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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 จ านวนเรื่อง หรือประเด็นที่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์  

หน่วยวัด จ านวนเรื่องหรือประเด็น 

น้ าหนัก  ร้อยละ 20 

ค าอธิบาย   
หมายถึง จ านวนเรื่อง หรือประเด็น ที ่สวก. ได้มีการด าเนินการเพ่ือ ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ 
1.1.1 การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (น้ าหนักร้อยละ 5) หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทาง ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์โลกที่สามารถน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย ค าสั่ง ระเบียบหรือมาตรการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1.1.2 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (น้ าหนักร้อยละ 5) หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัย 
ที่มีการส่งเสริมผลักดัน ถ่ายทอดให้เกิดการทดลองใช้ ปฏิบัติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาสร้างอาชีพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ประชาชน และสหกรณ์ เป็นต้น  

1.1.3 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (น้ าหนักร้อยละ 10) หมายถึง เรื่องหรือประเด็นที่ได้จากผลงานวิจัย
ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบตลาด การทดสอบเทคโนโลยีในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งเป้าในการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง การขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยี/ทรัพย์สินทางปัญญาไปผลิตใน
เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ  

การค านวณจ านวนผลงานและการก าหนดเป้าหมาย พิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นที ่สวก. ได้ด าเนินการ
ตาม 1.1.1, 1.1.2 และ 1.1.3  โดยก าหนดเกณฑร์ะดับความส าเร็จของการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ก าหนดเป็นช่วงคะแนนดังนี้ : เชิงนโยบาย +/- จ านวน 1 เรื่อง/ประเด็น ต่อ 1 คะแนน  

 : เชิงสาธารณะ +/- จ านวน 2 เรื่อง/ประเด็น ต่อ 1 คะแนน  
 : เชิงพาณิชย์ +/- จ านวน 2 เรื่อง/ประเด็น ต่อ 1 คะแนน    

จ านวนเรื่องหรือประเด็น 
ที่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.1.1 การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 1 2 3 4 5 
1.1.2 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 3 5 7 9 
1.1.3 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 3 5 7 9 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ใช้สูตรค านวณแบบระดับ Level : L 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

เงื่อนไข  
กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

2 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
แผนการน าจ านวนประเด็นหรือเรื่องที่เสนอโดย สวก. ที่ได้มีการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ดังนี้ 
จ านวนประเด็นหรือเร่ืองที่เสนอโดย สวก. ที่ได้มีการสง่เสริม

ผลักดันให้เกดิการน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนกิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ 

1. การบูรณาการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์อย่างอย่างมีประสิทธิผล 

    

2. การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดปัญหา EMS/AHPNS / กรมประมง 

    

3. การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
โรคตายด่วนในกุ้งทะเลในประเทศไทย/ กรมประมง 

    

4. การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal 
seeds) ในอนาคต / ม.เกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน 

    

5. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร 

    

6. โครงการขยายผลเพื่อส ารวจและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์
ไตรโคเดอร์มา/ม.เกษตรฯ วิทยาเขตก าแพงแสน 

    

7. การปรับปรุงคุณภาพ พด.1 พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิต
การเกษตร/กรมพัฒนาที่ดิน 

    

8. การวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และป้องกันโรคพืช
ในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช/กรมพัฒนาที่ดิน 

    

9. การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวิภาพใน
เชิงธุรกิจ/ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

    

10. การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์/ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

    

11. ต้นแบบการผลติพันธุป์ลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณชิย์/ 
กรมประมง 

    

12. โครงการการพัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ าปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
เพื่อการส่งออก/กรมวิชาการ 

    

13. การขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วย อัลตรา
โซนิกส์/วว. 

    

14. โครงการขยายผลทดสอบตลาดการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดตรวจส าเร็จรูป
ในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า/จุฬาลงกรณ์ 

    

15.  โครงการ ต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ ามันไปสู่เกษตรกร/
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

    

16. โครงการการพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์/ 
ม.สงขลา 

    

17. โครงการขยายผลเพื่อส ารวจและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ข้าว
ผสมธัญพืชและถั่วที่มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า /ม. มหิดล 
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จ านวนประเด็นหรือเร่ืองที่เสนอโดย สวก. ที่ได้มีการสง่เสริม
ผลักดันให้เกดิการน าไปใช้ประโยชน์ 

แผนกิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ 

18. ผลิตภัณฑ์จากโครงการเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
โดยการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสู่
การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ม.ศิลปากร 

    

19. โครงการการวิจัยและพัฒนาเมล็ดข้าวสีต่างๆใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางเสริมสุขภาพและความงามผิว/บริษัท  เอส  แอนด์ เจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

    

20. โครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดบัโรงงานต้นแบบ/ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

    

รวม 5 9 11  

หมายเหตุ  
เป็นตัวชี้วัดใหม่เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสริมการใชป้ระโยชนร์วบรวมข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาวมณฑิรา  แก้วดี   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3309 
นางสาวภาวดี  ใจเอ้ือ    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3306 
นางสาวทิพวดี  เคาวางกูร   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3305 
นางสาวขวัญนลิน  นพเก้า   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3312 
นางสาวเสาวภาพ  รักษาพราหมณ์  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3302 
นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีรังสิต   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3310 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
รายงานการด าเนินการเพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ

เชิงพาณิชย์ 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยท่ีอนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 

หน่วยวัด ร้อยละ 

น้ าหนัก ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย   
ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
1.2.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนบัสนุนโครงการวิจัยของ สวก. (น้ าหนักร้อยละ 8) 
จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ หมายถึง จ านวนเงินที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

อนุมัติภายใต้อ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. 
ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร พ.ศ. 2555 เพ่ือให้การสนับสนุนแก่โครงการวิจัย
การเกษตรภายใต้ขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามประกาศคณะกรรมการบริหาร สวก. เรื่องขอบเขตการให้
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่ตั้งไว้ (180 ล้านบาท) เพ่ือด าเนินการในระยะเวลาหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงานเมื่อได้รับการอนุมัติ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวก. ได้มีข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยแบ่งอ านาจพิจารณาอนุมัติ
โครงการวิจัย 3 ระดับ 1) ผู้อ านวยการ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) คณะอนุกรรมการ วงเงินระหว่าง 5 - 10 ล้านบาท 
และ 3) คณะกรรมการ วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป และมีประกาศคณะกรรมการบริหาร สวก. เรื่องขอบเขต
การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555  

1.2.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับมอบหมายจาก วช. 
(น้ าหนักร้อยละ 2) 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ หมายถึง จ านวนเงินที่ได้มีการอนุมัติภายใต้อ านาจการพิจารณา
อนุมัติโครงการวิจัยมุ่งเป้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกระบวนการ/รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ดังนี้ 

 
 
 
เทียบกับงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ สวก. ได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการแผนงานวิจัย
เรื่องการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 4 กลุ่มเรื่อง 
เป็นเงินงบประมาณจ านวน 380 ล้านบาท ดังนี้  

- ข้าวเพื่อการเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม จ านวน 190 ล้านบาท  
- ปาล์มน้ ามันเพื่อเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต จ านวน 76 ล้านบาท  
- สมุนไพรไทย จ านวน 66.50 ล้านบาท 
- อาหารเพื่อความมั่นคง จ านวน 47.50 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินการในระยะเวลาหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงานเมื่อได้รับการอนุมัติ 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาและติดตามโครงการวิจัย 
- ท าหน้าที่พิจารณาและติดตามโครงการวิจัย 

คณะกรรมการก ากับดูแลทิศทางนโยบาย 
- ให้ความเห็นชอบ 
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สูตรในการค านวณ  
จ านวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 x  100 
จ านวนทุนวิจัยตามแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 x 100  
จ านวนงบฯ การวิจัยมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับมอบหมายจาก วช. 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
1.2.1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
จ านวนเงินทุนวิจัยตาม
แผนงานสนับสนนุ 

ล้านบาท 150 150  165 200 150 170 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่
อนุมัติ 

ล้านบาท 112.28 120.79 131.13 111.83 152.727 176.78 
ร้อยละ 74.86 80.53  79.47 55.92 101.82 103.99 

คะแนนที่ กพร.รับรอง 3.7430 4.0270 3.6470 1.0000 5.0000 5.0000 
จ านวนโครงการที่อนุมัติ โครงการ 15 19 17 29 39 53 

 
1.2.2 ร้อยละของเงินทุนวิจัยท่ีอนุมัติเทียบกับงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับมอบหมายจาก วช. 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 
จ านวนงบฯ การวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับจาก วช. ล้านบาท 228 389.50 
จ านวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติ ล้านบาท 222.68 386.20 

ร้อยละ 97.67 99.15 
จ านวนโครงการที่อนุมัติ โครงการ 60 147 

หมายเหตุ   
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการปรับเพ่ิมเกณฑ์การให้คะแนนโดยคณะกรรมการเจรจาฯ ที่ ก.พ.ร. แต่งตั้ง

โดยค่าคะแนนระดับ 1 (ร้อยละ 57) และเพ่ิมขึ้นทุกๆ ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนนในช่วงคะแนนระดับ 1 ถึงระดับ 4 และ
เพ่ิมช่วงคะแนนจากระดับ 4 ไประดับ 5 อยู่ทีร่้อยละ 13 

(1.2.1) 

(1.2.2) 
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2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการปรับเพ่ิมเกณฑ์การให้คะแนนโดยคณะกรรมการเจรจาฯ ที่ ก.พ.ร. แต่งตั้ง
โดยค่าคะแนนระดับ 1 (ร้อยละ 60) และเพ่ิมขึ้นทุกๆ ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนนในช่วงคะแนนระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยระดับ 5 
อยู่ทีร่้อยละ 100 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนโดยคณะกรรมการเจรจาฯ ที่ ก.พ.ร. แต่งตั้ง
โดยค่าคะแนนระดับ 1 (ร้อยละ 50), ระดับ 2 (ร้อยละ 62), ระดับ 3 (ร้อยละ 75), ระดับ 4 (ร้อยละ 88) และระดับ 5 (ร้อยละ 100) 

4. ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย 
5. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 มีระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติทุนประมาณ 4 เดือน โดยเริ่มเมื่อ สวก. ได้รับมอบงบประมาณ

การวิจัยมุ่งเป้าเป็นตัวเงินจริงประมาณเดือนพฤษภาคม 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. ก าหนดให้ส านักสนับสนุนงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักสนับสนุนงานวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3403 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาวอุมารินทร์  โฉมเฉิด   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3207 
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทอง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3206 
นางสาวสุกัญญา แก้วจันทึก   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3209 
นายภาณุ  ส้มเกลี้ยง    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3209 
นายเมธาวี  จึงธนวงศ์    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3204 
นางสาวกนกวรรณ  ขับนบ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3210 
นางดารา  เจตนะจิตร    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1302  
นางสาวณัฐกมล อังกุระ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1103 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ สวก. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย และโครงการวิจัยมุ่งเป้าที่ได้รับการอนุมัติ 

(ชื่อสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address วงเงินงบประมาณ ระยะเวลา ผู้อนุมัตแิละวันที่อนุมัติ) 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด  1.3 รายรับจากการด าเนินกิจกรรมของ สวก.  

หน่วย ล้านบาท 

น้ าหนัก ร้อยละ 5  

ค าอธิบาย  
รายรับจากการด าเนินกิจกรรมของ สวก. หมายถึง ประโยชน์จากผลงานวิจัยของ สวก. มีการแบ่งประเภท

และน าไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ คิดจากจ านวนรายรับที่เป็นตัวเงินซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากงานวิจัย 
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้อ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปต่างๆ ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี / 
ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าตอบแทนสิทธิ ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี  รวมถึงกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร 
การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา รายรับจากกิจกรรมการจัดท าโครงการด้านการขยายผลโครงการวิจัยเพ่ือทดสอบตลาด
และยืนยันเทคโนโลยี และอ่ืนๆ เป็นต้น    

การค านวณ รายรับคิดจากฐานรายได้ที่จะเกิดแก่ สวก. โดยพ้ืนฐานค านวณ จากร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย 
ซึ่งประกอบด้วยงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุนของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจากการประมาณ
ค่ารายได้ที่จะเกิดจากโครงการวิจัยที่จะจบ หรือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว และค่าฝึกอบรมด้านต่างๆ ของ สวก. 
โดยนับรวมรายรับทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ทั้งรายรับจากการติดตามค่าตอบแทนสิทธิหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รายได้จากโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและมีการระบุรายได้ที่เกิดขึ้นตามสัญญา รายรับจากกิจกรรมโครงการขยายผล
โครงการวิจัย ค่าเปิดเผยเทคโนโลยีจากโครงการที่จะเกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ  และรายรับจากกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตรของ สวก. ทุกประเภท 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  0.25 ล้านบาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
8.93 ล้านบาท 9.18 ล้านบาท 9.43 ล้านบาท 9.68 ล้านบาท 9.93 ล้านบาท 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เงื่อนไข  
กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
รายรับจากการด าเนินกิจกรรมของ สวก. ที่ตั้งเป้า 

ล้านบาท 

2.00 3.00 4.50 7.30 10.61 8.50 

รายรับจากการด าเนิน
กิจกรรมของ สวก.  
ที่ท าได้จริง 

ยอดรวม 6.59 9.04 6.27 9.59 9.25 9.46 
1) โครงการวิจัย 6.49 8.92 6.03 8.86 7.11 8.88 
2) ฝึกอบรม 0.10 0.12 0.24 0.73 0.64 0.58 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนน 
NA 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

คะแนนที ่กพร.รับรอง NA 5.0000 4.0549 5.0000 5.0000 5.0000 
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หมายเหตุ   
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็นรายรับจากการด าเนินกิจกรรมของ สวก. 

(โครงการวิจัย บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร ฯลฯ (ล้านบาท) 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้ 1.50 ล้านบาท 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชนเ์ป็นหนว่ยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับส านักสนับสนุน

งานวิจัย, ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย และส านักบริหาร 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
3. เก็บข้อมูลจากบัญชีรายได้จากผลงานวิจัยของ สวก. และจากบัญชีรายได้ที่โครงการวิจัยแต่ละโครงการเก็บไว้ 

รายได้และบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย การฝึกอบรม 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
นางสาวภาวดี  ใจเอ้ือ    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3306 
นางสาวเสาวภาพ รักษาพราหมณ์  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3307 
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีรังสิต   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3310 
นางสาวขวัญนลิน  นพเก้า   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3312 
นางสาวเกษรา อินทร์ศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3611 
นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3611 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ข้อมูลบัญชีรายได้ของ สวก. และข้อมูลสรุปบัญชีรายได้เกิดขึ้นในโครงการวิจัยต่างๆ 
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แผนการจัดเก็บรายรับจากการด าเนินกิจกรรมของ สวก. 
หน่วย : บาท 

ล าดับ ชื่อโครงการ แผน ผล 
1. รายรับจากการติดตามสัญญาหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตผงไหมในเชิงอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ 
5,000   

1.2 โครงการพัฒนากระบวนการผลติปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ 0   
1.3 โครงการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของล าไย 
519,915   

1.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

0   

1.5 โครงการผลิตข้าวมอลต์นึ่งวิตามินบีสูงทางการค้า 100,000   
1.6 โครงการปรับปรุงคุณภาพ พด.๑ พด.๒ และ พด.๓ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร และ

โครงการวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และป้องกันโรคพืชในดินเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตพืช 

0   

1.7 โครงการผลิตสารเร่งการเจริญและเพ่ิมผลผลิตกล้วยไม้โคโตซาน O-80 และ
ก าหนดแผนการใช้ไคโตซาน O-80 ในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทยอย่าง
ครบวงจร 

125,000   

1.8 โครงการการวจิัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและ
สร้างดัชนสีัมพันธ์ความเผ็ดเพ่ือการบ่งชี้ความเผ็ดส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

100,000   

1.9 โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลติกล้วยไม้ปลอดไวรัส 125,000   
1.10. โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มแบบก้าวกระโดด 0   
1.11 โครงการการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ าเชื่อมล าไยด้วยวิธี

ทางเอนไซม์ 
70,000   

1.12 โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว
เป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

0   

1.13 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา อาหาร และเครื่องส าอางจากสารสกัด
มะขามป้อม เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

0   

1.14 โครงการการพัฒนามาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน้ ามะพร้าวเพ่ือใช้ป้องกันการเกิดสีผิว
เข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์ 

0   

1.15 โครงการผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp. 0   
1.16 โครงการการพัฒนาโมโนโคลนนอลแอนติบอดี และชุดตรวจสะดวกใช้ : strip 

test จ าเพาะต่อ Vibriocholeran ส าหรับตรวจการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

0   

1.17 โครงการการวิจัยและพัฒนาเมล็ดข้าวสีต่างๆ ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเสริม
สุขภาพและความงามผิว 

1,000,000   
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ล าดับ ชื่อโครงการ แผน ผล 
1.18 โครงการการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 100,000   
1.19 โครงการการพัฒนาครีมเคอร์คิวมินอยด์ไขมันแข็งขนาดนาโนในระดับโรงงานตน้แบบ 50,000   
1.20. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถ่ัวที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั่วไปและ

ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน 
50,000   

1.21 โครงการการผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มโดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการ
ประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน 

0   

1.22 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการแช่อ่ิมอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
และไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ 

0   

1.23 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเจลน้ ายาบ้วนปากจากทุเรียนในระดับ
อุตสาหกรรม 

0   

 รวม (1) 2,244,915   
2. รายรับจากการขยายผลทดสอบตลาด    
2.1 โครงการการพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์ส าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร 
0   

2.2 โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ท่ีช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรค
ข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

50,000   

2.3 โครงการการพัฒนาชุดตรวจส าเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า 325,000   
2.4 โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ ามันไปสู่เกษตรกร 1,500,000   
2.5 โครงการการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ าเชื่อมล าไยด้วยวิธี

ทางเอนไซม์ 
20,000   

2.6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถ่ัวที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั่วไปและ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน 

100,000   

2.7. โครงการการพัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ าปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพ่ือการส่งออก 0   
2.8 โครงการการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 0   
2.9 โครงการการพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์ 0   
2.10 แผนงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นภาคเหนือเพ่ือวัตถุเติมอาหาร 

สารช่วยทางเภสัชกรรม และอาหารเสริมสุขภาพปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร
และป้องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ในรูปแบบแป้งข้าวตา้นทานการยอ่ย ส่วนสกัดท่ีเปลี่ยน
รูปทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตหมักจากข้าว 

0   

2.11 โครงการการพัฒนาการผลิตน้ าส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวโดยใช้แบคทีเรีย
กรดน้ าส้มทนร้อน 

0   

2.12 โครงการพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีนที่สกัดได้จากรังไหม
เหลืองและอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน 

0   

2.13 โครงการการผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ 0   
2.14 โครงการการสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการก าจัดด้วงวงข้าวใน

ข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพ่ืออาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
0   

 รวม (2) 1,995,000   
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ล าดับ ชื่อโครงการ แผน ผล 
3. รายรับระหว่างด าเนินโครงการวิจัย  

 3.1 โครงการต้นแบบการผลิตภัณฑ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ 4,200,000 
 3.2 โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

และพ้ืนที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน 
100,000 

 3.3 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ 25,000 
  รวม (3) 4,325,000 
  รวมรายได้ คก. 8,564,915 
 4. รายรับจากการจัดฝึกอบรมนักวิจัย   

หลักสูตรมาตรฐาน   
4.1 การคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 90,000  
4.2 การบริหารโครงการวิจัย 75,000  
4.3 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 45,000  
4.4 งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 0  

หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
4.5 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัย 0  
4.6 การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA 0  
4.7 หลักสูตรตามความต้องการของกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการ

พิจารณาหลักสูตรที่กรมจะน าเสนอ 
0  

4.8 หลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้าอบรม 0  
4.9 การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย รุ่นที่ 2 108,000  
4.10 Phylogenetic Tree Reconstruction รุ่นที่ 4 108,000  
หลักสูตรที่น าวิทยากรต่างประเทศมาอบรม 1 หลักสูตร 0  

 รวมรายรับจากการจัดฝึกอบรมนักวิจัย (4) 426,000 
  รวมรายได ้ 8,990,915   

หมายเหตุ  1.1 - 1.13 เป็นโครงการวิจัยที่ถ่ายทอดแล้ว 
1.14 - 1.23 เป็นโครงการวิจัยที่คาดว่าจะถ่ายทอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กรณีรายได้นอกเหนือจากแผนถือเป็นรายรับตามข้อ 1.3 ด้วย 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.4 จ านวนผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้ยื่นค าขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและ
ต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หน่วยวัด  ชิ้น 

น้ าหนัก   ร้อยละ 5   

ค าอธิบาย   

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ส านักงานฯ ยื่นค าขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเกิดจากผลงานวิจัยที่ สวก . ให้
การสนับสนุน พิจารณาผลงานจากโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การค านวณจ านวนผลงานและการก าหนดเป้าหมาย  
- ค านวณจากจ านวนโครงการวิจัยที่จะจบตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
- ก าหนดเกณฑ์การด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการวิจัยที่จะต้องด าเนินการ โดยใช้คะแนน

ระดับ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาก าหนดเป็นค่ากลางที่ระดับ 3 ของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  จ านวน 1 ชิ้น ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
25 26 27 28 29 

ใช้สูตรค านวณแบบระดับ Level : L 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด จ านวน 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ชิ้น 
ที่ตั้งเป้า 6 8 17 13 22 23 

ท าได้จริง 9 16 22 22 25 28 
คะแนนที ่ก.พ.ร. รับรอง คะแนน  4.2000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

หมายเหตุ    
1. นับเป็นผลงานตั้งแต่สถานะยื่นจด 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวก. มีโครงการที่จะจบจ านวน 29 โครงการ ตั้งเป้าจ านวนทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่จะด าเนินการ 27 โครงการ   
3. การด าเนินการยื่นค าขอขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและผลการตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ของ

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที นอกเหนือจากโครงการวิจัยที่คาดว่าจะจบตามสัญญา 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. ก าหนดให้ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาวจิตชนก สารรักษ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3301 
นางสาวน้ าฝน โอวศิริกุล   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3302 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ส าเนาเลขที่ค าขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.5 จ านวนทุนการศึกษาต่อที่ได้รับการอนุมัติ 

หน่วยวัด ทุน 

น้ าหนัก  ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย 
เมื่อ สวก. ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือผู้ได้รับทุน 
1. ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ที่ได้รับประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องติดต่อมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาเพ่ือตอบรับเข้าศึกษาต่อตามประเภททุนที่ได้สมัครไว้ให้ได้ภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ด้วยทุนส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 

2. ผู้ได้รับทุน คือ  
2.1 ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่อตามประเภททุนที่ได้

สมัครไว้แล้ว และคณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติเห็นชอบให้เป็นผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ 
2.2 ผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่อตามประเภททุนที่ได้สมัครไว้แล้ว และ

คณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติเห็นชอบให้เป็นผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเภททุนที่ สวก. ประกาศ คือ ทุนระดับปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

(ต่างประเทศและในประเทศ) 
3. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน หมายถึง ส านักงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนที่ สวก. มอบหมาย 

ได้ด าเนินการประเมินผลของผู้ที่ได้รับทุนจาก สวก. ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือหาแนวทาง 
การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4. การน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน หมายถึง สวก. ได้น าผลการประเมินและแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ทุน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
6 7 8 9  

มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในการให้ทุน 

10 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ 

ความเห็นชอบผลการประเมินและให้น า 
ผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข   
1. นับเป็นผลงานเมื่อ สวก. ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หรือผู้ได้รับทุน 
2. การถ่วงน้ าหนักระหว่างทุนในประเทศและทุนต่างประเทศ สวก. ถ่วงน้ าหนักทุนเท่ากัน (ตามแผนให้ทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทุนในประเทศ 5 ทุน ทุนต่างประเทศ 5 ทุน) 
3. ทุนศึกษาต่อประเภททุนส าหรับผู้จบจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและครอบคลุมถึงนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ ได้จบโครงการลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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4. กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์
การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวนทุนการศึกษาต่อ
ที่ได้รับการอนุมัต ิ

ทุน 15  
(24 ทุน รวมทุน ป.ตรี ส าหรับ  

นร.ทุน รร.ต ารวจตระเวนชายแดน
จ านวน 9 ทุน) 

34  39 48 17 16 

จ านวนทุนที่ตั้งเปา้ไว ้ ทุน 21 34 39 48 17 17 
งบประมาณที่ตัง้ไว ้ ลบ.  91.500 73.163 127.055 127.692 21.199 2.28 
คะแนนที่ ก.พ.ร. รับรอง คะแนน 5.0000 (ก่อนอุทธรณ์)  

2.0000 (หลังอุทธรณ์)  
5.0000 5.0000 4.0000 

(41 ทุน) 
5.0000 
(17 ทุน) 

4.0000 

หมายเหตุ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สวก. ได้ริเริ่มทุนศึกษาระดับ ปริญญาตรี ส าหรับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ได้อุทธรณ์ขอให้นับรวมทุนระดับปริญญาตรี ผลการพิจารณาไม่นับรวมทุนระดับปริญญาตรี 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0 25797435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0 25797435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    
นางสาวพิสมัย ข่าทิพพาที   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3617 
นางสาววัชรารัศมิ์  ภิรมย์ภักดี   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3618 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 6 1) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2 7 1) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

3 8 1) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

4 9 
มีการประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน 

1) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน 

5 10 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ 

ความเห็นชอบผลการประเมินและให้น า 
ผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

1) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนปริญญาเอก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน 
3) รายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้
ความเห็นชอบผลการประเมินและให้น าผลการประเมิน
ไปพัฒนาการด าเนินงาน 

 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.6 จ านวนทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัยการเกษตร 

หน่วยวัด   ทุน 

น้ าหนัก  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย   
1. จ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือเคยได้รับทุนวิจัยในโครงการ

ของ สวก.หรือนักวิชาการ/นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนักบริหารงานวิจัย หรือผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัยการเกษตรที่ สวก. ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย 

2. การประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน หมายถึง ส านักงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนที่ สวก. มอบหมาย 
ได้ด าเนินการประเมินผลของผู้ที่ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือปรับปรุงแนวทาง 
การสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. การน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน หมายถึง สวก. ได้น าผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
การด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. เพ่ือขอข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ชว่งการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ทุน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
17 19 21 23 

มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในการให้ทุน 

25 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินและให้น าผลการประเมินไป

พัฒนาการด าเนินงาน 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข    
1. กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมิน 
2. เน้นทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่มีระยะเวลายาวมากขึ้น โดยมีทุนระยะยาวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

ของทุนที่อนุมัติทั้งหมด (ทุนระยะยาวหมายถึงการไปฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
จ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ตั้งไว้ จ านวนทุน N/A N/A 1 N/A 15 25 
จ านวนทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยที่ท าได้จริง จ านวนทุน N/A N/A 1 N/A 33 51 
งบประมาณที่ตัง้ไว ้ ล้านบาท N/A N/A 1.011 N/A 16.00 15.00 
คะแนนที่ กพร. รับรอง คะแนน     5.0000 5.0000 

หมายเหตุ    
เป็นตัวชี้วัดที่เริ่มมีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. ก าหนดให้ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล    
นางสาวพิสมัย ข่าทิพพาที   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3617 
นางสาววัชรารัศมิ์  ภิรมย์ภักดี   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3618 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  
ระดับ

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 17 1) ส าเนาประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2557 
2) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 

2 19 1) ส าเนาประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2557 
2) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 

3 21 1) ส าเนาประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2557 
2) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 

4 23 
มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ในการให้ทุน 

1) ส าเนาประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2557 
2) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
3) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานในการให้ทุน 

5 25 
คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้
ความเห็นชอบผลการประเมิน
และให้น าผลการประเมินไป

พัฒนาการด าเนินงาน 

1) ส าเนาประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2557 
2) ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ 
3) รายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริหาร สวก. ให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินและให้น าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.7 จ านวนหัวข้อหรือหลักสูตรกิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัยการเกษตรที่
เป็นไปตามแผน 

หน่วยวัด  หลักสูตร 

น้ าหนัก  ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย   
ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม โดยจะนับเป็นผลงานเฉพาะกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวม 10 หลักสูตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวก. จะได้มีการด าเนินการติดตามประโยชน์จากการฝึกอบรม ในหลักสูตรตาม

ความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการจัดท าแบบสอบถามผ่านหน่วยงาน 
ในสังกัด จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวส าหรับนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ 
2. ด้านอนุกรมวิธานประมง รุ่นที่ 2 
3. สถิติระดับสูงเพ่ือการวิจัย : การใช้โปรแกรม Limdep 

สูตรในการค านวณ 
เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่ดูจากผลการทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 

ผลการประเมินความรู้ = จ านวนผู้อบรมที่ไดค้ะแนนหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมของทกุหลักสตูรรวมกัน X 100 

                                             จ านวนผู้เข้าอบรมที่ท าการทดสอบของทุกหลักสูตรรวมกัน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับ รายละเอียด 

1 มีแผนการจัดกิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมและด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 6 หลักสูตร 

2 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 7 หลักสูตร 
3 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร 
4 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร  

โดยผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 ดีขึ้นหลังจากได้รับการอบรม 
5 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร  

โดยผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมร้อยละ 90 ดีขึ้นหลังจากได้รับการอบรมและมีการติดตามประโยชน์
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรตามความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมิน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
จ านวนหัวข้อหรือหลักสูตร
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรวิจัย
การเกษตรที่เป็นไปตามแผน 

หลักสูตร 6  10 14 10 10 
และร้อยละ 
85.88 ของ
จ านวนผู้เข้า

อบรมม ี
ความรู้ดีข้ึน 

10 
และร้อยละ 
93.03 ของ
จ านวนผู้เข้า

อบรมม ี
ความรู้ดีข้ึน 

คะแนนที่ ก.พ.ร. รับรอง  คะแนน 1.0000 4.8500 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

หมายเหตุ        
1. เป็นตัวชี้วัดเดิมที่เคยวัดเป็นร้อยละ (ร้อยละของกิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านการวิจัยฯ เทียบกับ

แผนที่ตั้งไว้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงวัดเป็นระดับความส าเร็จ 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็นจ านวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์

ที่มีผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัดเป็นหัวข้อหรือหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีด

สมรรถนะบุคลากรวิจัยการเกษตรที่เป็นไปตามแผน 
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 เพ่ิมเกณฑ์การให้คะแนนในระดับ 4 ด าเนินการจัดกิจกรรมครบทุก

หลักสูตรอบรมตามแผนที่ตั้งไว้และร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ดีขึ้น ระดับ 5 ด าเนินการจัดกิจกรรมครบ
ทุกหลักสูตรอบรมตามแผนที่ตั้งไว้และร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ดีขึ้น 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล  ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล      
นางสาวเกษรา อินทร์ศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3611 
นางสาวจิราภรณ์ ริมประชา   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3611   
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เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 มีแผนการจัดกิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมและด าเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนตาม
เป้าหมาย 6 หลักสูตร 

1) แผนการจัดกิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
2) แผนการติดตามประโยชน์จากการฝึกอบรม ในหลักสูตร
ตามความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยการจัดท าแบบสอบถาม
ผ่านหน่วยงานในสังกัด จ านวน 3 หลักสูตร 

2 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 7 หลักสูตร 

รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และผลการประเมิน
การจัดฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร 

รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และผลการประเมิน
การจัดฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

4 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร  
โดยผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรม 
ร้อยละ 80 ดีขึ้นหลังจากได้รับการอบรม 

รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และผลการประเมิน
การจัดฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

5 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมได้แล้ว
เสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย 10 หลักสูตร  
โดยผลการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรม 
ร้อยละ 90 ดีขึ้นหลังจากได้รับการอบรมและ
มีการติดตามประโยชน์จากการฝึกอบรมใน
หลักสูตรตามความต้องการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1) รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และผลการประเมิน
การจัดฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2) รายงานผลการด าเนินการติดตามประโยชน์จาก   
การฝึกอบรม ในหลักสูตรตามความต้องการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย
การจัดท าแบบสอบถามผ่านหน่วยงานในสังกัด จ านวน 
3 หลักสูตร 
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แผนการจัดฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หลักสูตรมาตรฐาน             
1. การคิดเชิงระบบ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย             
2. การบริหารโครงการวิจัย             
3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย             
4. งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา             
หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานใน กษ.             
1. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัย             
2. การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA             
3. หลักสูตรความต้องการของกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์
อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตรที่กรมจะน าเสนอ 

            

หลักสูตรตามความต้องการของผู้เข้าอบรม             
1. การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย รุ่นที่ 2             
2. Phylogenetic Tree Reconstruction รุ่นที่ 4             
หลักสูตรที่น าวิทยากร ตปท. มาอบรม 1 หลักสูตร             

 
แผนการติดตามประโยชน์จากการฝึกอบรมหลักสูตรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จะด าเนินการติดตาม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานใน กษ.             
1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวส าหรับนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ 
(กรมการข้าว) เมื่อวันที่ 6-9 พ.ย. 55 

            

2. ฝึกอบรม “ด้านอนุกรมวิธานประมง รุ่นที่ 2” 
(กรมประมง) เมื่อวันท่ี 17-21 ธ.ค. 55 

            

3. สถิติระดับสูงเพื่อการวิจัย : การใช้โปรแกรม Limdep 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เมื่อวันที่ 11-13 ธ.ค. 55 
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที ่ 1.8 ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีงบฯ ที่ผ่านมา 

หน่วยวัด    ร้อยละ 

น้ าหนัก   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย   
หมายถึง ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย

การเกษตรและฐานข้อมูลความรู้เกษตรต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นของปีปัจจุบัน (2557) เมื่อเทียบกับปีฐาน (2556) โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร ที่ สวก. จัดท าและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลรายสินค้า 6 ฐาน (ข้าว ไหม ล าไย กล้วยไม้ มันส าปะหลัง ยางพารา) ฐานข้อมูลรายภาค 2 ฐาน 
(ภาคเหนือ ภาคใต้)   

สูตรในการค านวณ        

จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลฯ ที่เพ่ิมขึ้นจากปีฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 x 100 
จ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลฯ ในปีฐาน 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/– ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 1 ร้อยละ 5 ของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ระดับ 2 ร้อยละ 10 ของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับ 3 ร้อยละ 15 ของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับ 4 ร้อยละ 20 ของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดับ 5 ร้อยละ 25 ของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ในสิ้นปีงบประมาณ สวก. จะต้องมีการสรุปทบทวนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของปีประมาณ พ.ศ.  2557 
เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงแผนการจัดการสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ ์

เงื่อนไข 
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป  จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
ร้อยละของจ านวน IP หรือจ านวนครั้งรวม
ในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูล
สารสนเทศการวจิัยการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

ร้อยละ NA  NA  94.58 
(31,353 - 16,113)/ 

16,113*100) 

269.06 
(115712 -31,353)/ 

31,353*100) 

คะแนนที ่ก.พ.ร. รับรอง คะแนน NA NA 5.0000 5.0000 

สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูล (ARDA Database)  

เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
ตุลาคม 716 2,290 7,095 

พฤศจิกายน 803 1,924 10,099 
ธันวาคม 629 2,620 5,045 
มกราคม 643 1,672 3,129 

กุมภาพันธ์ 1,615 2,009 5,698 
มีนาคม 1,507 1,863 5,671 
เมษายน 1,280 3,235 4,422 

พฤษภาคม 1,895 3,744 6,989 
มิถุนายน 1,797 3,971 12,781 
กรกฎาคม 1,690 2,058 14,409 
สิงหาคม 1,841 2,552 18,820 
กันยายน 1,697 3,415 21,554 

รวม 16,113 31,353 115,712 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นายกัมปนาท สมปานวัง    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2202 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ข้อมูลสรุปจ านวนครั้งรวมในการเข้าใช้บริการของฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยการเกษตร 
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มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที ่  1.9 ระดับความส าเร็จของการร่วมทุน 

หน่วยวัด   ระดับ 

น้ าหนัก   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย   
หมายถึง การที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรน าเงินทุนของส านักงานไปร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมิได้
มุ่งหมายเพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากหลักเกณฑ์การเข้า
ร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 56 และ สวก. 
ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการบริหาร สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นฯ เพ่ือใช้บังคับต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน   
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ รายละเอียด 
1 มีคู่มือการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น 
2 มีการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วมทุน 
3 น าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วมทุนต่อคณะกรรมการบริหาร 

สวก. อย่างน้อย 2 โครงการ 
4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วมทุนผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร 

สวก. อย่างน้อย 1 โครงการ 
5 จัดท าสัญญาการร่วมทุนและเสนอส านักงานอัยการสูงสุด อย่างน้อย 1 โครงการ 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข   
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ระดับความส าเร็จของการร่วมทุน ระดับ NA NA NA NA 3.0000 3.0000 
คะแนนที่ ก.พ.ร. รับรอง คะแนน NA NA NA NA 3.0000 3.0000 

หมายเหตุ    
1. เป็นตัวชี้วัดใหม่เริ่มมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ ระดับความส าเร็จของการร่วมทุนกับภาคเอกชน กับ 

อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินฝากระยะสั้น (ไม่รวมพันธบัตรรัฐบาล) 
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวก. ได้น าหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนมีการน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ง 
สวก. ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการบริหาร สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนฯ เพ่ือใช้บังคับต่อไป 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการด าเนินการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  
ผู้อ านวยการ สวก. (ดร.พีรเดช ทองอ าไพ) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3406  
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ :  0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ    โทรศัพท์ :  0-2579-7435 ต่อ 3306 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. คู่มือการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น 
2. หลักฐานการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วมทุน 
3. รายงานการประชุมครั้งที่มีการน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วม

ทุนต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. อย่างน้อย 2 โครงการ 
4. รายงานการประชุมครั้งที่ได้รับความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้และแผนธุรกิจของโครงการที่ร่วมทุน

จากคณะกรรมการบริหาร สวก. อย่างน้อย 1 โครงการ 
5. ส าเนาสัญญาการร่วมทุนและเสนอส านักงานอัยการสูงสุด อย่างน้อย 1 โครงการ 
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มิติที ่2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 

หน่วยวัด ระดับ 

น้ าหนัก ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  
การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวัง

และความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง  เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจ
ผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

   ขั้นตอน การด าเนินการ 

1 วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา 

2 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

4 ด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข 
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการให้บริการ 

ระดับ NA NA NA 5.0000 

หมายเหตุ    
เป็นตัวชี้วัดใหม่เริ่มมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล  
ก าหนดให้กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลโดยความร่วมมอืจากส านกั

สนับสนุนงานวิจัย ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักบริหาร  
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3403 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
ผอ. กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3604 
(นางสาววีร์สุดา ธีรเดช) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาววรลักษณ์ ค าเลิศลักษณ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3609 
นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3602 
นางสาวมัลลิกา กุลศิริพฤกษ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3608 
นางสาววลัยลักษณ์ ปัญญายิ่ง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2203 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล    
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของปีที่ผ่านมา 

รายงานวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้ 
บริการในปี 2556 

2 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผล  
การส ารวจ 

แนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ   
แนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการองค์การมหาชน
เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

4 ด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 
5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ

ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
รายงานการประชุมครั้งที่ได้รายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการส ารวจต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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มิติที ่2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 

หน่วยวัด ร้อยละ 

น้ าหนัก   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  
องค์การมหาชนที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินผล

ความพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ก.พ.ร.  ก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบการบริการ
ขององค์การมหาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถเทียบเคียงผลการประเมินกับองค์การมหาชน
แห่งอ่ืน 

พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน โดย สวก. จะเป็นผู้จัดจ้างหน่วยงาน
ผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
1. ประเด็นในการส ารวจ ได้แก่ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการขององค์การมหาชนที่จัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่  
1.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
1.4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 

2. งานบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 งานบริการและน้ าหนักที่ใช้ประเมินแต่ละงานบริการ ดังนี้   
2.1 การสนับสนุนการวิจัยฯ 
2.2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
2.3 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ    
2.4 การบริการข้อมูลสารสนเทศ  
2.5 การบริการฝึกอบรมและการจัดประชุมทางวิชาการ  

3. กลุ่มผู้รับบริการที่จะส ารวจ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้   
3.1 ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยฯ 
3.2 ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
3.3 ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
3.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถ่ายทอดความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ สวก. จัดขึ้น เช่น 

การจัดประชุมวิชาการประจ าปี สวก. การฝึกอบรม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ สวก. จัดขึ้น 
3.5 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวก. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 
70 75 80 85 90 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
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เงื่อนไข   
1. องค์การมหาชนต้องจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการส ารวจ/แบบสอบถามก่อนด าเนินการส ารวจ 
2. กรณีท่ีเกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

ร้อยละ 76.20 75.37 80.40 77.60 73.40 88.97 
คะแนนที่ 

ก.พ.ร. รับรอง 
3.2400 2.0740 4.0800 3.5200 1.6800 4.7940 

หมายเหตุ   
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สวก. ได้จัดจ้างบริษัท ทริส จ ากัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนระดบั 1 = ร้อยละ 70, 

ระดับ 2 = ร้อยละ 75, ระดับ 3 = ร้อยละ 80, ระดับ 4 = ร้อยละ 85 และระดับ 5 = ร้อยละ 90  
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 สวก. ได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้

เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 1= ร้อยละ 65, ระดับ 2 = ร้อยละ 70, ระดับ 3 = ร้อยละ 75, ระดับ 4 = ร้อยละ 80 
และระดับ 5 = ร้อยละ 85 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สวก. ได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
อกพร. ให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนทุกองค์การมหาชนเป็น ระดับ 1 = ร้อยละ 70, ระดับ 2 = ร้อยละ 75, ระดับ 3 = 
ร้อยละ 80, ระดับ 4 = ร้อยละ 85 และระดับ 5 = ร้อยละ 90 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลโดยความร่วมมือ

จากส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส านักบริหาร โดยแบบฟอร์มการส ารวจ สวก. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานผู้รับจ้างประเมินจากภายนอก จัดท าขึ้นมาและ
น าเข้าที่ประชุมคณะท างานฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร สวก. เพ่ือพิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหาร สวก. เพ่ือทราบต่อไป 

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง 
(ณ สิ้นปีงบประมาณ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3404 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
ผอ. กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3604 
(นางสาววีร์สุดา ธีรเดช) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 
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รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาววรลักษณ์ ค าเลิศลักษณ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3609 
นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3602 
นางสาวมัลลิกา กุลศิริพฤกษ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3608 
นางสาววลัยลักษณ์ ปัญญายิ่ง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2203 

เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน    
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 ร้อยละ 70 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน ที่ให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับวิธีการส ารวจ/แบบสอบถาม 
2) รายงานแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2 ร้อยละ 75 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 85 
5 ร้อยละ 90 
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มิติที ่3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที ่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน 

หน่วยวัด  ร้อยละ 

น้ าหนัก  ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย  
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทียบกับจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หลักการ   
โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่

เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชนและอค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
พิจารณาเห็นสมควรก าหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” เพ่ือกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การ
มหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนน างบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเงินรายได้
ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพ่ึงพางบประมาณ
ในอนาคต 

ค านิยาม  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ

องค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งอาจมี
ที่มาของเงินประกอบด้วย 

เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

เงินทุน หมายถึง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 รวมกบัเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฎตามเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการด าเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อ่ืน ๆ  
ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่าง ๆ 

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ ์

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผนัแปรของผู้อ านวยการ 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานในโครงการต่างๆ  ขององค์การมหาชน 
หากมีการก่อหนี้ผูกพัน  มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา  หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้

น ามาค านวณเป็นผลงานได้  
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กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  ได้ผลผลิตตามที่ก าหนดและมีเงินเหลือจ่าย ให้ค านวณผล
การประเมินเป็นร้อยละ 100 

สูตรในการค านวณ 
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   X 100 

จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เงื่อนไข  
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตาม
แผนการใช้เงิน 

ร้อยละ 49.16 52.54 78.51 65.28 97.37 96.96 

เงินที่ส านักงานจ่ายเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงาน
และงบด าเนินงานทั้งหมด 

ล้าน
บาท 

108.39 155.32 191.67 198.04 246.27 294.27 

จ านวนเงินที่ตั้งไว้เบิกจ่ายและมีภาระ
ผูกพันต้องจ่ายในปีงบประมาณ 

ล้าน
บาท 

220.47 295.59 244.13 303.38 252.93 303.51 

คะแนนที่ ก.พ.ร. รับรอง คะแนน NA NA NA NA 4.4740 4.3920 

หมายเหตุ 
มติ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ

ราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ  ครั้งที่  5/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด
ภาคบังคับทุกองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักบริหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล โดยความร่วมมือจากกลุ่มงาน

ผู้อ านวยการส านักงาน ส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์  
2. ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารรวบรวมข้อมูลและส่งให้กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานสรุปผล

การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3404 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ)  
ผอ. กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3604 
(นางสาววีร์สุดา ธีรเดช) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม)  
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์) 
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม)  
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาวพิสมัย ข่าทิพพาที   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3215 
นางสาวลัดดาวัลย์ สมรักษ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1104 
นางสาวสุรีรัตน์  อยู่เกิด   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1101 
นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3602 
นางสาวอนงค์ จันด า    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3201 
นายวรยุทธ์ ก้านกิ่ง    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1204 
นางสาวบุณยวีร์ ธ ารงลักษณ์             โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3311 
นางสาววลัยลักษณ์ ปัญญายิ่ง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3605 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

1) แผนปฏิบัติการและงบประมาณทีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเบิก
จ่ายเงิน เช่น การติดตามความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงินตามแผน ฯ 
การพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนแปลงรายการและการก่อหนี้ผูกพัน เป็นต้น 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานผลการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายงานการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4) 
4) เอกสารวาระการประชุม ฯ คณะกรรมการองค์การมหาชน ที่เก่ียวข้อง
กับรายละเอียดการรายงานทางการเงิน เช่น จ านวนเงินงบประมาณรวม
ทั้งหมด จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงทั้งหมด จ านวนเงิน
งบประมาณท่ียังไม่เบิกจ่ายแต่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันข้ามปี จ านวนเงินที่
สามารถประหยัดได้โดยมีผลผลิตแล้วหรือได้ท าสัญญาแล้ว เป็นต้น 

2 ร้อยละ 85 ของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

3 ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

4 ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

5 ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
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มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด 3.2 ความส าเร็จของการจัดท าแผนการเงิน 

หน่วยวัด ระดับ 

น้ าหนัก ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย   
ความส าเร็จของการจัดท าแผนการเงิน หมายถึง การได้มาซึ่งแผนการเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

ทางการเงินให้มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดย สวก. จะได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน เพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ อันได้แก่ การตั้งสมมุติฐานที่ส าคัญ การวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน เพ่ือใช้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการจัดท าแผนการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ สวก. ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับ  

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนการเงิน 
2 จัดท าสมมุติฐานส าคัญ และวิเคราะห์สถานะทางการเงินเบื้องต้น 
3 จัดท าการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
4 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ 
5 แผนการเงินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 

เงื่อนไข   
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 
ความส าเร็จของการจัดท าแผนการเงิน ระดับ NA NA NA NA 

หมายเหตุ  
เป็นตัวชี้วัดใหม่เริ่มมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักสนับสนุนงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักสนับสนุนงานวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เกิด    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1205 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. ส าเนาสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน 
2. รายงานการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริหาร สวก. เห็นชอบแผนการเงิน 
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มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ร้อยละของเงินทุนวิจัยท่ีอนุมัติ ในช่วง 2 ไตรมาสแรกเทียบกับแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัย 

หน่วยวัด ร้อยละ 

น้ าหนัก ร้อยละ 3 

ค าอธิบาย   
ร้อยละของเงินทุนวิจัยที่อนุมัติในช่วง 2 ไตรมาสแรก หมายถึง จ านวนเงินที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

(องค์การมหาชน) หรือ สวก. อนุมัติภายใต้อ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในช่วง 2 ไตรมาสแรก 
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สวก. ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร พ.ศ. 2555 
เพ่ือให้การสนับสนุนแก่โครงการวิจัยการเกษตรภายใต้ขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหาร สวก. เรื่องขอบเขตการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทียบกับแผนงานสนับสนุน
โครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ตั้งไว้ (180 ล้านบาท) เพ่ือด าเนินการในระยะเวลาหนึ่งๆ โดยนับเป็นผลงาน
เม่ือได้รับการอนุมัติ 

สูตรในการค านวณ 
จ านวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 x 100 

จ านวนเงินทุนวิจัยตามแผนงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ สวก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
55 60 65 70 75 

ใช้สูตรค านวณแบบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เงื่อนไข   
กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะขอเสนอเพ่ือการทบทวนค่าเกณฑ์

การให้คะแนนกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 
จ านวนเงินทุนวิจัยตาม
แผนงานสนับสนุน 

ล้านบาท 150 150  165 200 150 170 

จ านวนเงินทุนวิจัยที่อนุมัติ 
ในช่วง 2 ไตรมาสแรก 

ล้านบาท 22.43 67.44 32.63 28.76 61.70 127.96 
ร้อยละ 14.95 44.96 19.78 14.38 41.14 75.27 

จ านวนโครงการที่อนุมัติ โครงการ 7 7 3 10 14 38 

หมายเหตุ  
เป็นตัวชี้วัดใหม่เริ่มมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้ส านักสนับสนุนงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ส านักสนับสนุนงานวิจัยรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3403 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นางสาวอุมารินทร์  โฉมเฉิด   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3207 
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญทอง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3206 
นางสาวสุกัญญา แก้วจันทึก   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3209 
นายภาณุ  ส้มเกลี้ยง    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3209 
นายเมธาวี  จึงธนวงศ์    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3204 
นางสาวกนกวรรณ  ขับนบ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3210 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
รายงาน/สรุปผลการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยในช่วง 2 ไตรมาสแรก (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 31 

มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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มิติที่ 4  มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัด 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 

หน่วยวัด  ระดับ 

น้ าหนัก  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย 
ก าหนดวัดเพ่ือสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก 19 ประเด็นย่อย ดังนี้  

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 
ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนด 2 
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส  

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 

(1.75)  
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน  0.5 
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ            1 
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร 
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน  
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล  
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ   
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์   
1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

(1.75)  
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25  

รวม 7 
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 3) 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการก าหนดนโยบาย) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนไปปฏิบัติ 

2 

 2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 1 
รวม 3 
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  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

40 

เกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล  มีดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด   
(น้ าหนักร้อยละ 2) 

 

แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนก าหนดทิศทางการท างาน
ขององค์การมหาชน 
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ 

1) วิสัยทัศน์  
2) ภารกิจหรือพันธกิจ   
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย   
4) กลยุทธ์   
5) เป้าหมาย   

   

แผนปฏิบัติงานประจ าปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะ
ด าเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
มี 6 ประเด็น คือ  

1) วัตถุประสงค์  
2) เป้าหมาย 
3) ขั้นตอน 
4) ระยะเวลา    

  5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 
  6) ผู้รับผิดชอบ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ภายในเดือนธันวาคม 2556 
2  ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 
3  ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ภายในเดือนตุลาคม 2556 
4  ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ภายในเดือนกันยายน 2556 
5  ให้ความเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี กอ่นสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดือนกันยายน 2556 
เงื่อนไข 

1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไม่ครบทุกประเด็นที่ก าหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน 
2) เอกสารประกอบการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีควรแสดงให้เห็นถึงข้อมูลการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 เอกสารประกอบและส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาให้

ความเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 
 (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

การรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถรายงานผลได้ถึงเดือนธันวาคม 2557  

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน  
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง  

2  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง  
3  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง  
4  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO 

ก าหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน  
1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน  

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง  
2  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง  
3  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง  
4  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ 

ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่ส าคัญ 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/
ความเสียหาย เป็นต้น 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

42 

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง  
2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง  
3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง  
4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 

1) ไม่มีการก าหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 
2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการท างาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 
0.3 คะแนน) 

3) ไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การมหาชน  เช่น แผนการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง  
2  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง 
3  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
4  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 
 
 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

            ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อ านวยการ 
ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อ านวยการส านัก เป็นต้น 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง  
2  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง  
3  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
4  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ าหนัก 

และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  และมีการน าผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน
และแรงจูงใจ 

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองต าแหน่งแต่ประเมินไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีไม่มี
ผู้ครองต าแหน่งไม่ต้องประเมิน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง 
3) โครงสร้างต าแหน่ง 
4) โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง)  

 

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 
2  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง 
3  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
4  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 
 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน   เกณฑ์การให้คะแนน 
1  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 
2  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั้ง 
3  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง 
4  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง 
5  รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.5) 

        ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้รายงานที่น าเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ 
โครงการ และแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีการรายงาน  
3  มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน จ านวน 1 ครั้ง  
5  มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน จ านวน 2 ครั้ง  

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน  หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส าเนาหนังสือหรือบันทึกข้อความน าส่งรายงาน 

 

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 

     กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต าแหน่ง 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ร้อยละ 50 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ 
2  ร้อยละ 60 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ 
3  ร้อยละ 70 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ 
4  ร้อยละ 80 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ 
5  ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. ตารางแจงนับจ านวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
2. e-File ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ไม่มีค าอธิบายและการวิเคราะห์  
3  มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 
5  มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

 

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออ่ืนได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
1) งบดุล 
2) งบก าไรขาดทุน 
3) งบกระแสเงินสด 
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีงบการเงิน 
3  มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่   
5  มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจ าปี     

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล    
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

 

1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1) อายุ 
2) วุฒิการศึกษา 
3) ประวัติการท างาน 
4) ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ 
3  มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน 
5  มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน 

เงื่อนไข หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 



  รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
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1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม 
5  มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

 

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
3  มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่ส าคัญ 
5  มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ  

 อนุกรรมการที่ส าคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

 

1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน 
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 ที่ผ่านมา 
3) ค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
4) ข้อมูลเชิงสถิติและค าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา  

 3 - 5 ปีข้างหน้า 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
5  มีข้อมูลครบถ้วน    

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 
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1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 
1) รายงานประจ าปี 
2) โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
3) การจัดซื้อจัดจ้าง 
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร 
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) 
6) แผนงานที่ส าคัญ 
7) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก 
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
5  มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล    
 เว็บไซต์ขององค์การมหาชน 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 3) 

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
(น้ าหนักร้อยละ 2) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง  
5  คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง  

 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม  
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยท่ีสุด) ดังต่อไปนี้ 

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) การประชุมของคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่าง ๆ เช่น 
 - การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 
 - ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 - ความถูกต้องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 
 - ความสม่ าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้าน

การเงินและภารกิจหลัก 
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   

 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน 
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2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
(น้ าหนักร้อยละ 1) 

 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน 

 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน 
(ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจ านวนกรรมการที่เข้าร่วม) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม  
2  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 
3  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 

 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน 

4  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่  (ถ้ามี) 
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ

องค์การมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส าคัญและความเสี่ยง

ขององค์กร 
5  มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) 

 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน 

 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส าคัญและความเสี่ยง
ขององค์กร 

 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงาน
ขององค์การมหาชน  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล   
 ส าเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ระดับการพัฒนาด้าน
การก ากับดูแลกิจการ 

คะแนนที่รวบรวมโดย สวก. คะแนน 4.0000 3.0000 3.5000 4.0000 5.0000 5.0000 
คะแนนที่ ก.พ.ร. รับรอง คะแนน 3.0475 3.9580 4.0213 3.5600 4.8400 5.0000 

หมายเหตุ    
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2554 ใช้ชื่อตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงน้ าหนักจากร้อยละ 20 เป็น 10 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ก าหนดให้กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล โดยความร่วมมือ

จากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักบริหาร 
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2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มงานผู้อ านวยส านักงานรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

ผู้ก ากับแลตัวช้ีวัด   
ผู้อ านวยการ สวก. (ดร.พีรเดช ทองอ าไพ)   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3406 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3403 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2102 
(นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา) 
ผอ. กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3604 
(นางสาววีร์สุดา ธีรเดช) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3602  
นางสาววรลักษณ์ ค าเลิศลักษณ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3609 
นางสาวนาถนัดดา นาคบรรจง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3401 
นางสาววลัยลักษณ์ ปัญญายิ่ง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3605 
นางสาวมัลลิกา กุลศิริพฤกษ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3608 
นายศดศิ พัลลภรักษา    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3608 
นายศรันภัทร การสมพจน์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3606 
นายศรศิลป์ อินทรา    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3613 
นางสาวนงเยาว์ เอียดราช   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1207 
นายสุรชัย เดว ี   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1206 
นายกิตติ ทั้วสุภาพ    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2210 
นายกัมปนาท สมปานวัง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2202 
นางสาวดารณี รัตนประภาวุฒิ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1203 
นายวรยุทธ์ ก้านกิ่ง    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1204 
นางสาวสุภาพร ซื่อตรง   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1212 
นายธรณ์ชยะ ต่ออ านาจ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1210 
นางศศิพร ชนานันทพงศ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 0 
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มิติที่ 4  มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของการประเมิน ผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 

หน่วยวัด  ระดับ 

น้ าหนัก  ร้อยละ 2 

ค าอธิบาย 
เพ่ือให้องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้ง โดยอย่างน้อยการประเมินดังกล่าวจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนา
องค์กร 

อนึ่ง ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง” นี้ 
ให้ใช้ประเมินกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งก่อนปี พ.ศ. 2554 เท่านั้น องค์การมหาชนที่จัดตั้งหลังจากนั้นไม่ต้องประเมิน
ตัวชี้วัดนี้ และให้น าน้ าหนักไปเพิ่มกับตัวชี้วัดเลือกการพัฒนาองค์การ น้ าหนักร้อยละ c 

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ การด าเนินการ 

1 
 

องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลความคุ้มค่าโดยสถาบัน องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเป็นกลาง 
และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมิน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย โดยอย่างน้อยการประเมินผลจะต้องแสดง
ข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร  

2  
3 รายงานสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งส าเนารายงาน

ดังกล่าวมายังส านักงาน ก.พ.ร. 
4  
5 องค์การมหาชนมีการด าเนินการ ปรับปรุง ตามข้อเสนอหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

ทั้งนี้ การรายงานผลตัวชี้วัดให้ปรับเวลายืดหยุ่นตามรอบการด าเนินงานขององค์การมหาชน 

เงื่อนไข    
สวก. ใช้ข้อมูลของการประเมินในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2554) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ข้อมูลจากโครงการประเมินผลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของ สวก. ในรอบ 3 ปี พ.ศ. 2552-2554 
2. ก าหนดให้กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสรุปข้อมูล และด าเนินการต่างๆ

โดยความร่วมมือจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส านักพัฒนาบุคลากร
วิจัย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักบริหาร 

ผู้ก ากับแลตัวช้ีวัด   
ผู้อ านวยการ สวก. (ดร.พีรเดช ทองอ าไพ)   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3406 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3405 
(นายปฏิญญา เหลืองทองค า) 
รองผู้อ านวยการ สวก.    โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3403 
(นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ) 
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หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2102 
(นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา) 
ผอ. กลุ่มงานผู้อ านวยการส านักงาน  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3604 
(นางสาววีร์สุดา ธีรเดช) 
รักษาการ ผอ. ส านักสนับสนุนงานวิจัย  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3205 
(นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม) 
รักษาการ ผอ. ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3308 
(นางสาวศิริกร วิวรวงษ์)  
ผอ. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2206 
(นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม) 
ผอ. ส านักพัฒนาบุคลากรวิจัย   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3601 
(นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
นางสาววรลักษณ์ ค าเลิศลักษณ์   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3609 
นางสาวณภัทร วัฒนาบุญศิริ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 3602  

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 1) องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลความคุ้มค่า
โดยสถาบัน องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความ
เป็นกลาง และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอก 
2) ผู้ที่จะท าการตรวจประเมินภายนอกนั้น จะต้อง
ได้รับคัดเลือก หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ
องค์การมหาชนก าหนด 
3) ประเด็นการประเมินจะต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 
1) ประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผล และ 3) การพัฒนาองค์กร  
หรือเป็นไปตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งของแต่ละองค์การมหาชน 
ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการองค์การมหาชน 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ที่มีรายละเอียดการให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับ 
1.1) การคัดเลือก/การแต่งตั้งผู้ที่จะท าการตรวจ
ประเมินภายนอก หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่
คณะกรรมการองค์การมหาชน ก าหนด 
1.2) ประเด็นการประเมินผลจะต้องครอบคลุม 3 
ประเด็น คือ (1) ประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผล 
และ (3) การพัฒนาองค์กร  
หรือเป็นไปตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งของแต่ละองค์การมหาชน 

2 --------  
3 1) น าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าต่อ

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
2) ส่งส าเนารายงานดังกล่าวมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

1) รายงานผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่า 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ที่เก่ียวข้องกับการรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลความคุ้มค่า 

4 --------  
5 องค์การมหาชนเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนา

หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนการปรับปรุงและการพัฒนาตามผลการศึกษา 
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มิติที่ 4  มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

ตัวช้ีวัดที่  4.3 ระดับความส าเร็จของตรวจสอบภายใน 

หน่วยวัด  ระดับ 

น้ าหนัก  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  

ซึ่งจัดให้มขีึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการ
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติตาม
แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการตรวจสอบภายในจะด าเนินการเป็นรายไตรมาส 

การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับตรวจรายงานผลการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติตามข้อทักท้วง/ ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ที่เกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบหลังจากรับรายงานการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากผู้ตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของผู้ตรวจสอบภายใน 

รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น หมายถึง สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อหน่วยรับตรวจ/
ผู้อ านวยการ สวก. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร สวก. 

สูตรในการค านวณ 
จ านวนข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นที่มีการตอบสนองของหน่วยรับตรวจ x 100 

จ านวนข้อทักท้วง / ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 

ระดับ รายละเอียด 
1 แผนการตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สวก. 
2 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในครบถ้วนตามแผนและคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบหรือมี

ข้อเสนอแนะหรือสั่งการให้ด าเนินการ 
3 ร้อยละ 80 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ 
4 ร้อยละ 90 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ 
5 ร้อยละ 100 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ 

ใช้สูตรค านวณแบบขั้นตอน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ระดับ NA NA NA 5.0000 

หมายเหตุ   
เป็นตัวชี้วัดทีเ่ริ่มมใีนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งข้อมูล 
1. ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. หน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการด าเนินการร่วมกับส านักท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 2102 
(นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา) 
ผอ. ส านักบริหาร (นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม) โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางสาวดารณี รัตนประภาวุฒิ   โทรศัพท์ : 0-2579-7435 ต่อ 1203 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานประกอบการประเมินผล 

1 แผนการตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร สวก. 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. ที่มี
การเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข (ถ้ามี) 

2 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในครบถ้วน
ตามแผนและคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
หรือมีข้อเสนอแนะหรือสั่งการให้ด าเนินการ 

1) รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวก. 
ที่มีการรับทราบ/เห็นชอบ/มีข้อเสนอแนะ/สั่งการ 
ให้ด าเนินการ 

3 ร้อยละ 80 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของ
รายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนอง
จากหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะ/ข้อทักท้วงของผู้
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

4 ร้อยละ 90 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของ
รายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนอง
จากหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะ/ข้อทักท้วงของผู้
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

5 ร้อยละ 100 ของข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของ
รายงานการตรวจสอบภายในได้รับการตอบสนอง
จากหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะ/ข้อทักท้วงของผู้
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร สวก. 

 


