตร์ พึ่งตนเองอย่างพอเพียง เพื่อองค์กรมั่นคงอย่างยั่งยืน 
สวพ.กพส. 2.13-1-2 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.10101/427 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  

เรื่อง การรับซื้อผลไม้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เพ่ือมอบแก่นิสิตหอพัก 
สวพ.กพส. 2.13-1-3 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.21401/1058 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 

 เรื่อง การรับซื้อผลไม้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เพื่อมอบแก่นิสิตหอพัก 
สวพ.กพส. 2.13-1-4 ใบน าส่งผลผลิต วันที่ 23 พฤษภาคม 2555  วันที่ 14 มิถุนายน 2555  และวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2555 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  - ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28  
มกราคม พ.ศ. 2556) มีมติเห็นชอบการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน คือ 
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ นั้น  ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินโครงการที่
ตอบสนองประเด็นดังกล่าว คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา  (สวพ.กพส. 2.2-3-3) ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยในปีการศึกษา 2555 มีผลการ
ด าเนินงานของโครงการตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 2.14   ดังนี้ 

1.  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการและ
ขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัย  มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนได้   เป็นการสร้าง
เครือข่าย Q อาสาในพื้นที่ภาคกลาง  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้ช่วยตรวจประเมินซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินได้   กลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี (GAP) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และนิสิตนักศึกษา 
ผู้สนใจทั่วไป  โดยมีการวางแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา ให้แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ทั้ งจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป   
โครงการฯ มีการด าเนินงานจัดฝึกอบรมและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  ในการประชุมวันที่ 18 กันยายน 
2555 ได้ประขุมเพ่ือพัฒนาการหนุนเสริมกลไก Q อาสาให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และการ
เชื่อมโยงกลไกระดับพ้ืนที่ (บุคคล, กลุ่ม) กับ ระดับเหนือพ้ืนที่ (ต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ)  โครงการฯ มี
การประชุมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในวันที่ 9 เมษายน 2556  

2.  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
จากผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา  โดยผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการและข้ันตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP  สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 

3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน   

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Q อาสา รู้หลักการและข้ันตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการ

ผลิตพืชอาหารปลอดภัย  มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สามารถผลิตพืชอาหาร 

ปลอดภัยคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 
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4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Q อาสา  เป็นเครือข่ายคุณภาพที่น าความรู้ไปขยายผลอย่าง

ต่อเนื่อง  และเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  โดยขณะนี้ทางโครงการฯ ได้พัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจประเมิน
ภายในกลุ่ม เพื่อให้แปลงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
อาศัยเครือข่าย Q อาสา ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและประสานงานในด้านต่างๆ   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 - 4 ข้อ - 5 คะแนน - - 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 - 4 ข้อ - 5 คะแนน - - 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ที่ 2.14 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

สวพ.กพส. 2.2-3-3 โครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย 

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน คือ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน และคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน ซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแล 
ติดตามผลการด าเนินงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน ยังมีการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการน า ระบบส านักงานอัตโนมัติ มาใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากร  อีกทั้งมีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตำรำงท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

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

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   5.00 5.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7  7   7  7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ  5 5   5  5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ  6 6   6  6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ  7 7   7  7 5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 80 80  129.5 88.40 129.5 88.40 5.00 5.00   

  146.5 146.5  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานผ่านครบทั้ง 7 ข้อ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
ประกาศแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (สวพ.กพส. 3.1-1-1)  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่และข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ก าแพงแสน   ต่อคณะกรรมการประจ าฯ ในการประชุม   ครั้งที่ 1/2555 เมื่อคราวประชุมวันที่ 26 เมษายน 2555 
วาระท่ี 1.2 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) โดยในปีการศึกษา 2555 ไม่มีการชี้แจงเนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดเดิม   

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้มีการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
ล่วงหน้า (สวพ.กพส. 3.1-1-2)  และมีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
ต่อสาธารณชน (สวพ.กพส. 3.1-1-3) 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้จัดโครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  
“ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้ งที่  4 วันจันทร์ที่   30  กรกฎาคม 2555              
(สวพ.กพส. 1.1-2-2) โดยผู้อ านวยการฯ ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการด าเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลสนเทศของสถาบันฯ เช่น จ านวนบุคลากร งบประมาณ ผลงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ ผลงานตีพิมพ์ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรรับทราบ มีความเข้าใจและสามารถน าไปวางแผนในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ใช้ฐานข้อมูลทางการเงินในระบบบัญชีสามมิติ  มา
วิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  (สวพ.กพส. 3.1-2-1) และได้จัดท าโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร การด าเนินงาน และการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (พ.ศ. 2554-2556)” ขึ้น เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูล ด้านบริหารและธุรการ   เช่น การใช้งานในระบบ e-office  และ การประชุมในระบบ e-meeting 
(สวพ.กพส. 3.1-2-2)  

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน อย่างสม่ าเสมอ   (สวพ.กพส.1.1-
1-3)  มีการติดตามผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง (1.1-5-
1) และมีการแจ้งแผนและผลการด าเนินงานให้บุคลากรทราบ ในโครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่ 4 วันจนัทร์ที่  30  กรกฎาคม 2555  
(สวพ.กพส. 1.1-2-2) 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร  อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม มีการแต่งตั้งผู้บริหารเพ่ือก ากับ
ดูแลหน่วยงานฝ่าย/ศูนย์ มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการชุดต่างๆ (สวพ.กพส.3.1-4-1)   เพ่ือให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน การตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้อ านาจการตัดสินใจแก่หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม   
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้จัดให้มีการประชุม/พบปะเพ่ือสื่อสารข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น
จากบุคลากร ในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งหมด  2 ครั้ง  วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  และวันที่ 26 ธันวาคม 2555               
(สวพ.กพส. 3.1-4-2) 

 มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร  เช่น การเสนอชื่อนักวิจัยและ
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น   เพ่ือขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20401/2205 
ลงวันที่ 25  ตุลาคม  2555 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
(สวพ.กพส. 3.1-4-3)  

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้ร่วมงานให้
สามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะตามวิชาชีพตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านวิจัยและงานบริหาร เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สวพ.กพส. 3.1-5-1) 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานในทุกด้านได้มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ได้แก่  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี ของหน่วยงาน (สวพ.กพส.  1.1-5-1)  

2.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลที่ดี โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดท าแผนและมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  (สวพ.กพส. 3.1-6-1) มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัด เช่น ในระบบการบริหารจัดการด้านเอกสาร e-office ระบบการประชุม 
e-meeting (สวพ.กพส. 3.1-2-2) 

3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าที่ สามารถให้บริการได้ตามที่ก าหนดไว้ในภารกิจของหน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ โดยมีการ
จัดแบ่งโครงสร้างองค์กร ออกตามภารกิจ (สวพ.กพส. 3.1-6-2)  มีการออกแบบสอบถามความต้องการรับบริการ 
(สวพ.กพส. 2.5-1-1)และแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากด าเนินโครงการ (สวพ.กพส. 2.7-1-2) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (สวพ.กพส. 1.1-3-1)   
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการด าเนินงานอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ เช่น  มีการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (สวพ.กพส. 3-1-6-3) ด้วยความโปร่งใส  และแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบถึงผลของการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน รณรงค์ให้บุคลากรประเมินผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการฯ ใน
ระบบออนไลน์    (สวพ.กพส. 3.1-6-4)    มีการประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ โดยบุคลากรในสังกัด อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน   (สวพ.กพส. 3-1-6-5)  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับทราบ
และร่วมแก้ไขปัญหา (สวพ.กพส. 3.1-1-1)  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการตามขอบเขตของระเบียบปฏิบัติให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ โดยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่าย/ศูนย์ รวมถึงคณะกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบโครงการ/กิ 
จกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย (สวพ.กพส. 3.1-6-2) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เช่นระเบียบบริหารงานบุคคล (สวพ.กพส. 3.1-6-6) หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 
(สวพ.กพส. 3.1-6-3) จรรยาบรรณบุคลากรและนักวิจัย (สวพ.กพส. 2.1-3-3)  

9.  หลักความเสมอภาค (Equity) มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎข้อบังคับเดียวกัน โดยมีการ

เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา อย่างเท่าเทียมกัน (สวพ.กพส. 3.1-6-7) มีการส ารวจความต้องการ

ของผู้รับบริการจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน (สวพ.กพส. 2.5-1-1) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการและยึดถือมติใน
ที่ประชุม   (สวพ.กพส. 3.1-4-1)  

 

7. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ในผลการประเมินฯ ของปี 2555 คณะกรรมการประจ าฯ ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แต่มีข้อที่ได้
คะแนนจากผลการประเมินน้อยที่สุด คือ มีการถ่ายทอดความรู้ /ประสบการณ์ร่วมกันในหน่วยงาน  ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้บริหารให้แก่
บุคลากร โดยจัดให้มีการประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อคิดเห็น ในโอกาสที่เหมาะสม   เช่น มีการ
ประชุม ชี้แจงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ท าความเข้าใจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ กับบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (สวพ.กพส. 1.1-2-2) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 3.1 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-2-2 โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 

เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” ครั้งที่  4   
สวพ.กพส. 1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-3-3 บันทึกข้อความที่  ศธ .  0513 .20401/ว  01114  ลงวันที่  10  มกราคม 2556                          

เรื่อง ขอส่งจรรยาบรรณของบุคลากร และจรรยาบรรณนักวิจัย 
สวพ.กพส. 2.5-1-1 สรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
สวพ.กพส. 2.7-1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
สวพ.กพส. 3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.1-1-2 สรุปแบบประเมินตนเองคระกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.1-1-3 แฟ้มประวัติคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.1-2-1 รายงานวิเคราะห์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ  2555 
สวพ.กพส. 3.1-2-2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการด าเนินงานและการให้บริการ

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปี 2554-2555 

สวพ.กพส. 3.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สวพ.กพส. 3.1-4-2 บันทึกช่วยจ า/ รูปภาพกิจกรรม 
สวพ.กพส. 3.1-4-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20401/2205 ลงวันที่ 25  ตุลาคม  2555  

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
สวพ.กพส. 3.1-5-1 โครงการจัดการองค์ความรู้ /โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สวพ.กพส. 3.1-6-1 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ปีงบประมาณ  2555  และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
สวพ.กพส. 3.1-6-2 โครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.1-6-3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2555 
สวพ.กพส. 3.1-6-4 แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  
(ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ) 

สวพ.กพส. 3.1-6-5 ใบแจ้งผลการประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/ศูนย ์
สวพ.กพส. 3.1-6-6 ระเบียบบริหารงานบุคคล   
สวพ.กพส. 3.1-6-7 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

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

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 5 ข้อตามเกณฑ์

มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ได้ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 4/ 2555 เมื่อคราวประชุมวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 วาระ 3.4  (สวพ.กพส. 1.1-1-3)  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 

มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นองค์ความรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ดังปรากฏในแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน          
(สวพ.กพส. 3.2-2-1) 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง(tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดหรือเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ/ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหารือ
เกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในองค์กรและเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เช่น 

วันที่ 22  สิงหาคม 2555  มีการจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิจัย  
   เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัย และการวางแผนวิจัยแบบมุ่งเป้า 

วันที่ 7-8 มีนาคม  2556  โครงการ รายงานผลการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี 2555  
วันที่ 19  มีนาคม  2556  เสวนาพิชิตโจทย์วิจัย เขียนโครงการให้ได้ทุน  
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วันที่ 26 มีนาคม  2556  โครงการบรรยายเรื่อง “Carbon footprinting of product” 
วันที่ 28 มีนาคม  2556  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพและแนวทางการ 
                                เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
วันที่ 2 เมษายน 2556 โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและ      
                                บริการทางวิชาการ 
วันที่ 29 เมษายน 2556 โครงการ ป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการของหน่วยงานภายในสังกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เช่น  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ เป็นต้น  
(สวพ.กพส  3.1-5-1) 

4. กำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่ใน
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ผ่านการจัดท า
เอกสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นความรู้ในเกณฑ์ข้อ 3  (สวพ.กพส. 3.2-4-1) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  การจัดท าเอกสารด้านการเงินและพัสดุ มาปฏิบัติงานจริง ได้อย่างถูกต้อง  และมีการน าความรู้จาก
การจัดโครงการจัดการความรู้เพ่ือจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิจัย  เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัย และ
การวางแผนวิจัยแบบมุ่งเป้ามาเป็นข้อมูลในการเสนอขอทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก(สวพ.กพส. 3.2-5-1) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          125 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 3.2 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.1-5-1 โครงการจัดการองค์ความรู้ /โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สวพ.กพส. 3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.2-4-1 เอกสารโครงการการจัดการความรู้ 
สวพ.กพส. 3.2-5-1 เอกสารข้อมูลการน าความรู้จากการจัดการความรู้ไปปฏิบัติงานจริงของบุคลากร 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6  ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา   2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

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

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง  6 ข้อตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้ง
ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน   (สวพ.กพส. 3.3-1-1) 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  ตำมบริบทของ
หน่วยงำน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ประกอบด้วย  หัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ร่วมเป็นกรรมการมีการพิจารณาวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การ
บริหารงานวิจัย)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  และความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของหน่วยงาน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2554 วันพฤหัสบดี ที่ 15 
ธั นวาคม 2554  (สวพ .กพส .3 . 3 -2 -1 ) ให้ เป็ น ไปตามคู่ มื อการบริ หารความ เสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ กรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้บูรณาการ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในไว้ด้วยกัน  
(สวพ.กพส. 3.3-2-2)  
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3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินการในขั้นตอนและ
วิธีการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ  (สวพ.กพส. 3.3-2-2) โดยก าหนดเกณฑ์ที่จะ
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ระดับโอกาสที่จะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งก าหนดเป็น
เกณฑ์เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้ก าหนดเกณฑ์ระดับของความ
เสี่ยงไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน น าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และความ
รุนแรงจากผลกระทบ ตามแบบ KU-ERM 6 (สวพ.กพส. 3.3-3-1) 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยง (สวพ.กพส. 3.3-4-1) และมีการด าเนินการตามแผน ตามปรากฏในรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (สวพ.กพส. 3.3-4-2)     

5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน
เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  (สวพ.กพส. 3.3-4-2) และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2556 วันที่  27 มีนาคม 2556  
วาระท่ี 3.4 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

คณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 
เมษายน 2555 วาระที่ 2.3 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) เห็นชอบกับแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2555 โดยไม่มี
ข้อเสนอแนะ แต่จากการหารือในที่ประชุมฯ ถึงความเสี่ยงในปี 2555 คืองบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนวิจัย ที่
ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข ว่า  

1. นักวิจัยจะท างานตามภาระงานวิจัยของตน บางคนอาจไม่มีโอกาสที่จะท างานวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ก าแพงแสน รับมาด าเนินการ จึงควรมีการแบ่งส่วนงานวิจัยของตนเอง  และงานวิจัยสถาบันวิจัย

และพัฒนา ก าแพงแสน 

2. ควรเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาส ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารได้รับฟัง  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้น าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ โดยได้จัดโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4  
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เมื่อวันจันทร์ที่  30  กรกฎาคม 2555  (สวพ.กพส. 1.1-2-2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับฟังวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร และสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ไดเ้ปิดโอกาสให้นักวิจัยได้กล่าวถึงปัญหา/
อุปสรรค ในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะที่มีต่อผู้บริหาร   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 3.3 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-2-2 โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  

เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่  4   
สวพ.กพส. 3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สวพ.กพส. 3.3-2-2 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
สวพ.กพส. 3.3-3-1 การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมและจัดล าดับความเสี่ยง (แบบ KU-ERM) 
สวพ.กพส. 3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

สวพ.กพส. 3.3-4-2 การรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  1. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้แต่งตั้งคณะกรรรมการบริหารอัตราก าลัง (สวพ.กพส. 3.4-1-1) 

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าหน่วยงานในการด าเนินงานด้านบริหารอัตราก าลัง รวมถึงมีการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2552 – 2555 มีการจัดท าเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการจัดท า แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555   (สวพ.กพส. 3.4-1-2) โดยใช้ข้อมูล
อัตราก าลังที่มีอยู่จริง ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ความต้องการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรและการขยายงานในอนาคต เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 3.4-1-3) 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน

สังกัดตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตาม
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ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (สวพ.กพส. 3.4-2-1) มีการวิเคราะห์งานเพ่ือระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน เมื่อ
ด าเนินการสรรหาได้แล้ว มีการจัดท าใบมอบหมายงาน (JA) เป็นลายลักษณ์อักษรที่รับทราบทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ 
(สวพ.กพส. 3.4-2-2) ก าหนดตามใบบอกลักษณะงาน (JD) เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารใช้ประกอบ
พิจารณาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 

มีการให้ความรู้กับบุคลากรด้านความก้าวหน้าของต าแหน่ง โดยการน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 1.1-2-4)   

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ส านักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ (สวพ.กพส. 3.4-3-1) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร (สวพ.กพส. 3.4-3-2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นแบบอย่างท่ีดี จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยและบุคลากรผู้มีผลงาน
ดีเด่น (สวพ.กพส. 3.1-4-3) มีการยกย่องให้เกียรติบุคลากรผู้ได้รับรางวัล โดยการปิดประกาศ น าขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 1.1-2-4)   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือความสะดวกคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมถึงสร้างบรรยากาศ ของสถานที่ท างานให้น่าอยู่     (สวพ.กพส. 3.4-3-3) มีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความสะอาด ภูมิทัศน์ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.85 (สวพ.กพส. 3.4-3-4) 

มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับเหรียญจากการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการออกก าลังกาย ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน  (สวพ.กพส. 1.1-1-3) มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายใน ร่วมกับวิทยาเขตก าแพงแสน  (สวพ.กพส. 3.4-3-5)  

4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีแนวทางในการติดตามบุคลากรในการน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  (สวพ.กพส. 3.4-4-1) โดยการให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน จัดท ารายงานผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา (สวพ.กพส. 3.4-4-2)  
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5. กำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรและดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร ดังเอกสารแจ้ง

จรรยาบรรณบุคลากร ที่ ศธ 0513.20401/ว 0114  ลงวันที่ 10 มกราคม  2556  (สวพ.กพส. 2.1-3-3) และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ http://www.rdi.kps.ku.ac.th จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณบุคลากร  (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 
และมีการติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ    มีการท าความเข้าใจให้กับข้าราชการและพนักงาน  แจ้ง
และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ในการประชุม โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
มุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  เรื่อง  “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ”  ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่  
30  กรกฎาคม 2555  (สวพ.กพส. 1.1-2-2) 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด

ไว้ในแผนฯ  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม (สวพ.กพส. 3.4-6-1) และมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร    ในภาพรวมของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  (สวพ.กพส. 3.4-6-2)  

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้สรุปผลการประเมินของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

(สวพ.กพส.  3.4-6-2) เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 ในคราว
ประชุมวันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระท่ี 3.3 เพ่ือขอรับค าแนะน า ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ  

ในการประชุมคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2555 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) ได้
เสนอให้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรก่อนที่จะบรรจุในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งใน
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  2556 ก็มีการออกแบบสอบถามความต้องการของบุคลากรตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการประจ า 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 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 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 3.4 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-2-2 โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้   

เรื่อง “ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” ครั้งที่  4   
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 2.1-3-3 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.20401/ว 01114  ลงวันที่ 10 มกราคม 2556                          

เรื่อง ขอส่งจรรยาบรรณของบุคลากร และจรรยาบรรณนักวิจัย 
สวพ.กพส. 3.1-4-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20401/2205 ลงวันที่ 25  ตุลาคม  2555 

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
สวพ.กพส. 3.4-1-1 คณะกรรรมการบริหารอัตราก าลัง 
สวพ.กพส. 3.4-1-2 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555    
สวพ.กพส 3.4-1-3 เอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร ประจ าปี 2555   
สวพ.กพส. 3.4-2-1 ระเบียบบริหารงานบุคคล   
สวพ.กพส  3.4-2-2 ใบมอบหมายงาน (JA) 
สวพ.กพส. 3.4-3-1 ภาพถ่ายครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
สวพ.กพส. 3.4-3-2 เอกสารสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและขวัญก าลังใจ 
สวพ.กพส. 3.4-3-3 ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวพ.กพส. 3.4-3-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 3.4-3-5 รายงานผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2556 
สวพ.กพส. 3.4-4-1 แบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 
สวพ.กพส. 3.4-4-2 รายงานผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา  
สวพ.กพส. 3.4-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
สวพ.กพส. 3.4-6-2 สรุปผลการประเมินตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 80  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม ดังนี้ 

1. จ านวนบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ทั้งหมด  146.50  คน 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 129.50  คน 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) ต่อจ านวน 

บุคลากรเท่ากับ  
= 129.50  x100 
   146.5 
= 88.40 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3.5 128 ร้อยละ

79.01 
131 ร้อยละ 

73.80 
129.50 ร้อยละ 

88.40 
4.94 

คะแนน 
4.61 

คะแนน 
5 

คะแนน 
ร้อยละ 

80 
บรรล ุ ร้อยละ 

80 162 177.5 146 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3.5 128 ร้อยละ

79.01 
131 ร้อยละ 

73.80 
129.50 ร้อยละ 

88.40 
4.94 

คะแนน 
4.61 

คะแนน 
5 

คะแนน 
ร้อยละ 

80 
บรรล ุ ร้อยละ 

80 162 177.5 146 
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รำยกำรหลักฐำน ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 3.5-1-1 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2555 

(รวมลาศึกษาต่อ)  
สวพ.กพส. 3.1-6-7 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตำรำงท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

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

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7  7 7   7 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อตามเกณฑ์

มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (สวพ.กพส 4.1-1-1)   ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน แสดงให้เห็นแหล่งที่มาและที่ไปของเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน และน าเสนอขอความเห็นชอบเพ่ือก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2555  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 วาระที่ 4.2  (สวพ.กพส. 1.1-1-3) เพ่ือให้หน่วยงานภายในใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  (สวพ.กพส. 4.1-1-1)     

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน รายละเอียดตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (สวพ.กพส. 4.1-1-1) มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและความจ าเป็นของหน่วยงาน เพ่ือให้
มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าตามข้อตกลงระหว่างหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ กับผู้บริหาร (สวพ.กพส. 4.1-2-1) มีการ
จัดท าเอกสารงบประมาณประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (สวพ.กพส. 4.1-2-2) 
มีการวางแผนการใช้เงินตามภารกิจต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี (สวพ.กพส. 1.1-3-1) และมีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อผู้รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสนปีละ 2 ครั้ง (สวพ.กพส. 1.1-5-1) 

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจ และกำรพัฒนำหน่วยงำนและ
บุคลำกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน (สวพ.กพส. 1.1-3-1) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (สวพ.กพส. 4.1-1-1) แต่เนื่องจากได้รับ
จัดสรรงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอในการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร จึงต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้
มาสนับสนุน (สวพ.กพส. 4.1-3-1 ) (สวพ.กพส. 4.1-3-2)    
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4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/รายไตรมาส (สวพ.กพส. 4.1-3-2) มีการจัดท าฐานข้อมูลทาง
การเงินในระบบบัญชี Accellent (สวพ.กพส. 4.1-4-1) มีการน ารายงานทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน (2 ครั้ง) ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ 
ครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (สวพ.กพส. 1.1-1-3) และคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 3.6 รายงานทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2555 (สวพ.กพส. 1-1-1-5)   

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงาน (สวพ.กพส. 4.1-5-1) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดี 
ที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555    เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ และเงินรายได้ เพ่ือ
วางแผนในการใช้เงินในปีต่อไป (สวพ.กพส. 1.1-1-3)    

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน 
ส านัก (สวพ.กพส. 4.1-6-1)  และมีการตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นประจ าทุกปี  
แต่ในปี   2555 มหาวิทยาลัยมีการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในระบบการเงินและบัญชี ท าให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ขอเลื่อนก าหนดการตรวจทางการเงินออกไป จนกระทั่งในปี 2555 ไม่มีการตรวจสอบทางการเงินดังเช่นทุก
ปี  และได้เข้ามาตรวจสอบเงินกองทุน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 (สวพ.กพส 4.1-6-2)  

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการรายงานสถานะทางการเงินเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย (สวพ.กพส. 4.1-3-2) และน าไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (สวพ.กพส. 4.1-1-1) มีการใช้ระบบฐานข้อมูล  Accellent ในการรายงานฐานะทางการเงิน  
(สวพ.กพส. 4.1-4-1)มีการน ารายงานทางการเงินเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่  27  มีนาคม  2556 วาระท่ี 3.9 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 4.1 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (พ.ศ. 2555– 2559) 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-3-1 -แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 

-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 4.1-2-1 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินงบประมาณ 
สวพ.กพส. 4.1-2-2 ค าของบประมาณประจ าปี และเอกสารงบประมาณเงินรายได้  
สวพ.กพส. 4.1-3-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2555 
สวพ.กพส. 4.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส 
สวพ.กพส. 4.1-4-1 ระบบฐานข้อมูล Accellent  
สวพ.กพส. 4.1-5-1 รายงานการวิเคราะห์การเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 4.1-6-1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะ สถาบัน ส านัก 
สวพ.กพส. 4.1-6-2 ภาพกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตำรำงท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8  8  9   8 5.00 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ
หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อยและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินการตามระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   และ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 5.1-1-1) ท าหน้าที่
รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย   (สวพ.กพส. 5.1-1-2) และมี
การประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ระหว่างวันที่ 16 - 17 
พฤษภาคม 2556  (สวพ.กพส. 5.1-1-3) และในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 หัวหน้าหน่วยงานฝ่าย/ศูนย์ รายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ให้กับผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน และบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข จากผู้อ านวยการฯ 
(สวพ.กพส. 5.1-1-4 ) 
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2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในโดยคณะกรรมกำรระดับ
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยได้มีการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส.  5.1-
2-1)  โดยยึดถือตามเอกสารคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ปีการศึกษา  
2554 และปีการศึกษา 2555 (สวพ.กพส. 5.1-1-2) และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ก าแพงแสน ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เป็นประธาน ผู้บริหาร  และ
หัวหน้าหน่วยงานภายในตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ (สวพ.กพส. 5.1-1-1)   

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของหน่วยงำนที่สอดคล้องอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่
สอดคล้องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี  เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดมีความ
หลากหลายในสาขาวิชาการ จึงน าไปสู่การผสานพลังเพ่ือสร้างสรรค์ งานวิจัย และงานบริการให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้น
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน ในปีการศึกษา 2554 คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อ
จ านวนบุคลากร  4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย  1) กำรควบคุม
ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน ประเมินคุณภำพเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า

ทุกปี โดยทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลรอบ 12 เดือน ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และน ามา
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน มีการเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (สวพ.กพส. 5.1-1-1) และเพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านประกันคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทัน
ตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าแผน/ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ (สวพ.กพส. 5.1-4-1) และมีการประชุม
เพ่ือติดตามและด าเนินงานให้เป็นไป ตามก าหนดเวลาของแผนประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยก าหนด   
(สวพ.กพส. 5.1-4-2)  

2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
และจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          142 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ
ที่มีข้อมูลครบถ้วน (สวพ.กพส. 5.1-4-3) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปรับปรุง ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 
2556 (สวพ.กพส. 1.1-1-3) และได้จัดส่งวิทยาเขตก าแพงแสน  ในวันที่  25  มิถุนายน 2556 (สวพ.กพส. 5.1-4-4) 
ซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลา โดยก าหนดตรวจประเมิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ในวันที่  3-4 กรกฎาคม 
2556  (สวพ.กพส. 5.1-4-5)   

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ต่อคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่  27 มีนาคม 2556(สวพ.กพส. 1.1-1-5) 

3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลประเมินคุณภาพ สรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามผลการด าเนินงาน ปี 2554 ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะทั้งใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 
19 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 วาระท่ี 4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
ประจ าปี 2554  (สวพ.กพส. 1.1-1-3) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา และที่ประชุมฯ ดังกล่าวได้
ร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมิน
คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สปค.01) (สวพ.กพส. 1.1-1-3) ในวาระท่ี 4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ และได้เสนอคณะกรรมการประจ าฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 2.2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2554 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ใช้กระบวนการประกันคุณภาพช่วยผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นระบบมากขึ้น และมีส่วนช่วยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน พบความ
บกพร่องในแต่ละกระบวนการย่อยของตน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้  โดยได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  (สวพ.กพส. 1.1-7-1) พบว่าการด าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้  และได้น าเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจ า  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสนครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่  27  มีนาคม  2556 วาระที่ 3.2 สรุปผลการประเมิน
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (สวพ.กพส. 1.1-1-5) 

มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน   (สวพ.กพส. 5.1-4-2)   มีการติดตามผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประกันคุณภาพ และก าชับให้ผู้ที่ถูกระบุใน
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ส่วนผู้รับผิดชอบ รีบด าเนินการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 
2556 วาระท่ี 4.2 (สวพ.กพส. 1.1-1-3)   

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการน าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

ภายในมาใช้ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร (สวพ.กพส. 5.1-6-1) ฐานข้อมูลทางการเงิน
ในระบบบัญชี Accellent (สวพ.กพส. 4.1-4-1) เว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th ซึ่ง
รวบรวมสารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องและสนับสนุนงานประกันคุณภาพ (สวพ.กพส. 5.1-6-2) 
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.ku.ac.th (สวพ.กพส. 1.1-2-4)  เอกสารสนเทศ
ต่างๆ ที่ส านักงานประกันคุณภาพจัดท าข้ึน (สวพ.กพส. 5.1-6-3)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  น าระบบ e-office และ e-meeting มาใช้ในงานประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้งานประกันคุณภาพเป็นงานประจ า โดยใช้ในการเวียนเอกสาร การแจ้งข่าว การลา การประชุม การเก็บข้อมูล
เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะเก็บแยกตามองค์ประกอบ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน สามารถเข้ามาหาข้อมูลและหลักฐานเพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้ โดยได้มีการขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2555 วาระท่ี 3.1โครงการจัดการสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 1.1-1-3) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพโดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพมาโดยตลอด มีการส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยการส่งเข้าอบรมด้านการประกันคุณภาพ 
มีการแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในด้านประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 5.1-1-1) มีการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก 
และผู้ใช้บริการ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน (สวพ.กพส. 5.1-7-1) 
รวมถึงการให้ผู้รับบริการตามภารกิจให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านทาง เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาก าแพงแสน    
(สวพ.กพส. 1.1-2-4)  

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน
เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ 
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สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่า (สวพ.กพส. 5.1-8-1)  และมีการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ ที่ 23 
พฤศจิกายน 2555โดยมีผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม (สวพ.กพส. 5.1-8-2)  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการจัดท ากระบวนการพัฒนาแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน งบประมาณ 2556 และน าขึ้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใจได้เข้ามา
ศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ (สวพ.กพส. 1.1-2-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 9  ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5  คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 9  ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 4  คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

 
หมำยเหตุ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
เรื่อง กระบวนการพัฒนาแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน งบประมาณ 2556 นั้นต้องมีหน่วยงานอ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ 

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 5.1 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
สวพ.กพส. 1.1-2-4 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน http://www.rdi.kps.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 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
สวพ.กพส. 1.1-7-1 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
สวพ.กพส. 4.1-4-1 ระบบฐานข้อมูล Accellent  
สวพ.กพส. 5.1-1-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดต่างๆ 
สวพ.กพส. 5.1-1-2 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับ ส านัก สถาบัน  

ปีการศึกษา 2554 และ 2555 
สวพ.กพส. 5.1-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานในสังกัด สถาบันวิจัและพัฒนา 

ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 
สวพ.กพส. 5.1-1-4 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.21401/ว 2542  ลว. 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง  ขอเรียนเชิญ

เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานและพบผู้บริหาร 
สวพ.กพส. 5.1-2-1 นโยบายประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 5.1-4-1 แผนงานประกันคุณภาพประจ าปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
สวพ.กพส. 5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 5.1-4-4 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0513.21401/ว 2848  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556  

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 5.1-4-5 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
สวพ.กพส. 5.1-6-1 ฐานข้อมูลบุคลากร 
สวพ.กพส. 5.1-6-2 เว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.qa.ku.ac.th 
สวพ.กพส. 5.1-6-3 จดหมายข่าว ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สวพ.กพส. 5.1-7-1 ข้อมูลสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 5.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา 
สวพ.กพส. 5.1-8-2   รายงานประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ   
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกร
ประจ ำ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 40  
รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)  
เกณฑ์กำรประเมิน  

 ค่าร้อยละกิจกรรม/โครงบริการทางวิชาการ  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน จ านวน  55  เรื่อง ต่อบุคลากรประจ า 146.5  คน 

  =                    x  100     =  ร้อยละ  37.54 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 สรุปผลการประเมินในดัชนีที่  5.2   ในรอบปีการศึกษา 2555  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  มี
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ  37.54  ได้ระดับคะแนน   5   คะแนน  

รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 5.2 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

สวพ.กพส. 2.2-3-2 โครงการ/กิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

สวพ.กพส. 3.5-1-1 รายชื่อบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าแพงแสน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

55      
146.5   



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          147 

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตำรำงท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

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

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกำร 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5   5 5  5  5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญครบถ้วน ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนหรือของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core process)  จ านวน 
2 ด้าน ได้แก่ 

1.  กระบวนการด้านการวิจัย 
2.  กระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
และมีกระบวนการสนับสนุน (Support process) คือ 
1.  กระบวนการด้านการบริหารจัดการ 
ในการก าหนดกระบวนการหลัก (Core process)   และกระบวนการสนับสนุน (Support process) ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน นั้น ได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานมีความสอดคล้องกัน โดยที่กระบวนการสนับสนุน มีภารกิจเพ่ือสนับสนุนกระบวนการหลัก
ด้านการวิจัยและกระบวนการด้านบริการวิชาการให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สวพ.กพส. 6.1-1-1 ) 

2. มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการ เพ่ือให้กระบวนการหลักด าเนินไป
ได้อย่างคล่องตัว จึงได้มีการพิจารณาข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของบุคลากร   คือ การด าเนินงานในระบบการบริหารจัดการเอกสารที่มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ประหยัด ซึ่งได้ด าเนินการในระบบการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ e-office และการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-meeting  ไปแล้ว และจากข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาก าแพงแสน 
ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 4.1  เสนอให้มีการจัดท าระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์  
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(สวพ.กพส. 1.1-1-3)  โดยผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและธุรการเป็นผู้ด าเนินการจัดท าระบบดังกล่าว 
 ฝ่ายบริหารและธุรการ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารและธุรการ วันที่ 15  
มิถุนายน 2555 (ฝบธ. 6.1-2-1)    เพ่ือหารือแนวทางการจัดท าระบบการลาทางอิเล็กทรอนิกส์   และหัวหน้าฝ่าย
บริหารและธุรการ ได้มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  ปัญจเมธี และนางนารีรัตน์  ลีลาวรรณเขต  ศึกษาข้อมูลที่จะน ามา
เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าระบบดังกล่าว โดยการจัดท าระบบการลาทางอิเล็กทรอนิกส์   นั้น สอดรับกับ
กระบวนการหลักด้านการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและธุรการ และเป็นกระบวนการด้านการบริหารจัดการ ที่
เป็นกระบวนการสนับสนุน (Support process) ที่ไปสนับสนุนการด าเนินงานของกระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core process)  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

3. มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้จัดท าระบบการลาผ่าน  e-office  
management  และได้ท าบันทึกแจ้งให้ฝ่าย/ศูนย์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ด าเนินการส่งใบลาผ่าน
ระบบ e-office  ตาม ศธ. 0513.21401/ว 2229 ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2555 ( สวพ.กพส. 6.1-3-1)  พร้อมทั้งมีการ
จัดท าคู่มือการลาผ่านระบบ e-office  management ( ฝบธ. 6.1-3-2) และน าขึ้น เว็บไซต์ สวพ.กพส.เพ่ือให้
บุคลากรสามารถเข้าไปดาวน์โหลดวิธีการใช้งานได้  ซึ่งระยะแรก  มีการก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าไปลาผ่านระบบได้แก่  
ลูกจ้างประจ า  และข้าราชการ  ส าหรับผู้ดูแลระบบการลา  คือ นายภานุวัฒน์  ปัญจเมธี  และการตรวจสอบวันลา
คือ  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน  และผู้อนุมัติการลาคือผู้บริหารหน่วยงาน 

4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้งำนมีประสิทธิภำพ 
เช่น ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
บริหารและธุรการ ครั้งที่  1/2556 วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556  (ฝบธ. 6.1-2-1) เพ่ือทบทวนกระบวนการลาผ่าน
ระบบ e-office  management  โดยการเปรียบเทียบการเสนอใบลาของบุคลากรผ่านระบบ e-office และ การ
น าเสนอแบบไม่ผ่านระบบ e-office  ซึ่งเห็นว่าการลาโดยไม่ผ่านระบบ e-office ใช้เวลา 1 วัน  และการลาผ่าน
ระบบ e-office  นั้นใช้เวลาเพียง 15 นาที (ฝบธ. 6.1-4-1)  ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนได้เป็นอย่างดี และ
ลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย   

5. มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ ำนำจ
เพื่อให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ
ต่อไป 
 ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการติดตามการใช้ระบบการลาผ่านระบบ            

e-office  โดยการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับดี (ฝบธ. 6.1-5-1) 
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศฯ ได้น าเสนอความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555  วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ,การประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 
29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 และการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 (สวพ.กพส. 
1.1-1-3) โดยจะมกีารประมวลผลการลาและรายงานสรุปเพื่อน าไปใช้ในการจัดท างบเดือนต่อไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 ข้อ 5 ข้อ  ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 5  ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 
รำยกำรหลักฐำนตัวบ่งชี้ 6.1 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

สวพ.กพส. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 6.1-1-1 กระบวนการด าเนินงานหลัก ( Core process) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
สวพ.กพส. 6.1-3-1   บันทึกข้อความ ศธ.0513.21401/ว 2229 ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2555  

เรื่อง ให้ฝ่าย/ศูนย์ส่งใบลาผ่านระบบ e-office 
ฝบธ. 6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารและธุรการ 
ฝบธ. 6.1-3-2 คู่มือการลาผ่านระบบ e-office  management 
ฝบธ. 6.1-4-1 Flowchat เปรียบเทียบการลาผ่านระบบระบบการลา 
ฝบธ. 6.1-5-1 สรุปประเมินความพึงพอใจการลาผ่านระบบ e-office  management 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

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

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

 กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน พบว่า  มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 
24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปีการศกึษา 2555 (เตม็ 5) 
ระดับคณุภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 5.00 4.50 4.68 4.46 4.79 4.51 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.75 4.71 4.51 4.88 4.67   
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก าแพงแสน มีการประสานงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย  รวมทั้งประสานเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้แก่ บุคลากรวิจัย และผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ  เช่น  จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง“พิชิตโจทย์วิจัย เขียนโครงการให้ได้

ทุน” โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อ านวยการฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เป็น

วิทยากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ และแนวทางการเขียนท าข้อเสนอ

โครงการวิจัย” โดย  ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เป็นวิทยากรประสานงาน เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่ง

เป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 2 จ านวน 3 กลุ่ม

เรื่อง คือ กลุ่มเรื่องอาหารเพ่ือความมั่นคง กลุ่มเรื่อง ข้าว และ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ ามัน ของ ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
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2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าฝ่ายบริหารและธุรการสนับสนุน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา งานปีใหม่    การร่วมกิจกรรม
งานสงกรานต์  งานแข่งกีฬาบุคลากร   กิจกรรมปลูกข้าววันพ่อเก็บเกี่ยววันแม่    เพ่ือสร้างความสามัคคีแก่บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่าฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน มีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินตามภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน  โดยผู้บริหารหน่วยงานมีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ และ
ฝ่ายบริหารและธุรการ ยังมีการพัฒนาระบบ e-office งานสารบรรณและระบบการลา เพ่ืออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร   มีการด าเนินการตามกระบวนงานบริหารบุคลากร อย่างเป็นระบบ โปร่งใส พัฒนา
องค์ความรู้โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านธุรการ เช่นการเงิน/บัญชี  พัสดุ นโยบาย เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารและธุรการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง   

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ก ำแพงแสน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท าแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารระดับฝ่าย/ศูนย์ ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน สู่บุคลากร

ทุกระดับ 

 จุดที่ควรพัฒนำ - 
 ข้อเสนอแนะ - 
 แนวปฏิบัติที่ดี - 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับในประเทศ 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง  - 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          154 

 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรน าความรู้ที่ได้จาการวิจัยและบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้มาก
ขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ  -  
 แนวปฏิบัติที่ดี  -  

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามความต้องการของหน่วยงาน 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามทักษะวิชาชีพเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีระบบที่ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริม/ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนำ  -  
 ข้อเสนอแนะ  -  
 แนวปฏิบัติที่ดี  -  

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
 จุดแข็ง    -                                                                                                                              
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง - 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไม่มีแผนการเงินและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับภารกิจ 
 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาแนวทางเพื่อหารายได้มาใช้ในการด าเนนิงาน 

 แนวปฏิบัติที่ดี  -  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 จุดแข็ง   -  
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง - 
 จุดที่ควรพัฒนำ  - 
 ข้อเสนอแนะ  -  
 แนวปฏิบัติที่ดี  -  
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องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 จุดแข็ง - 
  แนวทำงเสริมจุดแข็ง - 
 จุดที่ควรพัฒนำ  - 
  ข้อเสนอแนะ  -  
 แนวปฏิบัติที่ดี  -  
 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์ ต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - - - 

ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

- 1. ควรมีการช้ีแจงท าความเข้าใจแผนกลยุทธ์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสู่บุคลากร 

- 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

- 1. ควรมีการช้ีแจงท าความเข้าใจแผนกลยุทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานสู่

บุคลากร 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและตาล 

- 1. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย

และพัฒนา ก าแพงแสน สู่บุคลากร 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้สร้างผลงานมีเอกลักษณ์

ตามจุดเน้นจุดเด่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

-      - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง 1.  บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน  - - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
การเก็บเกี่ยว วิจัยและบริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - - - 
ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

1.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
การผลิตงานวิจัยเพื่อน าเสนอใน
การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  รวมถึงมีการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติ /
นานาชาติ และมีการน าความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยไปใช้ส าหรับการเรียน
การสอน 

1. ยังไม่มีการน าผลที่ได้หลังจากการประเมิน

ไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจในด้าน

ต่างๆ 

 

- 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

1.  มีทรัพยากรที่เอื้ออ านวยต่อการ 
   วิจัยและบริการวิชาการ 

 

1. ควรด าเนินการวิจัยให้มากข้ึน 

2. ควรน าความรู้ที่ไดจ้าการวิจยัและบริการ

วิชาการมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

3. บุคลากรควรน าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างานตามภารกิจหลักมาให้ผู้ทีร่บัผิดชอบ

งานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

1 .  ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนากีฏวิทยา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านแมลง
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความรู้แก่ 
นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
 
 

1. ควรมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ หรือ

วารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาต ิและ

ควรมีการบรูณาการความรู้จากงานบริการ

ทางวิชาการหรือวิจัยเข้ากับการเรยีนการ

สอน 

2. ไม่มีการประเมินการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการ/วิจัย กับการเรียนการสอน 

3. การตีพิมพ์บทความทางวิชาการในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือ

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและน้ าตาล 

1. องค์ความรู้ในประเด็นที่เป็นเรื่อง
ส าคัญและต้องการในระดับชาติ 

2. มีองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการใน
ประเด็นการวิจัยท าให้ได้รับการ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร

1. ควรแสวงหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย

ภายนอกให้มากขึ้น 

2. ควรพัฒนาโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ

ประเด็นปัญหาที่ได้จากการส ารวจจากการ

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ให้บริการวิชาการ 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

1.  มีกลไกการจัดการความรู้อย่าง
เป็ นร ะบบท า ให้ มี ก า รพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. มีกลไกการจัดการความรู้ จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง

เป็นระบบ ส่งผลให้มีการพัฒนา

งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยจ านวนมาก 

3. มี ง านวิ จั ย /ง านส ร้ า งส รรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากและเป็น
ที่ประจักษ์ อีกทั้งมีการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยของภาควิชาด้วย 
 

 

1. ศูนย์ วิ จั ย และพัฒนาพืชผั ก เ ขตร้ อน มี

บุคลากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์สูงจึงควรผลักดันให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มาก

ขึ้น 

2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน แต่ควรมีการบูรณา

การงานบริ การกับงานวิ จั ย  และควร

ประเมินผลส าเร็จจากการบูรณาการเพื่อน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการ

ต่อไป 

3. มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทางสังคมอย่างเด่นชัด แต่ควรมีการประเมิน

ประโยชน์ หรือผลกระทบของการบริการต่อ

สังคมด้วยเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบและ

กลไก หรื อกิ จกรรมการบริ การ  และ

ถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงาน และ

สาธารณชนต่อไปได้ดีขึ้น 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  มี

งานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคมสูงแต่มีการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย จึงควร

ผลักดันให้บุคลากรน าเสนอผลงานและ

ตีพิมพ์มากขึ้น 

 
- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

1.  มีการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง  

1. บุคลากรควรน าความรู้จากการบริการ

วิชาการมาจัดท าโครงการวิจัยให้มากขึ้น 

- 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

1.  มีความร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา 
และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ท า
ให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยและ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนได้ดี 

1. ควรพัฒนาให้เกิดการบริการวิชาการที่ตรง

ตามต้องการของชุมชนภาครัฐหรือเอกชน

ตามผลจากส ารวจ 

2. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของการบรู

 
   - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2. มีองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการใน

ประเด็นการวิจัย ท าให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานวิจัยงานสม่ าเสมอ 

ณาการทางวิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - - - 

ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

- 1. ควรจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

บุคลากรที่ใกลเ้กษียณอายุสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 

- 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

- 1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะตามวิชาชีพอย่างท่ัวถึง 

2. ควรจัดเอกสารหลักฐานให้ตรงกับเกณฑ์

มาตรฐานของตัวบ่งช้ี 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและน้ าตาล 

- 1. ควรจัดเอกสารหลักฐานให้ตรงกับเกณฑ์

มาตรฐานของตัวบ่งช้ี 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- - - 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - 1. ควรแยกรายรับรายจ่ายของเงินงบประมาณ

และเงินรายได้ตามภารกิจของฝ่ายบริหาร
และธุรการออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน อย่างชัดเจน 

2. ควรพยายามจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น
ของตัวเอง 

3. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในทุกภารกิจ 

- 

ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

- 1. ควรเพิ่มแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีตัวเงิน

มาเป็นหลักฐาน 

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

- 1. ควรพยายามจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น

ของตัวเอง 

2. ควรเพิ่ม เติมข้อมูลแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรด้านการเงิน 

3. ควรเพิ่มข้อมูลแนวทางการเงินแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่มีตัวเงินมาเป็นหลักฐาน 

4. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในทุกภารกิจ

ของหน่วยงานเป็นของตัวเอง 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและน้ าตาล 

- 1. ควรพยายามจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น

ของตัวเอง 

2. ควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเงินในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่มีตัวเงินมาเป็นหลักฐาน 

3. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในทุกภารกิจ

ของหน่วยงานเป็นของตัวเอง 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

 
- 

1. ควรพยายามจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น

ของตัวเอง 

2. ควรเพิ่ม เติมข้อมูลแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรด้านการเงิน 

3. ควรเพิ่มแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีตัวเงิน

มาเป็นหลักฐาน 

4. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในทุกภารกิจ
ของหน่วยงานเป็นของตัวเอง 
 

 
- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- 
 

1. ควรพยายามจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็น

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ของตัวเอง 

2. ควรเพิ่ม เติมข้อมูลแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรด้านการเ งินในรายงานการ

ประเมินตนเอง 

3. ควรเพิ่มข้อมูลด้านการเงินในแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปีที่มีตัวเงินมาเป็นหลักฐาน 

4. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในทุกภารกิจ

ของหน่วยงานเป็นของตัวเอง 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - - - 
ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

- - - 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

- 1. ควร ร าย ง านผลการด า เ นิ น ง านต าม

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

(สปค. 02) ปีการศึกษา 2554  

2. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มตามอัตลักษณ์ 

3. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงการท างานและส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งช้ี 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและตาล 

- 1. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงการท างานและส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งช้ี 

2. ควรมีผู้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ 

- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

- 1. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงการท างานและส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

 

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งช้ี 

2. ควรมีบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

มาเป็นกรรมการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

- 1. ควรหา เค รื อข่ า ยด า เ นิ น ง านวิ จั ย กั บ

หน่ วย งาน ในสถาบันวิ จั ยและพัฒนา 

ก า แ พ ง แ ส น ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

- 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- 2. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงการท างานและส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งช้ี 

 

- 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
ฝ่ายบรหิารและธุรการ - - - 

ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั
และเรือนปลูกพืช
ทดลอง 

- - - 

ฝ่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาต ิ

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อ้อยและน้ าตาล 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไม้ผลเขตร้อน 

- - - 

ศูนย์เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- - - 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ตามรอบปีการศึกษา 
2554 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2555นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ          
(สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  7 โครงการ/
กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

รำยงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน  2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1        
1. ประชาสมัพันธ์งานของ

สถาบันฯ ซึ่งมีประโยชนต์่อ
การด ารงชีวิตของคนท่ัวไป 
ให้เป็นท่ีประจักษ์มากข้ึนโดย
ผ่านสื่อตา่งๆ 

1. ควรเพิ่มบทบาทและ
หน้าท่ีให้ฝ่ายบริหารและ
ธุรการรับผิดชอบการ
ประชาสมัพันธ์ของ
สถาบันฯ 

- 1. ทุกหน่วยงาน
จัดท าโครงการ
ผลิตสื่อรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อ
เผยแพรผ่ลงานสู่
สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง และ
มอบหมายผู้
ประสานฝ่าย
บริหารและ
ธุรการที่
รับผิดชอบงาน
ประชาสมัพันธ์
ของสถาบัน 
 

1. พัฒนาเว็บไซต์ให้
มีการ
ประชาสมัพันธ์
ผลงานของ
สถาบันวิจัยฯ
อย่างต่อเนื่อง
และเป็นปจัจุบัน 

2. มีโครงการ
ประชาสมัพันธ์
บรรจุใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
หน่วยงาน 

1. มีการ
ประชาสมัพันธ์
ผลงานต่างๆของ
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - ผช.ฝ่ายการ 
  จัดการสาร 
  สนเทศฯ 
-บุคลากรที่ได้รับ 
 มอบหมาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2        
1.  การตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติที่ไดร้ับการยอมรับ
ทางวิชาการมีน้อย 

1. ควรมีการส่งเสริมให้มี
การตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติที่มี Impact 
factor เป็นที่ยอมรับ 

- 1. โครงการจดัองค์
ความรู้เรื่อง
เทคนิคการเขียน
ข้อสเนอ
โครงการวิจัย
และการเขียน
ผลงานตีพิมพ์ให้
มีคุณภาพ 

- 1. ต้นฉบับผลงานวิจัย
เพื่อส่งพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการนานาชาต ิ

- - หัวหน้าฝ่าย/ 
  ศูนย์ 
- คณะกรรมการ 
  วิจัย 
- ฝ่ายประสาน 
  งานวิจัยฯ 
- บุคลากรวิจัย 

2.  ควรมีการหาแหล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น 

- - - 1. จัดกลุ่มวิจัยโดยดู
แนวทางจากรอบ
วิจัยของแหล่ง
ทุนเพื่อเขียน
โครงการเสนอ
ขอทุน 

1. เงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
จากแหล่งทุน
ภายนอก 

2. จ านวนแหล่งทุน
ภายนอกท่ีมีการ
ติดต่อเพิ่มจากปี
ก่อน 

- - ผอ. สวพ.กพส 
- คณะกรรม 
  การวิจัย 
- ฝ่ายประสาน 
  งานวิจัยฯ 
- บุคลากรวิจัย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

3.  งานวิจัยหลายๆ ผลงานต้อง
ได้รับการปกป้องและส่งเสริม
การจดสิทธิบัตร 

1. ควรมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบผลงานวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์
และการจดสิทธิบัตร 

- - 1.  โครงการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน
จดสิทธิบัตร  

 
1.  จัดประชุมให้

ความรู้เรื่อง
งานวิจัยกับการ
จัดการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

1. คู่มือปฏิบัติงานการ
จดสิทธิบัตร จ านวน 
1 ฉบับ 

- - รองผอ. ฝ่าย
บริการวิชาการ 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการ 

4.  ผลงานวิจัยยังขาดการ
รวบรวมที่เป็นระบบ 

1. หน่วยงานควรหารือกับ
ส านักประกันคุณภาพใน
การกรอกข้อมูล 

    การน าผลงานวิจัย
สร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน ์

    ให้เป็นเชิงประจักษ ์

- - 1. จัดท าระบบและ
ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมลู
ผลงานวิจัย 

1. ระบบรวบรวมข้อมูล
ผลงานวิจัย 

- -ผช.ผอ.ฝ่าย
กิจการพิเศษ 
และประกัน
คุณภาพ 
-ฝ่ายประสาน
งานวิจัยและ
เผยแพร ่
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3        
1.  หน่วยงานควรมีการพิจารณา

น าข้อก าหนดการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2004 มาใช้ในการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพิษใน
ห้องปฏิบัติการจะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยจาก
สิ่งแวดล้อมไดม้ากขึ้น 

   1. ควบคุมดูแลการ 
   จัดเก็บสารเคม ี
   ในห้องปฏิบัติการ 
 
2. ตรวจสอบ

สมรรถนะของ
เครื่องระบาย
อากาศใน
ห้องปฏิบัติการ 

1. จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการใน
ห้องปฏิบัติการ 

- -ห้วหน้าศูนย์ฝ่าย 
ที่มีห้องปฏิบัติการ 
-บุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 4        
1.  หน่วยงานควรมีความชัดเจน

ว่าเป็นการใช้เงินและ
งบประมาณเฉพาะในช่วงปี
การศึกษา คือ เริ่มจาก 1 
มิย.54 -31 พค. 2555 ของปี
ถัดไป มิฉะนั้นจะเกดิ
ประเด็นของการรายงาน 

1.  หน่วยงานควรมีการท า
ความเข้าใจในการจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองเป็นประจ าปี
การศึกษา 

 1.  ด้วย
มหาวิทยาลยั
ก าหนดให้การ
รายงานการใช้
เงินเป็นช่วง
ปีงบประมาณจึง
ต้องยังคง
รายงานตามที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

 1.  รายงานการ
ประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 
2555 

- -หัวหน้าฝ่าย
บริหารและธุรการ 
-เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

        



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          167 

 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5        
1. หน่วยงานควรหาแนวปฏิบตัิ

ที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคณุภาพที่หน่วยงาน
ได้พัฒนาขึ้นเผยแพร่ให้
หน่วยงานได้พัฒนาขึ้น
เผยแพร่ใหห้น่วยงานน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ก็จะมีศักยภาพ
ยิ่งข้ึน 

-  - 1.  พัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการพัฒ
นาแผนเพื่อการ
น าไปใช้งานและ
เผยแพร่ให้
หนวยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

1.1. การสื่อสารและ
ถ่ายทอด
กระบวนการพัฒ
นาแผนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ก าแพงแสน สู่
หน่วยงานย่อย 

1.  การสื่อสารและ
ถ่ายทอด
กระบวนการพัฒ
นาแผนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ก าแพงแสน สู่
หน่วยงานย่อย 

1. แนวปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการ 

- - ผช.ผอ.ฝ่าย
กิจการพิเศษและ
ประกันคณุภาพ 
-หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อย 

องค์ประกอบท่ี 6        
 -  - - - - - 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

รำยงำน ณ วันที ่31 พฤษภำคม 2556 
 

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

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1         
1. ประชาสมัพันธ์งานของ

สถาบันฯ ซึ่งมีประโยชนต์่อ

การด ารงชีวิตของคนท่ัวไป 

ให้เป็นท่ีประจักษ์มากข้ึนโดย

ผ่านสื่อตา่งๆ 

1. ควรเพิ่มบทบาทและ
หน้าท่ีให้ฝ่ายบริหารและ
ธุรการรับผิดชอบการ
ประชาสมัพันธ์ของ
สถาบันฯ 

1. ทุกหน่วยงาน
จัดท าโครงการ
ผลิตสื่อรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อ
เผยแพรผ่ลงานสู่
สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง และ
มอบหมายผู้
ประสานฝ่าย
บริหารและ
ธุรการที่
รับผิดชอบงาน
ประชาสมัพันธ์

1. พัฒนาเว็บไซต์ให้

มีการ

ประชาสมัพันธ์

ผลงานของ

สถาบันวิจัยฯ

อย่างต่อเนื่อง

และเป็นปจัจุบัน 

2. มีโครงการ

ประชาสมัพันธ์

บรรจุใน

แผนปฏิบัติการ

1. มีการประชา 
สัมพันธ์
ผลงานต่างๆ
ของ
หน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2 ร้อยละ 100 - -ผช.ฝ่ายการ
จัดการ
สารสนเทศฯ 
-บุคลากรที่
ได้รับ
มอบหมาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ของสถาบัน ประจ าปี

หน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2         
1. การตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติที่ไดร้ับการยอมรับ
ทางวิชาการมีน้อย 

1. ควรมีการส่งเสริมให้มี
การตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติที่มี Impact 
factor เป็นที่ยอมรับ 

1. โครงการจดัการ
องค์ความรู้เรื่อง
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
และการเขียน
ผลงานตีพิมพ์ให้
มีคุณภาพ 

- 1. ต้นฉบับ
ผลงานวิจัยเพื่อ
ส่งพิจารณา
ตีพิมพ์ใน
วารสาร 
วิชาการ
นานาชาติ 

2 ร้อยละ 100 - - หัวหน้าฝ่าย/ 
  ศูนย์ 
- คณะกรรม 
  การวิจัย 
- ฝ่ายประสาน 
  งานวิจัยฯ 
- บุคลากรวิจัย 

2.  ควรมีการหาแหล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น 

- - 1.  จัดกลุ่มวิจัยโดยดู
แนวทางจาก
กรอบวิจัยของ
แหล่งทุนเพื่อ
เขียนโครงการ
เสนอขอทุน 

1. เงินทุนวิจัยท่ี
ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

2. จ านวนแหล่ง
ทุนภายนอกท่ีมี
การติดต่อเพิ่ม
จากปีก่อน 

2 ร้อยละ 100 - - ผอ.  
  สวพ.กพส 
- คณะกรรม 
  การวิจัย 
- ฝ่ายประสาน 
  งานวิจัยฯ 
- บุคลากรวิจัย 

3.  งานวิจัยหลายๆ ผลงานต้อง
ได้รับการปกป้องและส่งเสริม

1.  ควรมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบผลงานวิจัย

- 1.  โครงการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน

1. คู่มือปฏิบัติงาน
การจด

2 ร้อยละ 100 - - รองผอ. ฝ่าย 
  บริการ  
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การจดสิทธิบัตร ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อ
การน าไปใช้ประโยชน์
และการจดสิทธิบัตร 

จดสิทธิบัตร  
2.  จัดประชุมให้

ความรู้เรื่อง
งานวิจัยกับการ
จัดการทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

สิทธิบัตร 
จ านวน 1 ฉบับ 

 วิชาการ 
- คณะกรรม 
  การบริการ 
  วิชาการ 

4.  ผลงานวิจัยยังขาดการ
รวบรวมที่เป็นระบบ 

1.  หน่วยงานควรหารือกับ
ส านักประกันคุณภาพใน
การกรอกข้อมูลการน า
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ให้เป็นเชิง
ประจักษ ์

- 1.  จัดท าระบบและ
ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมลู
ผลงานวิจัย 

1. ระบบรวบรวม  
ข้อมูล
ผลงานวิจัย 

2 ร้อยละ 100 - - ผช.ผอ.ฝ่าย 
  กิจการพิเศษ   
  และประกัน 
  คุณภาพ 
- ฝ่ายประสาน 
  งานวิจัยและ 
  เผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 3         
1.  หน่วยงานควรมีการพิจารณา

น าข้อก าหนดการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2004 มาใช้ในการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพิษใน
ห้องปฏิบัติการจะช่วยเพิ่ม

- - 1.  ควบคุมดูแลการ
จัดเก็บสารเคมี
ในห้อง 

     ปฏิบัติการ 
2.  ตรวจสอบ

สมรรถนะของ
เครื่องระบาย

1.  จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการใน
ห้องปฏิบัติการ 

1 ร้อยละ 80 - - ห้วหน้าศูนย ์
  ฝ่ายที่มีห้อง 

ปฏิบัต ิ
   การ 
- บุคลากรที ่
  เกี่ยวข้อง 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยจาก
สิ่งแวดล้อมไดม้ากขึ้น 

อากาศใน
ห้องปฏิบัติการ 

องค์ประกอบท่ี 4         
1. หน่วยงานควรมีความชัดเจน

ว่าเป็นการใช้เงินและ
งบประมาณเฉพาะในช่วงปี
การศึกษา คือ เริ่มจาก 1 
มิย.54 -31 พค. 2555 ของปี
ถัดไป มิฉะนั้นจะเกดิประเด็น
ของการรายงานิ 

1. หน่วยงานควรมีการท า
ความเข้าใจในการจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองเป็นประจ าปี
การศึกษา 

1.  ด้วย
มหาวิทยาลยั
ก าหนดให้การ
รายงานการใช้
เงินเป็นช่วง
ปีงบประมาณจึง
ต้องยังคง
รายงานตามที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

- 1.  รายงานการ
ประเมินตนเอง
ประจ าปี
การศึกษา 
2555 

2 ร้อยละ 100 - -  หัวหน้าฝ่าย
บริหารและ
ธุรการ 

-  เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

องค์ประกอบท่ี 5         
1.  หน่วยงานควรหาแนวปฏิบัติ

ที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคณุภาพที่หน่วยงาน
ได้พัฒนาขึ้นเผยแพร่ให้
หน่วยงานได้พัฒนาขึ้น
เผยแพร่ใหห้น่วยงานน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ก็จะมีศักยภาพ

-  1.  พัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการพัฒ 
นาแผนเพื่อการ
น าไปใช้งานและ
เผยแพร่ให้
หนวยงานอ่ืน

1.  การสื่อสารและ
ถ่ายทอด
กระบวนการพัฒ
นาแผนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ก าแพงแสน สู่

1.  แนวปฏิบัติที่ดี
ของ
กระบวนการ 

2 ร้อยละ 100 - -  ผช.ผอ.ฝ่าย
กิจการ
พิเศษและ
ประกัน
คุณภาพ 

-  หัวหน้า
หน่วยงาน
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม

โครงกำร/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ยิ่งข้ึน สามารถ  
น าไปใช้
ประโยชน ์

1.1. การสื่อสารและ  
ถ่ายทอด
กระบวนการ 

     พัฒนาแผนจาก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ก าแพงแสน สู่
หน่วยงานย่อย 

หน่วยงานย่อย ย่อย 

องค์ประกอบท่ี 6         
 - - - - - - - - 

ค ำอธิบำย                       
          ช่องที่ 6 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการด าเนินงานเป็น 3 ระดบั ดังนี                 
    0 = ยังไม่ได้ด าเนินงาน                   
    1 = อยู่ระหว่างด าเนินงาน                   
    2 = ด าเนินงานเสร็จสิ น                   
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555  ระหว่ำงวันที่ 3 - 4 กรกฎำคม 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปี

การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88  ได้คุณภำพระดับ ดีมำก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 4.50 4.68 4.46 4.79 4.51 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 5.00 4.75 4.71 4.51 4.88 4.67 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภำพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการด าเนินงานตามคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2. มีบุคลากรและหน่วยงานย่อยที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานที่มีคุณภาพ 
3. มีผลงานทั้งงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการสร้างรายได้ 
4. ผู้บริหาร นักวิจัยอาวุโส มีความผูกพันกับองค์กร 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. พิจารณาแนวทางที่จะสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ  รวมถึงงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการ จากภาคอุตสาหกรรมและช่องทางอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรพิจารณาการด าเนินงานทางด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ 
3. พัฒนาระบบกระบวนการการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องที่ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  สู่บุคลากรรุ่นใหม่  

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
2. ควรมีดัชนี/เป้าหมายที่ชัดเจนส าหรับแต่ละหน่วยงานและบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ

องค์กร เพ่ือส่งเสริมให้แต่ละหน่วยย่อยขององค์กรเกิดความตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบที่จะ
สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กรได้ดียิ่งข้ึน 

3. ควรมีระบบการบริหารจัดการรายได้จากทุนวิจัยและการบริการวิชาการ  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
สถาบัน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการด าเนินงานที่ดี 
2. สถาบันมีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
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ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่องการหารายได้ แต่เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษา จึงมีความกังวลในเรื่องการหา
รายได้โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อหน่วยงานเน้นเรื่องการหารายได้อาจส่งผลให้ผลงานด้านการวิจัยลดลง แต่หากด าเนินการ
เพ่ือท างานวิจัยให้ดีขึ้นรายได้ก็จะเข้ามา ควรมองว่าการหารายได้เป็นส่วนเสริม และเน้นเรื่องการศึกษามากกว่า 
หรือหากสามารถปรับระบบการจัดการรายได้ที่มาสารถจัดสรรด้านรายรับเป็นกองทุนขององค์กรที่สามารถน ามาใช้
จา่ยในการบริหารจัดการให้สะดวก จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

1. หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับส าหรับการท าวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ  
เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 3 กิจกรรม  

 
หมำยเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 
6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 1  ในรอบปีการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548) ระหว่างวันที่ 14 - 15 
กันยายน 2548 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 40 ดัชนี จาก 40 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.60 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ 
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.45 อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 

ครั้งที่ 2  ในรอบปีการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549) ระหว่างวันที่  
31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2549 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 33 ดัชนี จาก 33 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.81 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.91 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

ครั้งที่ 3  ในรอบปีการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ระหว่างวันที่ 26 - 27 
กรกฎาคม 2550 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 35 ดัชนี จาก 35 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.41 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ 
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.46 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

ครั้งที่ 4  ในรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ระหว่างวันที่ 23 - 24 
กรกฎาคม 2551 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 35 ดัชนี จาก 35 ดัชนี ตามท่ีก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.41 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ  
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.46 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ครั้งที่ 5  ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 20 - 21 
กรกฎาคม 2552 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 30 ดัชนี จาก 30 ดัชนี ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.50 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ 
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.20 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

ครั้งที่ 6  ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 7 - 8 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 35 ตัวบ่งชี้ จาก 35 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 2.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ  
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 2.68 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

ครั้งที่ 7  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 6 - 7 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 17 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหน่วยงานอีก 1 ตัวบ่งชี้ 
รวมเป็น 18 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.90อยู่
ในเกณฑ ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.90 อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          179 

 

ครั้งที่ 8  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5 – 6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 22 ตัวบ่งชี้ จาก 22 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.79 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.78 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

คุณภาพ 
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ก ำหนดกำรประเมิน 

 วันพุธที่ 3 กรกฎำคม 2556 

08.30 – 09.00  น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน  
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

09.00 – 10.00  น. - ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน กล่าวต้อนรับ      
คณะกรรมการประเมินฯ และแนะน าคณะผู้บริหารฯ 

  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน ากรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย        
วัตถุประสงค์ ในการประเมินฯ 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 - คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

10.00 – 10.15  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00  น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  
กลุ่มท่ี 1  ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน  2  คน 
กลุ่มท่ี 2  หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จ านวน 2  คน 
กลุ่มท่ี 3  บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  จ านวน  3  คน 

- ข้าราชการ          1  คน 
          -  พนักงานมหาวิทยาลัย   1  คน 
          -  ลูกจ้างประจ า          1  คน   

 (**ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้หน่วยงานจัดเตรียมไว้ตามที่คณะกรรมการได้แจ้งล่วงหน้า) 

15.00 – 16.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
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วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎำคม 2556 
08.30 – 11.30  น.  ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม  เวลา  08.30 - 09.00 น. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน   เวลา  09.10 - 09.40 น. 
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เวลา     เวลา  10.00 - 10.30 น. 
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   เวลา  10.30 - 11.00 น. 

11.00 – 12.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ (ต่อ) 
15.30 – 16.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรของ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี  

********************************* 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้  มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนด าเนินการ   
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

5.00 5.00 5.00 4.50 4.68 4.46 4.79 4.51 

องค์ประกอบท่ี 3   
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4   
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบด าเนินงาน 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 5.00 4.75 4.71 4.51 4.88 4.67 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย

2555 
ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำรประเมิน 

หมำยเหต ุ
หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.88 4.67  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 
5 5 5.00 5.00 

 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก  4.79 4.51  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 
7 7 5.00 5.00 

 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 
6 6 5.00 5.00 

 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน
นักวิจัยประจ า 

บาท 180,000 18,880,207.00 
381,418.32 

12,852,979.20 
259,656.15 5.00 5.00 

 

49.5 49.5 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 ไม่ผ่านข้อ 4 และ 5 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 
5 5 5.00 5.00 

 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 20 22.00 
44.44 

22.00 
44.44 5.00 5.00 

 

49.5 49.5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย
2555 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำรประเมิน 

หมำยเหต ุ
หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 18,915.24 
4.44 

18,458.29 
4.40 4.44 4.40 

มีบางโครงการไม่อยู่
ในช่วงเวลาการ

ประเมิน 4,258 4,197 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 15 16.00 
29.91 

12.25 
22.90 5.00 5.00 

 

 53.5 53.5 
 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน - 53.5 53.5    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน - 36 9.00 37 9.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - 12 6.00 2 1.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน - 1 1.00 2 2.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย
2555 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำรประเมิน 

หมำยเหต ุ
หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาค
อาเซียน 

ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน - 0 0.00 0 0.00    

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 15.00 
28.04 

15.00 
28.04 

5.00 5.00  

53.5 53.5 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง - 6 6    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง - 0 0    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง - 9 9    

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง - 0 0    

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 12 9.00 
16.07 

9.00 
16.36 

2.73 2.73  

 56.00 55.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง - 6 6    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง - 1 1    

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง - 2 2    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง - 56 55    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย
2555 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำรประเมิน 

หมำยเหต ุ
หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 
5 5 5.00 5.00 

 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 
5 5 5.00 5.00 

 

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่1 

ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 
ข้อ - 

4 2 5.00 3.00 ไม่ผ่านข้อ 1 และ 2 

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที ่2 

ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 
ข้อ - 

4 4 5.00 5.00 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 
7 7 5.00 5.00 

 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้และ ร้อยละ 80.00 129.50 88.40 129.50 88.40 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย
2555 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 คะแนนผลกำรประเมิน 

หมำยเหต ุ
หน่วยงำน กรรมกำร หน่วยงำน กรรมกำร 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร ตัวหำร 

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

146.50 146.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
 

5.00 5.00 
 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 
 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  5.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 

9 8 5.00 4.00 

ไม่ผ่านข้อ 9 ยังไม่มี
การเผยแพร่ที่

หน่วยงานภายนอก
น าไปใช้ประโยชน ์

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  5.00 5.00  

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 
5 5 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00  ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพ
ระดับ ดีมำก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. องค์กรมีกระบวนการในการพัฒนาแผนอย่างครบถ้วน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการให้มีการท าประชาพิจารณ์ ความคิดเห็นจากบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อน าไปเป็นปัจจัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพิจารณาให้ผนวก การส่งเสริมด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วน

หนึ่ ง ในพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นพันธกิจ พ้ืนฐานของ
สถาบันการศึกษา 

2. ควรมีการถ่ายทอด สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีขององค์กรแก่
บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 

3. ควรปรับดัชนีเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะของแต่ละโครงการเพ่ือใช้ในการวัดความส าเร็จ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ควรมีการก าหนดดัชนีเป้าหมาย ส าหรับแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายรวม 
เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานย่อยเกิดแรงผลักดัน และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีกระบวนขั้นตอนในการพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่ างเป็นระบบ ทั้ งกระบวนการพิจารณาใน

กรรมการบริหาร การจัดโครงการสัมมนาและการประเมินข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ 

ข้อสังเกต 
1. ถึงแม้องค์กรจะมีแนวทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์และมีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรใน

หน่วยงานบางกิจกรรมต่างๆ แต่ยังมีข้อแนะน าในจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพภายในของ
แต่ละหน่วยงานย่อยถึงความไม่เข้าใจในแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นการสื่อสาร และ
การก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนหลัก
ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และความตระหนักร่วมกันในการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.51  ได้คุณภำพระดับ ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีปัจจัยน าเข้าและกระบวนการอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต output/outcome ให้มีเกณฑ์คะแนนสูงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
4. การกระจายตัวของ output ด้านการวิจัย ยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ ควรมีนโยบาย/แผนงานที่ส่งเสริมให้มี

การกระจายภาระงานทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับบุคคล 
5. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จ านวนมากถึงร้อยละ 90 เป็นการน าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากงานวิจัย และมีงาน

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนนักวิจัย ท าให้ไม่
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้งานตีพิมพ์หลายชิ้นงาน มีคุณภาพในการ
ตีพิมพ์วารสารได้ นักวิจัยจึงควรพิจารณาเสนอเรื่องตีพิมพ์ในวารสารแทนการน าเสนอในรายงาน
สืบเนื่องจากงานวิจัย 

  ข้อสังเกต 
1. มีความพยายามในการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตาม สปค.02 แต่ตัวชี้วัดไม่ท้าทาย คือเป็น

ต้นฉบับของงานวิจัย และไม่ได้ระบุจ านวน ท าให้ผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์  แต่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได ้

2. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ การประเมินส่วนมากเป็นการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงานควรเลือกโครงการที่สามารถประเมินตามประเด็นดังกล่าวได้ชัดเจนมาท าเป็น model ในการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 3-5 ให้ชัดเจน เช่น โครงการ Q-อาสา น่าจะเป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการ
ประเมินผลกระทบได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและการจัดการ จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ 
ดีมำก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ  ปฏิบัติงานตามความต้องการ

ของหน่วยงาน 

  แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพเฉพาะอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีระบบที่ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงสู่

บุคลากรรุ่นใหม่ และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรพิจารณาให้มีการติดตามประสิทธิผลของการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการท างาน 
  

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ ดี
มำก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภำพระดับ ดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

 ข้อสังเกต 
1. ถึงแม้องค์กรจะมีกระบวนการในการด าเนินงานด้านระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามเกณฑ์

มาตรฐานให้ครบถ้วน แต่ข้อมูลงบประมาณรายรับ และรายจ่ายขององค์กรมีค่าใกล้เคียงกัน ท าให้มี
ข้อจ ากัดในทางด้านเงินทุนในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นเห็นว่าด้วยศักยภาพที่องค์กรมี
อยู่อาจจะสามารถมุ่งเน้นการส่งเสริมเพ่ิมรายได้จากทุนวิจัย และงานบริการวิชาการหรือช่องทางอ่ืนๆ 
ให้มากขึ้น และการบริหารจัดการรายได้ เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภำพระดับ ดีมำก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภำพระดับ ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะ 
1. หากสามารถน าแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรในด้านการจัดท าแผนงานที่ได้พัฒนาขึ้น มาด าเนินการ

วิเคราะห์ในประเด็นด้านการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพได้ จะสามารถน าไปเผยแพร่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมำก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในเกณฑ์  ดีมำก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการก ากับติดตาม และจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
 

บทสรุปจำกกำรสัมภำษณ์ โดยแบ่งกลุ่มกำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 
1.  กลุ่มผู้ใช้บริการ โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 

 ทัศนคติของผู้รับบริการต่อการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานในครั้งแรก 

- เจ้าหน้าที่/บุคลากรของหน่วยงานให้ค าแนะน าถึงข้ันตอนของการใช้บริการเป็นอย่างดี 

- ในระหว่างช่วงเวลาที่ใช้บริการเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือดี 

- ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพของการให้บริการจากหน่วยงาน อยู่ในระดับ ดีมาก และอยู่ใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด 

- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าถึงผลดี ผลเสียจากการวิเคราะห์ตรวจสอบแก่ผู้รับบริการ ท าให้

ผู้รับบริการสามารถน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการลงทุนท าธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 ท่านทราบได้อย่างไรว่าผลที่ได้รับจากการให้บริการจากหน่วยงานนั้นมีความถูกต้อง 

- เจ้าหน้าที่/บุคลากรมีการเทียบเคียงกับผลการทดสอบในครั้งก่อนเสมอ  

 ค าแนะน าจากผู้ใช้บริการเพ่ือให้หน่วยงานน ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งข้ึน 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น การจัดท าหน่วยบริการ

เคลื่อนที่เพ่ือรับบริการแก่เกษตรกร โดยอาจจะออกบริการประมาณ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

- ควรประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น ส านักงานเกษตรในชุมชน เป็นต้น เพ่ือ

ประสานงานและประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งเกษตรกรสามารถ

รับทราบข้อมูลและเข้ารับบริการถูกต้อง 

 หากไม่มีหน่วยงานนี้ให้บริการ ผู้รับบริการจะท าอย่างไร 

- กลุ่มนิสิตผู้รับบริการมีความเห็นว่า การท างานจะไม่มีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง 

- กลุ่มผู้รับบริการภายนอก หน่วยงานมีศักยภาพด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ

บริการด้านการเรียนการสอน หากไม่มีหน่วยงานนี้ผู้รับบริการต้องหาหน่วยงานใหม่เพ่ือรับ

บริการ ซึ่งท าให้ไม่สะดวกเช่นกัน 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          194 

 

2. กลุ่มผู้บริหาร โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 

 ท่านคิดว่าหน่วยงานประสบปัญหาด้านใดบ้างหรือไม่ 

- ด้านค่าไฟฟ้า 

- ค่าซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง  

- ด้านบุคลากร เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ คือ ลูกจ้างชั่วคราว 

- ด้านงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

- การลาออกจากงานของลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากขอจ ากัดในต าแหน่ง/ความมั่นคงในการ

ท างาน 

 ความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ 

- ด้านการวิจัย ที่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ท ารายได้ให้กับหน่วยงาน เพ่ือน ามา

พัฒนาหน่วยงาน 

- รายได้ที่มาจากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เช่น มะเขือเทศ พริก โหระพา กะเพรา มะละกอ  

ที่สามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายและพัฒนาหน่วยงาน 

 ด้านการบริหารจัดการมีการตั้งเป้าไว้หรือไม่อย่างไร 

- หน่วยงานมีการตั้งเป้าหมายในการบริหารบุคลากร เพ่ือรองรับงานใหม่ๆ ที่เข้ามาตลอด 

เนื่องจากจ านวนบุคลากรน้อย แต่งานเพ่ิมขึ้น จึงต้องค านึ งว่าการท างานอย่างไรให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

- มีการจัดการด้านเอกสาร โดยใช้ระบบ e – Office แต่หากเป็นเอกสารส าคัญจะส่งเป็น

เอกสารเท่านั้น และก าลังมีการปรับระบบท างานในการใช้งานระบบ ERP ซึ่งจะมีอุปสรรคอยู่

บ้าง 

- การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานจะจัดสรรงบในส่วนของนักวิจัย แต่ด้านบุคลากรหน่วยงาน

จะใช้งบส่วนกลาง 

 มุมมองภาพรวมการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

- มีการก าหนด KPI เกี่ยวกับการท างานให้ทันตามก าหนด และเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด 

ส าหรับในส่วนของการบริการจัดการสนับสนุน 

- การพัฒนาด้านผลงานตีพิมพ์  ซึ่งเป็นจุดอ่อนของสถาบันที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

- ความแตกต่างกันของแต่ละศูนย์ 
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- การด าเนินการเก่ียวกับการรวมศูนย์ โดยรวมกลุ่มงานประเภทเดียวกัน เพ่ือการบริหารจัดการ

ที่รวดเร็วขึ้น และเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนของหน่วยงาน 

- มีความกังวลว่าหากมุ่งเน้นการหารายได้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตงานวิจัย 

 

3. กลุ่มบุคลากร  โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ คือ 

 มุมมองต่อการปฏิบัติงาน 

- การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นหลักๆ คืองานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

- การเทียบเคียงระหว่างงานวิจัยและการบริการวิชาการมีภาระงานปริมาณใกล้เคียงกัน 

- การรับงานหากมีความหลากหลายในการบริการ ควรมรหน่วยงานที่ประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนักวิจัยรุ่นพ่ีจะปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น 

- มีการสนับสนุนให้มีการเขียนมาวิจัยให้มากขึ้น 

- การท างานนักวิจัยควรดูเทรนด์ความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม เพราะจะท าให้การ

ขอทุนสามารถท าได้ดีขึ้น 

- การท าวิจัยแบบบูรณาการกับหน่วยงาน/สถาบันภายนอก เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากหน่วยงานที่

เข้าร่วม 

- นักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ เพราะจะท าให้ได้เงินมาท าวิจัย 

 การสร้างบรรยากาศในการท างานของหน่วยงานเป็นอย่างไร 

- มีการจัดกลุ่มบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- มีโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับบุคลากร 

- มีการมุ่งเน้นด้านรายได้ทั้งทุนวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือน ามาเป็นทุนวิจัยส าหรับพัฒนา

นักวิจัยรุ่นใหม่ และรวมถึงส่งเสริมความม่ันคงขององค์กร 

 

ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงำน 

1. ควรขยายพื้นที่ส านักงานให้กว้างขวางกว่านี้ เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว 

2. บุคลากรไม่เพียงพอ ควรจัดสรรบุคลากรเข้ามาช่วยงาน 
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ภำพกิจกรรม 
ภำพคณะกรรมกำรประเมินตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบันวิจัยฯ กรรมกำร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร    

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก   

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 18,880,207 12,852,979.20 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 3 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 
8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 22 22 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.44 4.40 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 29.91 22.90 
11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน 53.50 53.50 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 49.50 49.50 
13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 4 4 
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 36 37 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 12 2 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 
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ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบันวิจัยฯ กรรมกำร 
17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 1 2 

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0 0 

19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0 

20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0 
22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0 
23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
คน 51 51 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 51 51 
25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ผลงาน 6 6 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 

บาท 5,509,100 5,234,600 

27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 

บาท 13,371,107 7,618,379.20 

28 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 15 15 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 6 6 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 1 0 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 9 9 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0 

33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 9 9 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 6 1 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 20  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          200 

 

ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

สถำบันวิจัยฯ กรรมกำร 
36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 2 2 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง 56 55 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 

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

สถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้อ 4 2 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 129.5 129.5 

47 จ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด คน 146.5 146.5 

48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 142.5 142.5 

49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 4 4 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 8 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 
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 รำยชื่อบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

ที ่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 
บุคลากร

วิจัย 
บุคลากร 
ลาศึกษา 

1 นางกชพรรณ ชมภูนิตย ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 2 นางจุฬารัตน ์ ขุนพรม นักวิชาการเงินและบญัชี – 
 3 น.ส.พรลภสั สุขสมรูป นักวิชาการพัสด ุ – 
 4 นางสมร จริโมภาส นักวิชาการเงินและบญัชี – 
 5 นางสุนีย์รัตน ์ แสงอุไร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 6 นายวินัย จอมแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา – 
 7 นางวาสนา มุสิกะรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 8 นางนารีรัตน ์ ลีลาวรรณเขต บุคลากร – 
 9 น.ส.สณุ ี พูสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

10 นายภานุวัฒน์ ปัญจเมธ ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ – 
 11 นายอนุชา  วงศ์ปราณีกลุ นักวิจัย 

12 นางเพียงดาว เทพเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 13 น.ส.สภุาวด ี แก้วสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – 
 14 น.ส.ผานจิ เสืองามเอี่ยม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป – 
 15 นางวันเพ็ญ จังพานิช พนักงานพิมพ์ – 
 16 น.ส.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล นักวิจัย 

17 น.ส.มณ ี ตันติรุ่งกิจ นักวิจัย 

18 น.ส.สรุัตน์วด ี จิวะจินดา นักวิจัย 

19 นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง นักวิจัย 

20 นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกลุ นักวิจัย 

21 นางกณิษฐา สังคะหะ นักวิจัย 

22 นางจันทร์จรัส วีรสาร นักวิจัย 

23 นางมณฑา วงศ์มณีโรจน ์ นักวิจัย 

24 นางรงรอง หอมหวน นักวิจัย 

25 นางสุดาวรรณ เชยชมศร ี นักวิจัย 

26 น.ส.ลักขณา เบ็ญจวรรณ ์ นักวิจัย 

27 น.ส.อตินุช แซ่จิว นักวิจัย 

28 นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ นักวิจัย 





 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          202 

 

ที ่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 
บุคลากร

วิจัย 
บุคลากร 
ลาศึกษา 

29 นางอัญชลี รวีโรจน์วิบูลย ์ นักวิจัย 

30 นายพิษณ ุ บุญศิร ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

31 นายวุฒิชัย ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตร – 
 32 นายนพพล เกตุประสาท นักวิชาการเกษตร – 
 33 นายไพร มัทธวรัตน ์ นักวิชาการเกษตร – 
 34 นายรัตนะ สุวรรณเลิศ นักวิชาการเกษตร – 
 35 นายอุดม แก้วสุวรรณ ์ นักวิชาการเกษตร – 
 36 น.ส.สมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร ์ – 
 37 นางอรวรรณ ชวนตระกูล นักวิทยาศาสตร ์ – 
 38 นายสังวรณ ์ ศรีหิรญัต ์ ช่างอิเล็กทรอนิคส ์ – 
 39 นางสุภาพ ทองค า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 40 นางปฐมพร โพธิ์นิยม นักวิชาการเงินและบญัชี – 
 41 น.ส.ปิยะรัตน ์ วิจักขณ์สังสิทธ์ิ นักวิจัย 

42 น.ส.ปุณยวีร ์ เดชครอง นักวิจัย  

43 น.ส.ภคพร สาทลาลัย นักวิจัย 

44 น.ส.ศิริวรรณ  ทิพรักษ์ นักวิจัย 

45 น.ส.สลุักษณ ์ แจ่มจ ารสั เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

46 นายธนภัทร ปลื้มพวก เจ้าหน้าท่ีวิจัย  

47 นางช่ืนสุมณ ไกรวิจิตร นักวิชาการเงินและบญัชี – 
 48 น.ส.คณิตฐา ชินวงษ์เขียว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 49 นางเฉลา แกสันเทียะ พนักงานพิมพ์ – 
 50 นางน้ าอ้อย เหลืองน้ าเพ็ชร พนักงานพิมพ์ – 
 51 นางโสภา เฮงสุวรรณ พนักงานผลิตทดลอง – 
 52 นางธนาพร ขยันงาน พนักงานผลิตทดลอง – 
 53 นางนิตย์ ดอนสมไพร พนักงานผลิตทดลอง – 
 54 นายวินัย ประทุมทอง พนักงานผลิตทดลอง – 
 55 น.ส.วรรณจติ วรรณพรม พนักงานผลิตทดลอง – 
 56 น.ส.สรุินทร ์ พูสุวรรณ พนักงานผลิตทดลอง – 
 57 น.ส.สมร มณีเนตร พนักงานผลิตทดลอง – 
 58 น.ส.สดุใจ วรเลข พนักงานผลิตทดลอง – 
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59 นายประสงค ์ สระเพิ่มพูล พนักงานผลิตทดลอง – 
 60 นายจรูญ บุญวงษ ์ พนักงานผลิตทดลอง – 
 61 นางญาณ ี มั่นอ้น พนักงานผลิตทดลอง – 
 62 นางน้องนุช ปรือปรัง พนักงานผลิตทดลอง – 
 63 นางยุพิน ศรีหิรญัต ์ พนักงานผลิตทดลอง – 
 64 นางสมปอง ดีทอง พนักงานผลิตทดลอง – 
 65 น.ส.ทัศนีย ์ ชัยคงดี พนักงานผลิตทดลอง – 
 66 น.ส.พูมาริน ทองปรีชา พนักงานผลิตทดลอง – 
 67 นายสุรินทร ์ ทองค า พนักงานผลิตทดลอง – 
 68 นายสมชาย แกสันเทียะ พนักงานผลิตทดลอง – 
 69 นายประเทือง ดอนสมไพร พนักงานผลิตทดลอง – 
 70 นางสมบูรณ ์ บุญปรีชา พนักงานผลิตทดลอง – 
 71 นางสายน้ าอ้อย สว่างเมฆ พนักงานผลิตทดลอง – 
 72 นายขวัญ สุขอยู ่ พนักงานผลิตทดลอง – 
 73 นางแสงเพียร น้อยปุก พนักงานผลิตทดลอง – 
 74 นายปรีชา ชวนตระกูล พนักงานผลิตทดลอง – 
 75 นางกัลยา พูลทรัพย ์ พนักงานผลิตทดลอง – 
 76 นางอภินันท์ สนอ่อง พนักงานผลิตทดลอง – 
 77 นายเล็ก เล่าเปีย่ม พนักงานประจ าห้องทดลอง – 
 78 น.ส.เรยีน พิมสาร พนักงานประจ าห้องทดลอง – 
 79 น.ส.บรรจง ทองดอนเหมือน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป – 
 80 นายวันเพ็ญ ภู่กลีบ พนักงานขับรถยนต ์ – 
 81 นายประเสริฐ ใจดี พนักงานขับรถยนต ์ – 
 82 นายอุดม น้อยปุก พนักงานขับรถยนต ์ – 
 83 นายช านาญ คงทัพ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง – 
 84 นายไพศาล มานะเจริญวงศ ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป – 
 85 นายจีรทีปต ์ ทรัพย์ป้อมแก้ว ช่างฝีมือโรงงาน – 
 86 นายวิทยา สว่างตา ช่างต่อท่อ – 
 87 น.ส.รตันา เอการัมย ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

88 นางปุณยวีร ์ กระต่ายทอง พนักงานประจ าห้องทดลอง – 
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89 นางบัวหลวง พันแปร พนักงานประจ าห้องทดลอง – 
 90 น.ส.กรรณนภิา สามงามพุ่ม คนงานห้องทดลอง – 
 91 นายเสกสรร สีหวงษ์ นักวิจัย 

92 นายเอนก สุขเจรญิ ช่างเครื่องยนต ์ – 
 93 นายวิเชฐ ศรีชลเพชร ช่างอิเล็กทรอนิคส ์ – 
 94 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม วิศวกรการเกษตร – 
 95 นายไชยยงค ์ หาราช วิศวกรการเกษตร – 
 96 นายประสาร กระดังงา วิศวกรการเกษตร – 
 97 นายอิศราฐ ์ เชาระก า วิศวกรการเกษตร – 
 98 นายสุทธิพร เนียมหอม วิศวกรการเกษตร 

99 นายธนัญกรณ ์ ใจผ่อง นักวิจัย  

100 นายนิติรงค ์ พงษ์พานิช นักวิจัย 

101 นายส ารวย สมพรหมทิพย ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง – 
 102 นายรุ่ง สุขชัยศร ี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง – 
 103 นายถวัลย ์ จันทเลิศ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง – 
 104 นายประสิทธ์ิ กมลเวชช พนักงานขับรถยนต ์ – 
 105 นายสุจิน ผิวเหลือง ช่างฝีมือโรงงาน – 
 106 นายณรงค์ศักดิ ์ ค าหอมกุล พนักงานขับรถยนต ์ – 
 107 นางสุวรรณรตัน ์ สุขเกษม พนักงานพิมพ์ – 
 108 นายสุธ ี เวโรจนนันท ์ พนักงานขับรถยนต ์ – 
 109 นายวิชัย สรพงศ์ไพศาล นักวิจัย 

110 นายภราดร ดอกจันทร ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย  

111 นายมนตร ี ทองยา ช่างเครื่องยนต ์ – 
 112 *นายวิศรุต เสรีนริาช เจ้าหน้าท่ีวิจัย      

113 นายอภิวิชญ ์ ทรงกระสินธุ ์ นักวิชาการเกษตร 

114 น.ส.ฐิตริัตน ์ หนูน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 115 นางชนิดา  เข็มมา เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

116 นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

117 นายวิชา ฮวดหนองโพธิ ์ พนักงานห้องทดลอง – 
 118 นายปัญญา ทองคงอ่วม พนักงานขับรถแทรกเตอร ์ – 
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119 น.ส.อภิชา  วงษ์ศิลป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 120 นายรัฐกานต ์ จันทร์แสงวส ุ นักวิชาการเกษตร – 
 121 นายสามารถ เศรษฐวิทยา เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

122 น.ส.เบญจมาศ ศรีทวีพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
 123 นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ ์ นักวิจัย 

124 นางอภิตา บุญศิร ิ นักวิจัย 

125 นายพีรพงษ ์ แสงวนางค์กูล นักวิจัย 

126 นายเจรญิ ขุนพรม นักวิชาการเกษตร 

127 นายสมนึก ทองบ่อ นักวิชาการเกษตร 

128 น.ส.ยุพิน อ่อนศิริ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

129 นางคนึงสุข ผลดก พนักงานผลิตทดลอง – 
 130 นางเรียง ปานกระทอน พนักงานผลิตทดลอง – 
 131 น.ส.บุญญรตัน ์ กมขุนทด เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

132 น.ส.สริิกุล วะส ี นักวิจัย 

133 นายกรุง สีตะธน ี นักวิชาการเกษตร 

134 นายจ านอง โสมกลุ นักวิชาการเกษตร 

135 นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

136 นายวิทยา เศรษฐวิทยา เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

137 นายปรีดา รามศิร ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

138 น.ส.ยุพา สิทธิไกรพงษ ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

139 น.ส.วราภรณ ์ สินสถาพรพงศ ์ เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

140 น.ส.วันณิษา พูลเดช เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

141 นายพอเจตน ์ จุลเวช เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

142 น.ส.บุณณดา ศรีค าผึ้ง เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

143 น.ส.บุบผารัฐ รอดภัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

144 นายส ารวน จินดาวงศ์ พนักงานขับรถยนต ์ – 
 145 นางสายใจ จันทร์เพ็ญ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร – 
 146 นายประเสริฐ ค าวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร – 
 147 นางธวัลรัตน ์ ภูดิษฐ์ธะนะพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป – 
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บุคลากรทั้งหมด  146.5  คน 

บุคลากรวิจยั   53.5  คน 

บุคลากรลาศึกษาต่อ  4  คน 

 

หมายเหตุ   *  ล าดับที่ 112  นายวิศรุต  เสรีนิราช   ท างาน >6เดือน   นับ  0.5 
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 ค ำสั่ง 
 
 
 
 

ค ำสั่ง สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

ที่   ๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน ประจ ำปี ๒๕๕๖ 

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

 เพ่ือให้การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและทันก าหนดการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  
  
 อาศัย อ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ประจ าปี ๒๕๕๖   เพ่ือท าการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ดังต่อไปนี้ 
 
๑. ประธำนคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจประเมินหน่วยงำน 

ชื่อ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ 
นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ 

ประธานตรวจประเมิน 
เลขานุการ 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 

นางรงรอง  หอมหวล 
นางปฐมพร  โพธิ์นิยม 

ประธานตรวจประเมิน 
เลขานุการ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

นายนิติรงค์  พงษ์พานิช 
นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ 

ประธานตรวจประเมิน 
เลขานุการ 

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

นางธีรนุต  ร่มโพธิ์ภักดิ์ 
นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ 

ประธานตรวจประเมิน 
เลขานุการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 

 
๒. คณะกรรมกำรตรวจประเมินรำยองค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ ๑  และ ๓ 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ 
นางกชพรรณ  ชมภูนิตย์ 
นายจ านอง  โสมกุล 
นางสาวพรลภัส  สุขสมรูป 

- นำงมณฑำ  วงศ์มณีโรจน์    
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน 
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
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ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ - นำงกชพรรณ  ชมภูนิตย์  นำงสำวพรลภัส  สุขสมรูป          

 และนำงวำสนำ  มุสิกะรักษ์  
 ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ฝ่ายบริหารและธุรการ 
- นำยจ ำนอง  โสมกุล   
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 

  องค์ประกอบท่ี ๒ 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา 
นายอนุชา  วงศ์ปราณีกุล 
นายนิติรงค์  พงศ์พานิช 
นายพีรพงษ์  แสงวนางค์กูล 
นางปฐมพร  โพธิ์นิยม 

- นำงสำวสุรัตน์วดี  จิวะจินดำ และ นำงปฐมพร  โพธิ์นิยม           
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน 
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
- นำยอนุชำ  วงศ์ปรำณีกุล   
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน   ฝ่ายบริหารและธุรการ 
- นำยนิติรงค์  พงศ์พำนิช     
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
- นำยพีรพงษ์  แสงวนำงค์กูล   
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

องค์ประกอบที่ ๔   ๕  และ  ๖ 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
นางธีรนุต  ร่มโพธิ์ภักดิ์ 
นางรงรอง  หอมหวล 
นายเสกสรร  สีหวงษ์ 
นางจุฬารัตน์  ขุนพรม 

- นำงธีรนุต  ร่มโพธิ์ภักดิ์     
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
- นำงรงรอง  หอมหวล      
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน 
  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
- นำยเสกสรร  สีหวงษ์        
  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
- นำงจุฬำรัตน์  ขุนพรม       

  ไม่ต้องด าเนินการตรวจประเมิน  ฝ่ายบริหารและธุรการ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีหน้ำที่ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบประสิทธิผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานรอบปี

การศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จากรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงานและเอกสารหลักฐานประกอบ  และประเมินคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
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๒. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ค้นหานวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

๓. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายใน (สปค.๐๒) รอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

      
  สั่ง ณ วันที่   ๑๒     กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖     

      

                                                                          

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ) 

            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
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ค ำสั่ง สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 
ที่  ๒๙/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคณุภำพ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน  
--------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน  ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและทันก าหนดการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  

อาศัย อ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.

๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน   ที่ปรึกษา 

๒. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 

๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร  กรรมการ 

๔. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน กรรมการ 

๖. นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์     กรรมการ 

๗. นายเจริญ ขุนพรม      กรรมการ 

๘. นางจุฬารัตน์  ขุนพรม     กรรมการ 

๙. นายมนตรี ทองยา      กรรมการ 

๑๐. นายวิเชฐ  ศรีชลเพชร     กรรมการ 

๑๑. นางปฐมพร  โพธิ์นิยม      กรรมการ 

๑๒. นางนารีรัตน์  ลีลาวรรณเขต     กรรมการ 

๑๓. นายอนุชา  วงศ์ปราณีกุล     กรรมการ 

๑๔. นายนิติรงค์  พงษ์พานิช     กรรมการ 

๑๕. นางสาวสุณี  พูสุวรรณ     กรรมการ 

๑๖. นางสาวคณิตฐา  ชินวงษ์เขียว     กรรมการ 

๑๗. นางคนึงสุข  ผลดก      กรรมการ 

๑๘. นางธวัลรัตน์  ภูดิษฐ์ธะนะพร     กรรมการ 
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๑๙. นางสาวฐิติรัตน์  หนูน้อย     กรรมการ 

๒๐. นางพัชรวัลย์  สว่างศิลป์     กรรมการ 

๒๑. นางสาวเบญจมาศ  ศรีทวีพันธ์     กรรมการ 

๒๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางสาวพรลภัส  สุขสมรูป     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔. นางวาสนา  มุสิกะรักษ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางสาวสุภาวดี  แก้วสด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร และสถิติท่ีจ าเป็นในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม

ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

๒. ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ได้

พัฒนาของหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน พร้อมจัดท าแบบประเมิน 

แบบเก็บข้อมูล และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับการด าเนินการ 

๓. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ ในการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายนอก ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ทั้งนีต้ั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีจนครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา ก าแพงแสน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘    สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

     
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ) 

    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 


