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สดุดีแดสดุดีแด “ “เจาฟานักวิทยาศาสตรเจาฟานักวิทยาศาสตร” 
 

  สดุดี แดเจาฟา จุฬาภรณวลัยลักษณ 
 ตั้งใจ จงรัก  ลวนสมัครภักดี 
 เกษตรศาสตร สุขเปรมปรีดิ์ เกษตรศาสตร สามัคคี 
 รวมใจ คราน้ี  รักภักดี มิเสื่อมคลาย 
 ทรงเชี่ยวชาญ วิชาประมง นอมพระองค มิทรงเหนื่อยหนาย 
 ทรงสละพระวรกาย หวังประโยชน ผองชน 
 เกษตรศาสตร รวมวิงวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสกล 
 ประสาทพร ยิ่งลน คุมพระชนม ยืนยิ่งเทอญ 
 
 นี่เปนเน้ือเพลงท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร แตงทูลเกลา ฯ 
ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสท่ี ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ในปการศึกษา 2550 
เนื้อเพลงสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ พระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยไดอยางดียิ่ง 
 ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
ในหลายๆ ดาน ท้ังวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร นอกจากน้ันยังทรงมีพระจริยวัตร และบำเพ็ญพระกรณียกิจ ที่เปน
แบบอยาง สมควรท่ีชาวไทยทุกหมูเหลาจะปฏิบัติตามรอยพระบาท เพื่อนำพาใหเกิดความเจริญวัฒนาแกตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ  
 หน่ึงในพระจริยวัตรท่ีควรถือเปนแบบอยางอยางยิ่ง คือ “ทรงเรียนรูตลอดเวลา” ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนตัวอยางที่ดีของการเปนผูที่เรียนรู
ตลอดชีวิต แมจะทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสง จนสามารถจะทรงดำรง
พระชนมไดโดยไมตองเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย แตพระองคกลับมีความสนพระทัย ใฝรู ในศาสตรดานตางๆ 
ไดเสด็จไปทรงงานวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยอูลม ประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี ทรงศึกษาดานพิษ
วิทยาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ทรงศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเพาะเล้ียงสัตวน้ำ ณ 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทรงโปรดการอาน และทรงติดตามความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางใกลชิด ในแตละปแมจะทรงมีพระภารกิจดานตางๆรัดพระองค แตจะเสด็จไปในการประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศปละหลายๆคร้ัง พสกนิกรท่ีติดตามขาวของพระองคสม่ำเสมอ จะประทับใจกับภาพที่
พระองคประทับฟงการบรรยายของนักวิทยาศาสตรชั้นนำของโลก ทรงสนทนาแลกเปล่ียนความรูและความเห็น
อยางตั้งพระทัย นอกจากน้ันแลวเม่ือเสด็จพระดำเนินไปยังที่ตางๆ โปรดท่ีจะเสด็จทอดพระเนตรหองปฏิบัติการวิจัย 
ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการและการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทรงนำมาประยุกตใชกับประเทศไทย  
 “ทรงเปนนักวิจัยที่อุทิศพระวรกายเพ่ือความผาสุกของปวงชนชาวไทย และชาวโลก” ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงทุมเทพระวรกายในโครงการศึกษาวิจัย 
มากมายหลายโครงการ ลวนแลวแตมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาสภาพความเปนอยู สุขอนามัย และความอยูดีกินดี 
ของประชาชน โครงการในพระองคโครงการหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงความเอาพระทัยใสตอสุขอนามัยของพสกนิกร 
ไมเวนแมแตขาราชการช้ันผูนอย และประชาชนเดินดิน ท่ีตองสัมผัสกับควันพิษจากรถยนตเปนประจำ ไดทรงใช
พระอัจฉริยภาพดานพิษวิทยาส่ิงแวดลอม ศึกษาวิจัยพบวาตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหนาที่บนทองถนนที่มีการจราจร
หนาแนน ไดรับสาร PAH ซ่ึงกอใหเกิดมะเร็งปอด สูงกวาตำรวจท่ัวๆไปถึง 20 เทา ผูที่ขายของริมถนนจะมีโอกาส
รับสารดังกลาวมากกวาปกติ 2 - 3 เทา สวนนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนนจะ



ไดรับสาร PAH สูงกวานักเรียนในตางจังหวัดถึง 2 - 4 เทา ผลงานดังกลาวไดกอใหเกิดความตื่นตัวในสังคม ในอัน
ที่จะลดผลกระทบจากมลพิษดังกลาว  
 ทรงสนพระทัยในเร่ืองผลของสาร arsenic ในส่ิงแวดลอมโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณรวมกับสถาบัน MIT 
ศึกษาพบวา หากมารดาท่ีตั้งครรภไดรับสาร arsenic จะมีผลใหทารกในครรภมีการแสดงออกของยีนเปล่ียนไป 
การศึกษาน้ีไดรับความสนใจจากประชาคมโลกอยางกวางขวาง และไดมีพระดำริใหสถาบันวิจัยจุฬาภรณทำความ
รวมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือขยายการศึกษาไปยังกลุมเปาหมายในประเทศเวียตนาม 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม  
 ทรงเล็งเห็นวาประเทศไทยมีความหลากหลายของสมุนไพรสูง และมีศักยภาพที่จะนำมาใชประโยชนโดย
เฉพาะท่ีใชเปนยา ทรงรับเปนหัวหนาหองปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ดวยพระองค
เอง และทรงพัฒนาหองปฏิบัติการน้ีจนมีความสามารถในการวิจัยระดับแนวหนาของโลก มีผลงานการวิจัยสมุนไพร
ของไทยออกมาอยางตอเนื่อง เชนการวิจัยพืชสมุนไพรหวายน่ัง ทรงพบวาสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ไดหลายชนิด 
โดยสารบางกลุมแสดงฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งสูงกวายาตานมะเร็งท่ีใชกันอยู สวนสารสกัดจากชงโคสามารถตานเช้ือ
มาลาเรียและลดอาการอักเสบ ขอมูลเหลานี้จะนำไปสูการพัฒนายาตัวใหมไดในอนาคต ทรงมีพระวิสัยทัศนกวาง
ไกล และทรงมีความมุงม่ันที่จะนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยชาติ โดยทรงแสวงหาความรวมมือ
กับสถาบันวิจัยระดับสูงในหลายประเทศ ตลอดจนบริษัทยาในประเทศตางๆ พระวิริยะ อุตสาหะไดกอใหเกิดความ
กาวหนาในดานสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยอยางอเนกอนันต  
 ทรงมีความสนพระทัยในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ำเปนอยางยิ่ง โดยไดทรงเพาะเล้ียงปลาหลายชนิดดวย
พระองคเอง ทรงมีพระประสบการณท่ีสามารถถายทอดออกมาเปนพระนิพนธ ประกอบดวยเนื้อหาที่เปนประโยชน 
อานเขาใจงาย สอดแทรกดวยพระอารมณขัน เชน พระนิพนธเร่ือง (เมือ่ปลา) เทวดาตกสวรรค จิตวทิยาปลาคารป “ปอม” 
จอมยุง 
 ทรงหวงใยในความเปนอยูของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนอยูของเกษตรกร มีพระประสงคจะ
พัฒนาอาชีพทางเลือกใหแกเกษตรกรไทย เมื่อทรงงานในการจัดต้ัง “หมูบานจุฬาภรณ” ข้ึน เพ่ือใหความชวยเหลือ
แกราษฎรผูยากไรทางภาคใต โดยทรงใหจัดหาที่ทำกินแก ราษฏรเหลาน้ัน จัดใหมีการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต พรอมไปกับการบำรุงปาธรรมชาติท่ียังเหลืออยู และปลูกปาเพ่ิมเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ทรงเอาพระทัย
ใสในทุกรายละเอียด และทรงใชพระอัจฉริยภาพเชิงวิทยาศาสตร ใหมีการทดลองเล้ียงปลาสลิดในพ้ืนที่บานดอนนา 
ตำบลบางเบา อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ซึ่งมีสภาพเปนพรุ ดินเปรี้ยว เพื่อเปนการสรางอาชีพแกราษฎรที่เปน
สมาชิกในหมูบานจุฬาภรณ และโครงการจุฬาภรณพัฒนา ซ่ึงตอมาผลการทดลองนี้ไดเปนตนแบบที่มีการนำไป
ขยายผลในหลายพื้นที่ในภาคใต 
 ในคราวเสด็จไปดูงานดานปาไม และประมงในประเทศแคนาดา เม่ือเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2543 
ไดเสด็จทอดพระเนตรการเพาะเล้ียงหอยเชลล มีพระดำริวาหอยเชลลเปนสัตวนำ้ที่คนนิยม จึงจำหนายไดราคา 
ในขณะท่ีการเล้ียงทำไดไมยาก เล้ียงไดโดยไมตองใหอาหาร จึงไมมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม ในทางตรงกันขามกลับ
ชวยกรองอินทรียสารออกจากน้ำทะเล ย่ิงจะทำใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการเล้ียง
หอยเชลลไดเน่ืองจากมีชายฝงทะเลมากมาย จึงมีพระดำริใหสถาบันวิจัยจุฬาภรณ เพาะเลี้ยงหอยเชลลและขยาย
ผลเปนอาชีพ นับเปนกาวแรกในการทดลองเล้ียงหอยเชลล ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือเสด็จมาทรงศึกษาในระดับปริญญา
เอกสาขาเพาะเล้ียงสัตวน้ำ ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังทรงเลือกท่ีจะทรงงานวิจัยวิทยานิพนธ 
เรื่อง “Molecular Genetic Studies and Preliminary Culture Experiments of Scallops (Bivalve: 
Pectinidae) in Thailand” การศึกษาน้ีนอกจากจะครอบคลุมการทดลองเล้ียงหอยเชลลแลว ยังไดสรางองคความรู
ใหมในเร่ืองความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของหอยเชลล ซึ่งเปนประโยชนตอการจัดจำแนกหอยเชลลทั่วโลก กอให
เกิดองคความรูดานความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล 2 ชนิดในนานน้ำไทย มีผลกระทบตอการจัดการ
ทรัพยากรหอยเชลลในนานน้ำไทยเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนตอไป 



 “ทรงมีพระวิสัยทัศนกวางไกล และทรงมีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมาย” ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระวิสัยทัศนกวางไกล อยางท่ีจะหาผูเทียบเคียงได
ยาก ทรงเล็งเห็นความจำเปนในดานสุขอนามัย ของประชาชนไทยในอนาคต และทรงกลาหาญที่จะริเริ่มโครงการ
ขนาดใหญที่คนท่ัวไป ไมเคยแมแตคิดวาจะเปนไปได นับตั้งแตทรงกอตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณขึ้นเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พุทธศักราช 2530 สถาบันฯ ไดมีบทบาทที่สำคัญในการสรางผลงาน และพัฒนากำลังคนดานเคมีอินทรีย 
พิษวิทยา และวิทยาศาสตรดานอื่นๆ อีกมากมาย ทรงเล็งเห็นวานับวันโรคมะเร็งจะกลายเปนโรครายที่คราชีวิตคน
ไทยมากข้ึนเร่ือยๆ จึงไดทรงมีพระดำริจัดตั้งศูนยวิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งขึ้น เพื่อเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
เปนศูนยชำนาญการทางดานการวิจัย วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งท่ีไดมาตรฐานสากลและทันสมัยในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต นอกจากน้ันแลวศูนยนี้ยังมีการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงความรูสูการรักษา เนนการคนควาหาความรูใหม
เพื่อนำไปสูการวินิจฉัยรักษาที่กาวหนาในระดับโมเลกุล  
 “ทรงเปนท่ียอมรับและชื่นชมจากประชาคมโลก” พระปรีชาในฐานะนักวิจัย และพระวิริยะ อุตสาหะใน
อันที่จะนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน ไดรับการถวายความช่ืนชมโสมนัสจาก
นานาชาติ ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัล จากองคกรตางๆ ทั่วโลก อาทิเชน ในปพุทธศักราช 2529 องคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดทูลเกลาฯถวายเหรียญทองคำ อัลเบิรต 
ไอสไตน ซ่ึงเปนเหรียญเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตรที่เปนบุคคลตัวอยางทางวิชาการ และการสงเสริมงานดาน
วิทยาศาสตร ทรงเปนบุคคลที่ 3 ของโลก และทรงเปนสตรีพระองคแรกที่ไดรับรางวัลน้ี 
 ปพุทธศักราช 2533 ทรงไดรับการถวายพระเกียรติ Tree of Learning Award จาก The International 
Union of Conservation of Nature and Natural Resource ในฐานะท่ีทรงมีผลงานดานฝกอบรมบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอมระดับโลก ปพุทธศักราช 2545 ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัล “The 2002 EMS-Hollaender 
International Fellow Award” ปพุทธศักราช 2547 ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ
สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษส่ิงแวดลอม (IUCN The World Conservation Union) ปพุทธศักราช 2548 
ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติคุณ “เจาฟานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” จากสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ปพุทธศักราช 2549 ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัลของ Nagoya 
(Nagoya Medal) ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุน และปพุทธศักราช 2550 ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญทอง 
อัลเบิรต ฮอฟแมนน จากสถาบันอินทรียเคมีของมหาวิทยาลัยซูริก สมาพันธรัฐสวิส 
 “ทรงเปนศูนยรวมใจของชาวเกษตร” ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระเมตตาแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเสด็จมาทรงเปดนิทรรศการทางวิชาการ “เกษตรแหง
ชาติ ศาสตรที่ยั่งยืน คืนทรัพยากรสูชุมชน” ในงานวันเกษตรแหงชาติประจำปพุทธศักราช 2548 ยังความปล้ืมปติ
แกคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่ยิ่ง ดวยพระจริยวัตรท่ีงดงามตราตรึงใจของชาว
เกษตรและพสกนิกรทั่วไปไดเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการและทรงเลือกซื้อสินคาที่เกษตรกรนำมาขายดวยพระองคเอง 
 พระจริยาวัตรที่งดงามยิ่งอีกประการหน่ึงคือการที่ทรงโปรดฯพระราชทานพระวโรกาสใหพระอาจารยที่เคย
ถวายงานในอดีตไดเขาเฝาอยางใกลชิดเสมอ จะทรงพระสำราญ มีรับสั่งถามสารทุกขสุขดิบและทรงเลาพระราช
ทานเก่ียวกับส่ิงตางๆ ยังความปล้ืมปติแกผูไดเขาเฝาอยางหาที่เปรียบมิได พระจริยาวัตรน้ีเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
การระลึกถึงพระคุณครูอาจารยซึ่งเปนวัฒนธรรมไทยที่ควรรักษาไว 
 ดวยพระปรีชา พระวิริยะ อุตสาหะ พระจริยวัตรอันงดงาม และพระเมตตาที่พระราชทานแกพสกนิกรทั่ว
หนา พระองคจะทรงเปนหลักชัย เปนแบบอยางที่นักวิจัยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เทอดทูนไวเหนือเกลา 
และจะสืบสานพระปณิธานการวิจัยเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศไทยไปจนกวาชีวิตจะหาไม 
        
       ควรมิควรแลวแตจะทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

        ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร 
       ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ คณะประมง มก. 



พระกรณียกิจของ พระกรณียกิจของ 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

ทรงเปนองคประธานเปดงานวันเกษตรแหงชาติ 

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระอาจารยเขาเฝา 



ทรงลงพระนามในวิทยานิพนธ 

เสด็จเยี่ยมรานคาในงานวันเกษตรแหงชาติ 

ทอดพระเนตรงานทดลองเลี้ยงหอยเชลล 

ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มก. 

ทอดพระเนตรงานทดลองเลี้ยงปลาสลิด 



นายปราโมทย ไมกลัด 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 



 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานสำคัญระดับคณะของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีภารกิจและหนาท่ีในการประสานและบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนการ
เผยแพรถายทอดผลงานวิจัย พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เม่ือไดกอตั้งมาครบ 30 ป 
ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2551 จะจัดพิมพหนังสือที่ระลึกเน่ืองในวาระสำคัญดังกลาว เพื่อรวบรวมเผยแพรผลการดำเนิน
งานในภารกิจดานตางๆ ท่ีสถาบันดำเนินการมา และรวบรวมผลงานดีเดนของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรที่ไดรับรางวัล ตลอดจนสิทธิบัตรตางๆ เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนทั่วไปทราบน้ัน ในนามของสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผมขอแสดงความยินดี ที่คณะผูบริหารสถาบัน คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
และบุคลากรทุกฝายของสถาบันไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติภารกิจหนาที่มาดวยความเขมแข็ง สามารถผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ อันเปนประโยชนแกวงการวิชาการ สังคม และประเทศชาติ มาโดยตลอดเปนลำดับตราบจนปจจุบัน 
 เม่ือกลาวถึงภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว คณะผูบริหารคง
ตระหนักดีวา สถาบันมีภารกิจสำคัญหลายดานที่ควรตองดำเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน และเปาหมายท่ี
กำหนด ที่สำคัญคือการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ 
ที่เปนการแกปญหาและพัฒนาศักยภาพของประเทศ และเสริมสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทางดานการวิจัย ซ่ึงทำใหสถาบันตองมีมาตรการหรือแผนการดำเนินงานแสวงหาแหลงทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
และสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมท้ังการพัฒนา ขีดความสามารถของ
นักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกตข้ึนมาสืบสานตอ
อยางตอเน่ือง ตลอดจนงานเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยที่ตองดำเนินการควบคูกันดวยสื่อ และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานวิจัยตางๆ สามารถเขาถึงกลุมบุคคลและองคกรเปาหมายไดอยางทั่วถึง ฯลฯ ท้ังหมด
เหลาน้ี ในการดำเนินงานของสถาบันตลอดเวลา 30 ป ที่ผานมา ผมขอแสดงความชื่นชมวามีระบบการบริหาร
จัดการในทุกๆ ดาน และการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได 
โดยความสามารถ ความรูรอบ รอบรู และความเพียรพยายามของผูบริหาร และบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท่ีได 
รวมแรงรวมใจกันทำงานตางๆ อยางแข็งขัน และทุมเทตอเนื่องอยางสม่ำเสมอตลอดมา 
 ในโอกาสอันดีนี้ ผมขอสงความปรารถนาดีและกำลังใจมายังคณะผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
ในการรวมพลังรวมแรงรวมใจทำงานเพื่อเสริมสรางและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ขอใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ จงประสบความสำเร็จตามที่มุงหวัง มีความรุงเรืองม่ันคง และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไวทุกประการ 
 
 

        (นายปราโมทย  ไมกลัด) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



รองศาสตราจารย วุฒิชัย กปลกาญจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 



 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 
2521 เพื่อใหเปนหนวยงานกลางในการดำเนินระบบการบริหารงานวิจัย การบริหารจัดการเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีให
บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมท้ังการพัฒนาสถานีฝกนิสิตตางๆ ใหเปนสถานีวิจัยเพื่อใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกและของประเทศ มีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะสถาบันการศึกษา จำเปนตองตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อนำไปสูการคนควา วิจัย สรางองคความรู และนวัตกรรม เพ่ือสนองตอบและชวยแกไขปญหา 
ตามความตองการของประเทศชาติและประชาชน ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปฎิบัติภารกิจที่ตอบ
สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในดานการวิจัยไดเปนอยางดี มีการประสานงานและบริหารงานวิจัยที่
เขมแข็ง สรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัย มีการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ใหสามารถสรางสรรค
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพในระดับชาติ และนานาชาติเปนจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีการถายทอด
ขยายผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชยใหแกสังคม
อยางไดผลเปนที่นาพอใจ 
 นอกจากนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและขยายหนวยงานเปนวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนเต็มรูป
แบบ 4 วิทยาเขต คือ บางเขน กำแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ไดเล็งเห็นความสำคัญของการปรับโครงสรางหนวยงาน
ระดับฝาย/ศูนย/สถานีในสังกัด จึงมีการปรับสถานภาพและยกฐานะหนวยงานศูนย/ฝาย ณ วิทยาเขตกำแพงแสน 
จัดตั้งเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน เพ่ือใหการบริหารจัดการหนวยงาน มีความสะดวก คลองตัว 
สามารถใหการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ของ 
วิทยาเขตกำแพงแสน รวมท้ัง มีการโอนยายศูนยวิจัยเฉพาะทาง จำนวน 4 ศูนยไปสังกัดคณะที่เกี่ยวของ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานวิจัยไดเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเผชิญกับภาวะวิกฤตจนประสบความสูญเสียคร้ัง
ยิ่งใหญ เม่ือเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัย สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรจากหลายหนวยงาน รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดรวมมือชวยเหลือและเรงดำเนินการฟนฟูและปรับปรุงใหคืนสภาพโดยเร็ว โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งศูนยวิจัย
เพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน และปรับเปลี่ยนเปนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการใหสามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 ในโอกาสท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดำเนินการมาครบ 30 ป ขอให
กำลังใจแกผูบริหารและบุคลากรทุกทาน จงประสบความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญา 
รวมสรางสรรค พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมีความเจริญกาวหนา เปนที่พึ่ง
ของสังคมและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมีสวนนำพาใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีชื่อเสียง ตอบสนอง การเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย อยางเต็มภาคภูมิ 
 
 

        (รองศาสตราจารย วุฒิชัย กปลกาญจน) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



ศาสตราจารย ดร.กำพล  อดุลวิทย 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2522 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2529 



 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกอตั้งมาเปนเวลา 30 ปแลว นับไดวา 
เปนเวลา 30 ป แหงความสำเร็จในดานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความ
กาวหนาทางดานผลงานวิจัยที่เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความกาวหนาในทาง
วิชาการที่เปนความรูใหม ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ชวยใหอาจารยและนักวิชาการท่ีทำการวิจัยมี
ความกาวหนาในทางวิชาการเปนลำดับ ผมเช่ือวาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จะไดรับการพัฒนาตัวเองในการบริหารจัดการทางการวิจัยใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ข้ึน ตลอดจนเครือขายการวิจัยที่มีความเขมแข็ง 
 ในโอกาสน้ีผมขอแสดงความยินดีตอความสำเร็จและความกาวหนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขออวยพรใหเจาหนาท่ีทุกๆ คน ใหประสบแตความสุข ความเจริญ 
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงตลอดไป 
 
 

        (ศาสตราจารย ดร.กำพล อดุลวิทย) 
 



ศาสตราจารย ดร.ธีระ  สูตะบุตร 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2529 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2533 



 ขอแสดงความยินดีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดำเนินการมาครบ 30 ป 
แตในชวง 5 ปหลัง ไมใครไดมีโอกาสติดตามการดำเนินงานและการพัฒนาของสถาบันฯ มากนัก จึงไมแนใจวา
สถาบันฯ มีเปาหมายหลักในการดำเนินการไปในทิศทางใดบาง อยางไรก็ตามใครขอฝากแนวคิดไว 3 ประเด็น คือ 
 
 1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยผูชวยอยางจริงจัง เพื่อแกปญหาการขาดแคลน 
  นักวิจัย ที่เปนปญหาหลักของประเทศตลอดมา 
 
 2) สงเสริมงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน ที่จะเปนฐานสำคัญในการพัฒนาตอไป ใหรวมถึงพืชและสัตวที่เปนเอกลักษณของ 
  ชาติ ตลอดจนวินัย พฤติกรรมและคานิยมของคนไทย 
 
 3) สนับสนุนงานวิจัยฯท่ีสามารถสรางอำนาจตอรองใหแกประเทศไทย ในประชาคมโลกรวมท้ังเพ่ือการสราง  
  ฐานขอมูลและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน 
 
 ในโอกาสท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินการมาครบ 30 ป ผมขออำนวย
พรใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความเจริญกาวหนาตอเนื่องตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
ขอใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณมีพลังกาย พลังใจท่ีเขมแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดี ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข เพื่อชวยพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และของชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยะประเทศ
สืบไป 
 
 

       (ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร) 
       ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ 



รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2533  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2537 
รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2537  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 



 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2521 จนถึง
วันนี้ วันที่ 2 ตุลาคม 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาการอยางกาวหนา
มาตามลำดับ ตามภารกิจ เร่ิมจาก ยุคทศวรรษแรก แหงการเตรียมความพรอม ในเรื่องสรางอาคาร บุคลากร 
นโยบาย การประสานงาน แหลงทุน ตลอดจนการบริหารงาน และฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการถายทอด
ผลงานวิจัย ยุคทศวรรษท่ีสอง เปนยุคแหงการกาวกระโดดท่ีพัฒนาเชิงรุก บริหารโครงการแบบการวิจัยแมบท 
และแผนวิจัยรวมกันอยางครบวงจรมากข้ึน ในรูปแบบ KIP พรอมถายทอดผลงานอยางครบวงจรสูสาธารณชน 
ในรูปแบบอุทยานวิจัย ยุคทศวรรษท่ีสาม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพัฒนาระบบ
และวิธีการบริหารทั้งภายในและภายนอกใหเกิดประสิทธิภาพ โดยลดขนาดลงแตคงประสิทธิภาพไว การบริหารงาน
วิจัยและผลงานวิจัยไดกระจายลงสูวิทยาเขตและคณะ มากย่ิงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย (Research University) สำหรับกาวแรกสู 
ทศวรรษท่ีสี่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองเปนฐานเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเจริญกาวหนา ทันตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบันและอนาคตพรอมที่จะกาวกระโดดสูความเปน
มหาวิทยาลัยระดับโลกดานปริมาณและคุณภาพ (World Class University) ในอนาคตอันใกลนี้ 
 ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปที่ 30 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กระผมขอแสดงความช่ืนชมและยินดีในผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรที่ไดสนองตอบนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนอยางดียิ่ง 
ถือเปนหนวยงานหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
เพื่อนำองคความรูไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน กาวตอไปของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายใตสภาวะแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบันนี้ จำเปนอยางยิ่งที่บุคลากรทุก
ทานจะตองมีสัมมาทิฐิ รวมแรงรวมใจอยาง จริงจังและจริงใจ เพื่อพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาอยางนิรันดร 
 กระผมขอถือโอกาสนี้ สงความปรารถนาดีมายังบุคลากรทุกทานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จงประสบความสุข ความสำเร็จในหนาที่การงาน “มีขวัญเปนกำลังใจ มีวินัยเปนศักดิ์ศร ี
มีสามัคคีเปนพลัง” และมีสติปญญาที่พรอมเพื่อนำพาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสู
ความสำเร็จอยางยั่งยืน นิรันดร 
 
 

        (รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ) 
        ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



รองศาสตราจารย ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วาระที่ 1  ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2541 
 วาระที่ 2  ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 
รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2544  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2545 
 



 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการยอมรับวาเปนแมแบบของ
หนวยงานท่ีทำหนาที่ครบวงจรดานการบริหารจัดการงานวิจัย ส่ิงนี้ประจักษไดจากการขอเขาเย่ียมชม 
ดูงานของหนวยงานบริหารวิจัยตางๆ อยูเสมอๆ ไมวาจะเปนอดีตที่ผานมา หรือแมในระยะหลังก็คงเชน
เดียวกัน ความเปนแมแบบนี้ สวนหน่ึงมาจากความมีประสบการณมาก เพราะกอตั้งมานานกวาใครๆ 
และสวนหน่ึง มาจากมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง นับถึงวันน้ีสถาบันแหงนี้จะมีอายุสามสิบปบริบูรณ 
ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2551 ถาหากเปนมนุษยก็นับไดวาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กำลังอยูในชวงอายุที่ฉกรรจเต็มที่ เปนชวงที่มีกำลังวังชาที่จะทำงานไดอยางเต็มที่ 
 ในวาระท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดำเนินงานมาครบสามสิบป 
ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงท่ีประทับอยู ณ สถาบันแหงนี้ 
โปรดประทานพรใหสถาบันแหงน้ี และบุคลากรทุกทานใหมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรงด่ังชวง
อายุ มีพลังใจพรอมที่จะสรางสรรคงานที่มีคุณคา เพื่อจรรโลงความเปนที่พึ่งเรื่องการวิจัยของอาจารย
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่องตลอดไป 
 
 

      (รองศาสตราจารย ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ) 



ศาสตราจารย ดร.รังสิต (สุวรรณเขตนิคม) สุวรรณมรรคา 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาระท่ี 1  ต้ังแตวันที่ 18 มิถุนายน 2545  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2549 
วาระท่ี 2  ต้ังแตวันที่ 18 มิถุนายน 2549  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 



 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัย
ของบุคลากรในทุกสวนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดระยะเวลา 30 ปท่ีผานมา ดวยความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ เปนศูนยกลางรวบรวมและบริหารขอสนเทศงานวิจัย ตลอดจนเสริมสรางองคความรูใหม 
และไดเผยแพรถายทอดผลงานวิจัยสูประชาชนในรูปแบบตางๆ ไดอยางทั่วถงึทั่วประเทศ 
 ในรอบ 5 ปท่ีผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดำเนินการปรับโครงสรางของหนวยงานในสังกัด
อยางตอเนื่องโดยทำใหมีจำนวนหนวยงานลดลง อาทิ ใหศูนยวิจัยตางๆ ท่ีตั้งอยูวิทยาเขตกำแพงแสน รวมตัวกัน
และจัดตั้งเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากน้ีศูนยวิจัยตางๆ ท่ีมีชื่อและภารกิจซ้ำซอนกับ
ภาควิชาท่ีตั้งอยูที่วิทยาเขตบางเขนก็ใหยายไปสังกัดภาควิชาและคณะตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานมีความ
คลองตัวเปนอิสระและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณโดยมุงเนนคุณภาพมากกวา
ปริมาณ อยางไรก็ตามเน่ืองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานกลาง ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. จึงยังมีศูนยวิจัยสังกัดอยู แตเปนศูนยวิจัยที่มีภารกิจที่บูรณาการงานวิจัยระหวางภาควิชาหรือคณะตางๆ  
 จากการที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดใหมีการประกันคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดถูกจัดไวในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. มีภารกิจท่ีจะตองเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯทั้งหมด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดตระหนักถึงภารกิจท่ีสำคัญนี้เปนอยางดี จึงเห็นวามีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯใหสูงข้ึน เพ่ือใหไดมาตรฐานตามที่ตัว
ชี้วัดไดกำหนดไว จากภารกิจดังกลาวจึงนำไปสูการจัดทำยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2552-2554 ขึ้น ท้ังนี้ เพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสู “มหาวิทยาลัยวิจัย” อยางแทจริง 
โดยผลงานวิจัยที่เปนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำไปพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันในเวที
โลกได และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดนำระบบสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยดวย และมีการพัฒนาระบบใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ในวโรกาสครบรอบ 30 ปน้ี กระผมใครขอขอบพระคุณบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
ทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดรวมกันปฏิบัติภารกิจดวยความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ และขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยตลอดจนพระสยามเทวาธิราช จงปกปองคุมครองและบันดาลใหบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. ทุกทานประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ และเปนกำลังสำคัญที่จะปฏิบัติภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหสำเร็จลุลวงตอไป 
 
  

     (ศาสตราจารย ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา) 
     ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

คณะผูบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะผูบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
  ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคาศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา  

รองผูอำนวยการ ฝายบริหารรองผูอำนวยการ ฝายบริหาร 
รศ.ดร.ประเดิม ฉ่ำใจรศ.ดร.ประเดิม ฉ่ำใจ 

รองผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 
ฝายประสานงานวิจัย ฝายประสานงานวิจัย 

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณนรศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน

รองผูอำนวยการ   รองผูอำนวยการ   
ฝายสารสนเทศงานวิจัย ฝายสารสนเทศงานวิจัย 
รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงารศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา

รองผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  
ฝายกิจการพิเศษ ฝายกิจการพิเศษ 

ผศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาลผศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล

รองผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  
ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายวิเทศสัมพันธ 

ผศ.ดร.บุษบา ตนทองผศ.ดร.บุษบา ตนทอง

เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
และหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป และหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป 

นางพจนันท รมสนธิ์นางพจนันท รมสนธิ์
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน นางภัทรา ชูวาธิวัฒน 

หัวหนาฝายประยุกต หัวหนาฝายประยุกต 
และถายทอดงานวิจัย และถายทอดงานวิจัย 
นางสุไร สุวรรณรัตนนางสุไร สุวรรณรัตน

หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย 
รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา 

หัวหนาฝายเครื่องมือ หัวหนาฝายเครื่องมือ 
วิทยาศาสตรกลาง วิทยาศาสตรกลาง 
ดร.นันทนา ชื่นอิ่มดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

หัวหนาฝาย หัวหนาฝาย 

หัวหนาศูนย หัวหนาศูนย 

หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี 
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูลศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน 
หัวหนาศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก. หัวหนาศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก. 

 ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา  ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา 

หัวหนาสถานี หัวหนาสถานี 

หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการ หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาชายฝงอันดามัน พัฒนาชายฝงอันดามัน 

ดร.สคาร ทีจันทึก  ดร.สคาร ทีจันทึก  
(1 ม.ค. 50 – 30 ก.ย. 51)(1 ม.ค. 50 – 30 ก.ย. 51)

หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการ หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาชายฝงอันดามัน พัฒนาชายฝงอันดามัน 

นายกำจัด รื่นเริงดี  นายกำจัด รื่นเริงดี  
(1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 53)(1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 53)

หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
อาจารยประทีป ดวงแคอาจารยประทีป ดวงแค
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(30  กันยายน 2549 – 29 กันยายน  2551) (30  กันยายน 2549 – 29 กันยายน  2551) 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคาศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา  

รองอธิการบดีฝายวิจัย 
 รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒนรศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูอำนวยการฝายเกษตร ผูอำนวยการฝายเกษตร 
และรองผูอำนวยการสำนักงาน และรองผูอำนวยการสำนักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพรศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 

ผูอำนวยการกลุมภารกิจโครงการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจโครงการ 
และประสานงานวิจัย และประสานงานวิจัย 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ิ 
นางสุนันทา สมพงษนางสุนันทา สมพงษ

รองอธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง 
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุลนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยขาว ผูอำนวยการสถาบันวิจัยขาว 
กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

นายสุวัฒน รวยอารียนายสุวัฒน รวยอารีย

ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

ศ.ดร.สายชล เกตุษา ศ.ดร.สายชล เกตุษา รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลปรศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป รศ.ดร.กองกิติ พูสวัสดิ์รศ.ดร.กองกิติ พูสวัสดิ์ รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศรศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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คณะเกษตร คณะเกษตร 
รศ.ดร.เอ็จ สโรบล รศ.ดร.เอ็จ สโรบล 

คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
ดร.นิรันดร ทัพไชยดร.นิรันดร ทัพไชย

คณะประมง                                      คณะประมง                                      
รศ.ดร.นนทวิทย อารียชน รศ.ดร.นนทวิทย อารียชน 
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รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม 

คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
รศ.ดร.อรรถธีรา วรยิ่งยงรศ.ดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง

คณะวิศวกรรมศาสตร                                      คณะวิศวกรรมศาสตร                                      
รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุลรศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล

คณะวนศาสตร คณะวนศาสตร 
ผศ.ดร.นิคม แหลมสักผศ.ดร.นิคม แหลมสัก

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย  ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย  

คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 
(30 ก.ย. 49 – 6 ก.ค. 51)

คณะศึกษาศาสตร                                      คณะศึกษาศาสตร                                      
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุนรศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน  
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คณะสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร 
ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลางผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดออกประกาศเร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการ สำหรับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ดังปรากฏตามภาพเคร่ืองหมาย
ราชการนี้ 
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 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 41 
 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 42 
 ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 43 
 จำนวนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
  ตั้งแตปงบประมาณ 2542 - 2546 45 
  ตั้งแตปงบประมาณ 2547 - 2551 47 
 งบดำเนินการและงบลงทุนที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 
  ประจำปงบประมาณ 2542 - 2546 49 
  ประจำปงบประมาณ 2547 - 2551 50 
ผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 ดานการประสานและบริหารงานวิจัย 56 
 ดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 66
 ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย 70 
 ดานการพัฒนาระบบ และบริการสารสนเทศงานวิจัย 80 
 ดานการปฏิบัติงานวิจัย 85 
นักวิจัย ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐคิดคนที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลระดับชาติ 101 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 261 
สวนหน่ึงของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 267 
ประมวลภาพกิจกรรมครบรอบ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 282 
รายนามผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 284 
ตั้งแตป 2541 - ปปจจุบัน  
เลขานุการ/รองผูอำนวยการ/ผูชวยผูอำนวยการ/หัวหนาฝาย ศูนย สถานี 
รายนามคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 293 
ตั้งแตป 2541 - ปจจุบัน 
คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานและกิจกรรมเนI องในวาระ 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 302
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ประวัติความเปนมาประวัติความเปนมา
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University Research and 
Development Institute – KURDI) เปนสวนราชการระดับคณะ ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 นับเปนสวนราชการ
ระดับคณะที่ไดจัดตั้งขึ้นเปนลำดับที่สิบหาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทำหนาที่เปนศูนยกลางการบริหาร 
การประสานงานวิจัยและพัฒนาเต็มรูปแบบทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 
 เม่ือแรกเร่ิมที่ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติใหจัดตั้ง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 4 ไดจัด
แบงสายงานการบริหารออกเปน 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงาน
ประยุกตงานวิจัย และสายงานสถานีวิจัย โดยสถานีวิจัยที่ไดโอนยายมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
ในคราวน้ัน มี 8 สถานี คือ สถานีวิจัยศรีราชา สถานีวิจัยปากชอง สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ สถานีวิจัยทับกวาง 
สถานีวิจัยกำแพงแสน สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยประมงศรีราชา และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ  
 ตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานมาเปนลำดับใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525) ถึงปจจุบัน ไดแก 
 1) การอนุมัติใหจัดต้ังสถานีวิจัยและศูนยวิจัยใหมในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จำนวน 3 สถานีวิจัย
และ 6 ศูนยวิจัย รวมทั้งการโอนยายสถานีวิจัยและศูนยวิจัยจำนวน 13 หนVวยงานไปสังกัดสถาบันใหม คือ สถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ และสถาบันคนควาและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤติ (ชI อเมI อแรกจัดตั้ง) 
 2) การโอนยายสถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยประมงคลองวาฬและสถานีวิจัยเพาะเล้ียงสัตวน้ำชายฝง
สมุทรสงคราม ไปสังกัดคณะประมง (วันที่ 1 ตุลาคม 2544)
 3) การแยกโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน เปนหนVวยงานในกำกับของ
มหาวิทยาลัยฯ (วันที่ 18 กุมภาพันธ 2545)
 4) การจัดต้ังศูนยนาโนเทคโนโลยี เปนหนVวยงานภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.และมีสถานภาพ
เทียบเทาภาควิชา (วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548)
 5) การจัดตั้งศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก. เปนหนVวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ที่มี
ฐานะเทียบเทาฝาย (วันที่ 18 กันยายน 2549)
 6) การแยกหนVวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 งาน 2 ฝาย 
4 ศูนยวิจัย และจัดตั้งเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มีสถานภาพเทียบเทาคณะ (วันที่ 29 กันยายน 2549)
 7) การโอนยายศูนยวิจัยเพI อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ใหมาเปนหนVวยงาน
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (วันที่ 7 มิถุนายน 2550)
 8) การโอนยาย 4 ศูนยในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไปสังกัดคณะที่เกี่ยวของ (วันที่ 18 ธันวาคม 
2550) ไดแก 
  8.1 ศูนยชนบทศึกษา สังกัดคณะเกษตร  
  8.2 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สังกัดคณะวนศาสตร  
  8.3 ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  
  8.4 ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาวิจัยนิวเคลียรและเทคโนโลยี สังกัดคณะวิทยาศาสตร  
 9) การรวมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง และศูนยวิจัยเพI อการพัฒนาชายฝงอันดามัน เขาดวยกัน โดย 
เปลี่ยนชI อใหมเปน สถานีวิจัยเพI อการพัฒนาชายฝงอันดามัน (วันที่ 13 พฤษภาคม 2551)
 ปจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 5 ฝาย 2 สถานีวิจัย และ 2 
ศูนยวิจัย ไดแก 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 1. ฝายบริหารและธุรการทั่วไป  6. สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
 2. ฝายวิจัยและประเมินผล  7. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 
 3. ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย 8. ศูนยนาโนเทคโนโลยี  
 4. ฝายสารสนเทศงานวิจัย  9. ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก. 
 5. ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 
ปรัชญา ปณิธาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ยึดถือปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู 
ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเปนผูชี้นำ
ทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญและความเปนอารยะของชาติ 
 และไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
วิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
    พัฒนางานวิจัย   นำมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
    กอเกิดเศรษฐกิจกาวหนา  เสริมสรางปญญาสูมวลชน 
วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทำหนาที่ประสานและบริหารงานวิจัย และบริการงานวิจัย 
และบริการวิชาการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึงมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.  ประสานและบริหารงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 2. แสวงหาแหลงทุนเพI อสนับสนุนการวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศ
 3. สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 4. เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย
 5. สนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกในการใหบริการดานสถานที่ อุปกรณ ครุภัณฑ และเจาหนาที่ 
แกงานวิจัยและวิชาการของหนVวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 6. เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ 
หนVวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 7. ดำเนินการวิจัยเฉพาะทางและการวิจัยเพI อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการ
 8. เปนศูนยกลางบริหารจัดการหนVวยงานและสนับสนุนงานสวนกลางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหมี 
ประสิทธิภาพ
นโยบาย  
 1. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรทาง 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพI อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนพัฒนาไปใชประโยชนได ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ/หรือเชิงพาณิชย
 2. สนับสนุนการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยพัฒนามาตรฐานและความพรอมทางดานเครI องมือ 
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อุปกรณ สถานท่ี และเจาหนาท่ี ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรทำการวิจัย เพI อพัฒนาศักยภาพในการใหบริการงานวิจัย 
และบริการวิชาการ
  3.  ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ดวยสI อทุกรูปแบบ รวมท้ังประสานการถายทอด
และขยายผลงานวิจัยสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง
  4. เปนศูนยกลางการบริหารจัดการสารสนเทศทางการวิจัย เพI อการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และตางประเทศ
 

ยุทธศาสตร/วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการหรือแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร/วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธที่มีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 จากประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดนำมากำหนด กลยุทธ มาตรการหรือ
แผนการดำเนินงานในแตละประเด็น ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตร

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 1) การฝกทักษะดานอาชีพเพI อแกไขปญหา 1) สรางและขยายโอกาสทางการศึกษาเพI อ
  ความยากจน  พัฒนาชุมชน และสังคมใหเขมแข็งและ
    พ่ึงพาตนเองได 
   2) ประยุกตองคความรูและผลงานวิจัยเพI อ
    นำไปใชประโยชนได โดยสอดคลองกับ
    ความตองการของชุมชนและสังคมและ
    เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพI อ
    การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2) การพัฒนากฎหมายดานการศึกษาและ 3) พัฒนาระบบการบริหารและการใหบริการ
  ระบบบริหารจัดการ  อยางมีประสิทธิภาพ 
 3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 4) การพัฒนาองคความรูและคุณภาพมาตรฐาน
  ของประชาชน โดยใชความรูเปนฐาน  ดานการวิจัย
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

วัตถุประสงคที่ 1 ประสานและบริหารงบอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนติดตามประเมินผล
   โครงการวิจัยใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

กลยุทธ 1.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่สรางองคความรูใหม เพ5 อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ และแกปญหา
  พัฒนาประเทศ ตลอดจนความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยฯ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. กำหนดแผนงานวิจัยและแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหชัดเจน  
  สอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติและของมหาวิทยาลัยฯ
 2. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในทุกสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเปาหมายเพI อ
  การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจดสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาอI นๆ และ
  การพัฒนาใชประโยชน
 3. ประสานและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการ ที่เปนการแกปญหาและ
  พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
 4. สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยและทรัพยากรวิจัย ในการดำเนินงานวิจัยในลักษณะหนVวยปฏิบัติการวิจัย
  เชี่ยวชาญเฉพาะ เพI อสรางทีมวิจัยและความเปนเลิศในเรI อง/ดาน นั้นๆ
 5. รวมกับคณะ สถาบัน สำนักในการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
 6. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยสถาบัน เพI อพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยฯ และหนVวยงานตางๆ
 7. รวมกับศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (สำนักบริการวิชาการ) ในการสนับสนุนการ 
  ดำเนินงานวิจัยพัฒนาตอยอดและถายทอดเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย
 8. รวมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการทำวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ใหสามารถ
  ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 
กลยุทธ 1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผล เพ5 อสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใชเทคโนโลยี
  สารสนเทศ (ฐานขอมูลการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย)
 2. พฒันาระบบและกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ใหโปรงใส และเปนธรรม
 3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยใหสามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ/ผลกระทบ 
  และนำเสนอสูการเผยแพรและพัฒนาใชประโยชน

วัตถุประสงคที่ 2 แสวงหาแหลงทุนเพ5 อสนับสนุนการวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัย ท้ังภายใน
   และภายนอกประเทศ
กลยุทธ 2.1 พัฒนาการบริหารเชิงรุกในการเพิ่มจำนวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
  มหาวิทยาลัยฯ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. จัดหาทรัพยากร และทุนวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศ เพI อการดำเนินงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพ 
และเปนปญหาความตองการของประเทศ
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 2. รวมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพI อเพิ่มโอกาสในการรับทุน และเพิ่มขีด
  ความสามารถดานการวิจัยของอาจารย นักวิจัย 
 3. สรางเครือขายงานวิจัยที่เชI อมโยงภายในและภายนอกประเทศ ท้ังภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน 
  เพI อพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของนักวิจัย
 4. ประสานการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ เพI อการแขงขันรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายใน
  และภายนอกประเทศ

วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ ในการพัฒนางานวิจัย
  พ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย การเสริมสรางบรรยากาศทางการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
 2. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม
 3. พัฒนาศักยภาพในการใหบริการปรึกษาวิจัยของหนVวยท่ีปรึกษาวิจัย ใหสามารถตอบสนองความตองการ 
  ของนักวิจัย
 4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเสนอและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 5. ประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวัล และยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนVวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน

วัตถุประสงคที่ 4 เผยแพร และถายทอดผลงานวิจัย  
กลยุทธ 4.1 พัฒนาระบบการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย 
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. ถายทอดองคความรูเพI อการปรับสภาพและการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สำหรับเกษตรกรรมและ
  คุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. สนับสนุนวิทยาเขต ศูนย และสถานีวิจัยตางๆ เปนแกนนำในการถายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมใหแก
  ชุมชนเปาหมายในแตละพื้นที่ โดยมีการกำหนดขอบเขต และวางแผนการปฏิบัติงานชัดเจน
 3 พัฒนาระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่สามารถนำผลงานวิจัยและวิชาการไปใช และรับขอมูลยอนกลับ 
  เพI อนำมาปรับปรุงวิทยาการและพัฒนาองคความรู ใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่เปาหมาย
 4. จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในสาขาวิชาการตางๆ ท่ีไดรับการรองขอจากชุมชน
 5. จัดเสวนาสะทอนความคิดเห็น เพI อสรางองคความรูรวมกันโดยใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของหนVวยงาน
 6. เสริมสรางกระบวนการวิจัย โดยใหความสำคัญกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานภูมิปญญาสากล
   เพI อใหชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
 7. สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกเยาวชนโดยการจัดนิทรรศการ การจัดคายเยาวชน

กลยุทธ 4.2 การผลิตส5 อ เพ5 อการเผยแพร
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. สราง/ผลิตสI อที่ทันสมัย สามารถเขาถึงกลุมบุคคลเปาหมายไดอยางทั่วถึง
 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากสI อที่ผลิต เพI อการพัฒนา/ปรับปรุง
 3. ใชประโยชนจากเครI องมือ/อุปกรณ ที่มีอยูเพI อการเผยแพรใหเกิดประโยชนสูงสุด
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

วัตถุประสงคที่ 5 สนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกในการใหบริการดานสถานท่ี อุปกรณ ครุภัณฑ 
   และเจาหนาท่ี แกงานวิจัยและวิชาการ ของหน@วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและภายนอก

กลยุทธ 5.1 บริหาร จัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในดานการใหบริการเครI องมือ อุปกรณ สถานที่ และ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ เพI อการวิจัย ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความคุมทุน
  และเหมาะสม
 2. มีการวางแผนการใหบริการ และเตรียมความพรอมการบำรุงรักษาเครI องมือ อุปกรณ และสถานที่
 3. มีการเตรียมความพรอมของบุคลกรและสรางจิตสำนึกการใหบริการอยางตอเนI อง

วัตถุประสงคที่ 6 เปนศูนยกลางรวบรวม แลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   กบัหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
กลยุทธ 6.1 เปนศูนยกลางรวบรวม แลกเปลี่ยน และบริการขอสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทันสมัย  
  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. กำหนดกระบวนการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 2. กำหนดหนาที่ของบุคลากรและหนVวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงานวิจัย เชน ผู ใหขอมูล ผูรักษาขอมูล 
  ผูทวนสอบขอมูล และผูรับรองขอมูล
 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและซอฟตแวร เพI อสนับสนุนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เชน โครงการวิจัย
  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสืบคนอัตโนมัติ และ
  ระบบการเชI อมโยงขอมูลเพI อการแลกเปลี่ยนและการใหบริการกับหนVวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
  ไดอยางทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 4. จัดสัมมนา/ฝกอบรม บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถใชระบบสารสนเทศงานวิจัยได ในแนวรุกและ
  มีประสิทธิภาพ

กลยุทธี่ 6.2 วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศงานวิจัยใหทั่วถึงตอเน5 อง และบำรุงรักษา
  ระบบสารสนเทศฯ ใหมีความม่ันคง และปลอดภัยสูง
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. รวมกับสำนักบริการคอมพิวเตอรในการกำหนดแผนแมบท และขยายโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
  สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพI อการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ อยางมี
  ประสิทธิภาพ
 2. ติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงของขอมูล ระบบสำรองขอมูล และระบบสำรองคอมพิวเตอรไดอยางอัตโนมัติ

วัตถุประสงคที่ 7 ดำเนินงานวิจัยเฉพาะทางและวิจัยเพ5 อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการวิชาการ

กลยุทธ 7.1 สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอยางตอเน5 อง
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการวิ จัยใหสามารถปฏิบัติงานวิจัยไดตามความสามารถ 
และสนองตอภารกิจและศักยภาพของหนวยงาน 
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 2. สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเฉพาะทางตามภารกิจของหนVวยงาน และงานวิจัยพื้นฐานเพI อ
  การใหบริการทางวิชาการและบริการงานวิจัย
 3. วางแผนการใชทรัพยากรทางการวิจัยรวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด รวมถึงการแลกเปล่ียน
  เรียนรูทางการวิจัย เพI อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิจัย

วัตถุประสงคที่ 8 เปนศูนยกลางการบริหารจัดการหน@วยงานและสนับสนุนงานสวนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
   แหง มก. ใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ 8.1 พัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน การพัสดุ ใหเกิดความคลองตัว 
  สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ประหยัด สามารถติดตาม ตรวจสอบได โดยใชระบบ PDCA
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเปนระบบ เปนลายลักษณอักษร เพI อความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว 
  ลดความซ้ำซอนและมีประสิทธิภาพ
 3. สรางความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ ทั่วกัน รวมถึงการพัฒนา
  ระบบการจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมทุกแหลงขอมูล เพI อนำมาวิเคราะห ปรับปรุงการดำเนินงาน
 4. ติดตามใหหนVวยงานในสังกัดมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และนำปญหา อุปสรรค 
  มาพัฒนาปรับปรุง แกไข เพI อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ 8.2 เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน 
 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ และรูปแบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปดโอกาสให
  บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
 2. กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งภาระหนาที่ของบุคลากรแตละคนอยางชัดเจน และเหมาะสม 
  ตามใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA) สามารถติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได
 3. เสริมสรางความรู ความสามารถและทักษะที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการจัด
  บรรยายพิเศษ ประชุม ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ
 4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเพ่ิมวิทยฐานะและเลI อนระดับ/ตำแหนVง
 5. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม 
  และตรวจสอบได
 6. ปลูกฝงจิตสำนึกของบุคลากรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
  ความผูกพันตอองคกร
 7. สรางขวัญ กำลังใจ และจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม
 8. ปรับปรุงและสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 9. สงเสริม อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ 8.3 บริหารทรัพยากรที่มีอยูใหถูกตองตามระเบียบและเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. บริหารจัดการจัดซื้อ จัดจาง พัสดุอยางถูกตองตามระเบียบ
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 2. ควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 3. จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑเพื่อการใชประโยชนอยางคุมคา 
 4. สงเสริม สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน   
กลยุทธ 8.4 บริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความถูกตองตามระเบียบ  
  ประหยัด โปรงใส และตรวจสอบได
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน
 1. บริหารจัดการงบประมาณแผนดิน โดยมีการเสนอของบประมาณและจัดสรรงบประมาณตามเปาหมาย
  และผลผลิตของการดำเนินงาน รวมทั้งใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน และมีการจัดทำ
  รายงานขอมูลทางการเงินเปนรายไตรมาส ดำเนินการวิเคราะหสรุปผลเพI อผูบริหารใช ในการตัดสินใจ
 2. การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได กำหนดนโยบายและแผนการจัดหารายได ใหหนVวยงานไดถือ
  ปฏิบัติเพI อบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได โดยการเสนอของบประมาณเงินรายได การอนุมัติตาม
  เปาหมายและผลผลิตของการดำเนินงาน รวมทั้งใหมีการเบิกจายเงินตามแผน มีการจัดทำรายงาน 
  และติดตามการใชเงินตามเปาหมายและแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
 3. บริหารจัดการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวิจัยทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามประกาศ
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอกำหนด/หลักเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
 4. บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก ตามระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
  จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 และหรือตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 
  ขอกำหนดของแตละแหลงทุน
 
พันธกิจ 
 พัฒนาระบบเครือขายการบริหารและบริการงานวิจัย รวมทั้งสารสนเทศงานวิจัย ทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด สรางงานวิจัย ท่ีเปนองคความรูใหมและความ
เขมแข็งทางวิชาการสูระดับนานาชาติ ชี้นำสังคมและรวมแกไข ปญหา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางยั่งยืน ตลอดจนนำมาซึ่งสิทธิประโยชนสูมหาวิทยาลัย 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูประเทศ และศักยภาพการแขงขันในเวทีโลก 
 
ภารกิจ  
 ในฐานะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานสนับสนุนและชวยวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การใหบริการงานวิจัย การใหบริการวิชาการ จึงได
กำหนดภารกิจใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ดังน้ี 
 1. ดานประสานและบริหารงานวิจัย 
 2. ดานการบริการงานวิจัย บริการวิชาการ 
 3. ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร ถายทอดและขยายผลงานวิจัย 
 4. ดานการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 
 5. ดานการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง/งานวิจัย เพI อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการงานวิจัยและบริการ
  วิชาการ
 6. ดานการบริหารจัดการหนวยงานและสนับสนุนงานสวนกลาง 
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โครงสรางการแบงสวนราชการโครงสรางการแบงสวนราชการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดพัฒนาการแบงสวนราชการและการบริหารงานมาเปนลำดับ เพ� อใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางสอดคลองกับวัตถุประสงค นโยบาย และภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซ่ึงตอง
พัฒนาไปตามนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และของชาติ
 การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. อยูภายใตการวางแผน กำหนดนโยบายและควบคุม
การดำเนินงานโดยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซ่ึงประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัย
เปนที่ปรึกษา ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนประธานกรรมการ ผูแทนคณะ สำนัก สถาบัน ท่ีมี
การวิจัย และผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เปนกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนางานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซ่ึงประกอบดวยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนประธาน
กรรมการ รองผูอำนวยการ หัวหนาฝาย หัวหนาศูนยวิจัย หัวหนาสถานีวิจัย เปนกรรมการ และเลขานุการสถาบัน
วิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีการแบงสวนราชการและการบริหารงาน ดังปรากฏใน
โครงสรางการแบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ดังน้ี 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบภาระหนาที่และความรับผิดชอบ  
 1) ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 
  ทำหนาที่หลักในดานการประสานและบริหารงานสวนกลาง รวมถึงการอำนวยความสะดวก ใหแก
หนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในดานงานบริหารและธุรการ งานพัสดุ งานคลัง งานบริการ
งานวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ) และงานนโยบายและแผน รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2) ฝายวิจัยและประเมินผล 
  ทำหนาที่หลักในดานการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังทุนอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายในและตางประเทศ การพัฒนางานวิจัยและสราง
เครือขายความรวมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสรางงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 
 3) ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย 
  ทำหนาที่หลักในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรออกเผยแพร และถายทอด
เทคโนโลยีสูสังคม และกลุมเปาหมายตางๆ เพ่ือนำไปใชประโยชน โดยการผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ อาทิ ส่ือสิ่งพิมพ 
ไดแกวารสารขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สื่อโสตทัศน เพื่อเผยแพร
ถายทอดผลงานวิจัยโดย ส่ือโทรทัศน และวิทยุ การจัดนิทรรศการโดยมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 4) ฝายสารสนเทศงานวิจัย 
  ทำหนาที่หลักในดานการประสานและบริหารจัดการขัอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให
บริการ / เชื่อมโยง / แลกเปล่ียนขอมูลงานวิจัย กับแหลงขอมูลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศการบริหารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5) ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 
  ทำหนาที่หลักในการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บุคคลทั่วไป และหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยทำหนาที่ใหบริการวิเคราะหทางเคมี ชีวเคมี การเตรียม 
ตัวอยางและตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การผลิตตนพืชดวยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การบริการ
เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี หองประชุม และโรงเรือนเพาะชำ ระบบ Evaporation การฝกอบรม และฝกงานใน
สาขาเฉพาะดานการสนับสนุนงานเรียนงานสอน ทั้งดานวิทยากร และเคร่ืองมือ อุปกรณวิทยาศาสตร การปฏิบัติงาน
วิจัยเฉพาะทาง หรืองานวิจัยเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ 
 6) สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 
  ทำหนาที่หลักใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล โดยดำเนินการสนับสนุนการเรียน การสอน การฝกงาน การทำปญหาพิเศษ 
วิทยานิพนธของนิสิต นักศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงการเผยแพรวิทยาการความรูทางดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชน การฟนฟู ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น แกเยาวชนและประชาชนที่
สนใจโดยทั่วไป 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4444

 7) สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
  ทำหนาที่หลักในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการดานวนเกษตร การเกษตร 
และส่ิงแวดลอม โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดำเนินการสาธิต ฝกอบรม เผยแพรความรูดานวนเกษตร การฝกงาน การทำปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ใหแกนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันการศึกษาอื่น 
 8) ศูนยนาโนเทคโนโลยี  
  ทำหนาที่ ในการประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน/ คณะตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสรางนักวิจัย และกลุมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนาโนเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขานี้ใหกาวหนายิ่งขึ้น 
 9) ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก. 
  ทำหนาที่หลักในการประสานงานกับอาจารยนักวิจัยที่สังกัดคณะ สำนัก สถาบันตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานความหลากหลายชีวภาพ ในสาขาตางๆ รวมท้ังนำ
องคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาประยุกตใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทางดานเกษตรและอุตสาหกรรมของ
ประเทศตอไป 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 1.1 จำนวนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2542 - 2546    
             
 

ประเภท
 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545* ป 2546  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ขาราชการสาย ข,ค 46 80 46 81 45 81 37 68 37 67  

 ลกูจางประจำ 55 46 54 44 51 43 33 40 33 40  

 ลกูจางชั่วคราว 57 77 115 119 78 87 64 77 58 73  

 พนักงานมหาวิทยาลัย - - - - 1 1 2 2 4 3  

 รวม 158 203 215 244 175 212 136 187 132 183  
           
 * ตัดโอนบุคลากรในสังกัด สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
 ชายฝง จ.สมุทรสงคราม ไปสังกัดคณะประมง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 

 1.2 จำนวนขาราชการและพนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2542 - 2546    
             
 

ประเภท
 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545* ป 2546  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

  19 6 19 8 18 6 12 4 11 6

 สาย  ข 23 48 23 49 22 49 19 42 19 42

 สาย  ค 23 32 23 32 23 32 18 26 18 25

 พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ข - - - - 1 1 2 2 4 3

 พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ค - - - - - - - - - -

ขาราชการ
สาย ก (ยืมตัวชวยราชการ)



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 1.4 ระดับของขาราชการและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2542 - 2546    
             
 

ระดับ
 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545* ป 2546  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ระดับ  3 6 7 4 4 2 3 4 1 5 2

 ระดับ  4 14 16 13 17 15 18 10 14 11 8

 ระดับ  5 14 13 16 13 14 9 9 8 5 14

 ระดับ  6 12 18 11 23 15 22 15 20 18 16

 ระดับ  7 - 17 - 15 - 16 - 15 - 13

 ระดับ  8 1 7 1 9 1 11 - 11 1 15

 ระดับ  9 - 1 - 1 - 2 1 1 1 2

 ระดับ 10 - - - - - - - - - -

 1.3 คุณวุฒิของขาราชการและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2542 - 2546    
             
 

คุณวุฒิ
 ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545* ป 2546  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ตำ่กวาปริญญาตรี 9 6 9 6 8 6 6 5 7 6

 ปริญญาตรี 30 40 31 39 30 40 25 32 25 28

 ปริญญาโท 8 25 5 25 8 24 6 23 6 27

 ปริญญาเอก - 8 2 10 2 10 2 10 3 9
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 2.1 จำนวนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2547 - 2551    
             
 

ประเภท
 ป 2547 ป 2548 ป 2549* ป 2550 ป 2551** 

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ขาราชการ 37 67 37 66 34 62 8 33 9 32

 ลกูจางประจำ 32 40 32 39 32 39 5 6 5 6

 ลกูจางชั่วคราว 88 172 50 68 51 67 24 37 24 29

 พนักงานมหาวิทยาลัย 4 3 4 5 6 11 3 9 7 11

 พนักงานเงินรายได - - - - - - - - - 1

 พนักงานราชการ - - - - - - - - - 1
 
 รวม 161 282 123 178 123 179 40 85 45 80  
           
 * ปรับโครงสรางหนวยงานและบุคลากรไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ต้ังแตวันที่ 29 กันยายน 2549 
 ** ปรับโครงสราง 4 ศูนยวิจัยโอนยายบุคลากรไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2550

 2.2 จำนวนขาราชการและพนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2547 - 2551   
             
 

ประเภท
 ป 2547 ป 2548 ป 2549* ป 2550 ป 2551** 

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

  12 5 13 6 15 10 8 4 8 1

 ขาราชการ  สาย  ข 19 42 19 41 17 39 2 18 2 19
 
 ขาราชการ  สาย  ค 18 25 18 25 17 23 6 15 7 13

 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย ข 3 3 3 4 5 8 2 6 7 11

 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค 1 - 1 1 1 3 1 3 - 5

ขาราชการ
สาย ก (ยืมตัวชวยราชการ)
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  2.3 คุณวุฒิของขาราชการและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2547 - 2551   
             
 

คุณวุฒิ
 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551*  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ตำ่กวาปริญญาตรี 6 5 6 5 3 4 2 3 24 24

 ปริญญาตรี 27 27 24 26 34 38 7 21 16 38

 ปริญญาโท 5 25 4 20 8 27 2 14 5 13

 ปริญญาเอก 3 13 3 15 1 15 - 4 - 5
           
 * ป 2551 รวมขาราชการ สาย ข สาย ค พนักงาน ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว 

 2.4 ระดับของขาราชการและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ป 2547 - 2551    
           
 

ระดับ
 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551*  

  ช  ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 ระดับ  3 2 - 2 - 6 7 3 5 - -

 ระดับ  4 4 6 4 6 5 9 2 6 2 2

 ระดับ  5 9 15 10 11 8 8 3 7 3 7

 ระดับ  6 18 16 18 20 20 17 3 11 3 7

 ระดับ  7 1 9 1 4 1 21 - 1 - 3

 ระดับ  8 1 17 1 20 - 5 - 10 1 11

 ระดับ  9 1 4 1 4 - 1 - 2 - 2

 ระดับ 10 - 1 - 1 - - - - - -   
        
 * ป 2551 รวมขาราชการ สาย ข สาย ค พนักงาน
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 หมวดรายจาย ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
  2542 2543 2544 2545 2546
 เงินเดือน 18,779,900 17,904,700 18,800,000 17,783,100 22,742,400 
 คาจางประจำ 8,316,200 8,665,500 8,665,500 6,866,400 7,680,100  
 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 4,176,300 4,771,700 4,771,700 4,099,600 4,099,600 
 คาสาธารณูปโภค 1,490,400 1,637,800  1,650,400 1,545,657 1,459,600 
 คาครุภัณฑ ส่ิงกอสราง - 12,000,000 - 24,050,000 13,040,000



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 หมวดรายจาย ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
  2547 2548 2549 2550 2551
 เงินเดือน 22,508,500 22,219,000 21,745,800 10,631,400 13,861,900
 คาจางประจำ 8,586,400 9,000,000 9,275,800 2,069,600 1,733,400  
 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 4,078,600 4,078,600 4,078,600 2,576,200 2,576,200 
 คาสาธารณูปโภค 1,386,700 3,771,100 3,771,100 1,368,300 1,368,300 
 คาครุภัณฑ ส่ิงกอสราง 8,941,000 5,000,000 4,010,000 480,000 460,800
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ดานการประสานและบริหารงานวิจัยดานการประสานและบริหารงานวิจัย
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีฝายวิจัยและประเมินผลรับผิดชอบในการประสานและบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายในและ
ตางประเทศ การพัฒนางานวิจัยและเครือขายความรวมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
ตลอดจนการเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย ซ่ึงเปนบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยฯ สูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย 
 ผลงานในรอบ 5 ป (2547-2551) มีดังน้ี 
 1. การประสานงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดประสานการดำเนินงานวิจัยของอาจารย นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ 
ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) ซึ่งไดรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
โดยตรง และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายในและตางประเทศ โดยงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการ
สนับสนุนในรอบ 5 ป (2547-2551) รวมจำนวน 3,713,136,572 บาท เปนงบอุดหนุนวิจัย มก. จำนวน 
1,291,419,050 บาท และงบอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ จำนวน 2,421,717,522 บาท 
 
 

จำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย ปงบประมาณ 2547-2551 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จากฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

 
 
ปงบประมาณ

 ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย 
รวม

 
รวมงบประมาณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากแหลงทุนตางๆ โครงการ  

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  
 2547 287 257,558,000 255 301,218,301 542 558,776,301
 2548 384 285,038,900 250 395,368,343 634 680,407,243
 2549 335 239,632,320 401 524,351,584 736 763,983,904
 2550 379 255,080,600 404 535,628,493 783 790,709,093
 2551 668 254,109,230 768 665,150,801 1,436 919,260,031
 รวม 2,053 1,291,419,050 2,078 2,421,717,522 4,131 3,713,136,572
 

(ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
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 1.1 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 สนับสนุนและบริหารจัดการโครงการวิจัยประเภท/กลุมตางๆ ดังน้ี 
 1) โครงการวิจัย 3 สาขา เปนกลุมโครงการวิจัยหลักที่ใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง โดยเปนงานวิจัย
พื้นฐาน และประยุกตในทุกสาขาท่ีมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ภายใตสาขาการวิจัยหลัก คือ 
สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร งานวิจัยที่สำคัญ ไดแก 
การพัฒนาพันธุพืชเศรษฐกิจ การบริหารจัดการโรคแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
การผลิตสัตว การเพาะเล้ียงสัตวน้ำ โรคและสุขภาพสัตว สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและไมใชอาหาร เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งงานวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษา 
 2) โครงการวิจัยถายทอดงานวิจัยสูประชาชน เปนงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู
เกษตรกร ผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา เจาหนาที่รัฐ และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
โดยมุงถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชุมชน เนนการสนับสนุนศูนย สถานีวิจัย เพ่ือเปนฐานในการเช่ือมโยง
เครือขายการพัฒนา และสรางองคความรูรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ งานวิจัยที่ถายทอด ไดแก งานดานการเกษตร 
ประมง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 3) โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมุงเนนวิจัยใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการ
วางแผนปฏิบัติงาน เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ไดมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ พรอมรองรับการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยมี
การสนับสนุนงานวิจัยสถาบันในดานตางๆ ต้ังแตงบประมาณ 2546 ไดแก การบริหารและพัฒนาดานวิชาการ 
ดานนิสิต ดานการวิจัย ดานวิเทศสัมพันธ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหารทั่วไป 
ดานการประกันคุณภาพ ดานการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และดานการบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
 4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขันในการแกปญหาความ
ยากจนของประชาชนในชาติ 
  4.1) โครงการวิจัยเพ5 อพัฒนาหน6วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty Research Unit : 
   SRU) เปนงานวิจัยที่เปนการรวมกลุมทรัพยากรการวิจัย ทั้งบุคลากร เครB องมือ อุปกรณ เพB อดำเนิน 
   การวิจัยในระดับลึกอยางตอเนB อง สรางความเขมแข็ง และเปนเลิศเฉพาะดาน/เรB อง โดยเริ่มสนับสนุน 
   ตั้งแตปงบประมาณ 2545 ปจจุบันมีจำนวน 21 หนGวย/โครงการ
  4.2) โครงการสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เปนการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเชB อมโยง 
   ระหวางงานวิจัยกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยตั้งแตปงบประมาณ 2548 ไดสนับสนุน 
   ทุนวิจัยปละ 10 ลานบาท แกบัณฑิตวิทยาลัย เปนทุนวิจัยเพB อพัฒนาคุณภาพการทำวิทยานิพนธ 
   ระดับปริญญาโทและเอก มุงเนนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  4.3) โครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เปนงานวิจัยเพB อสรางองคความรูเชิง 
   บูรณาการ เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน เพB อแกปญหาความยากจนของ 
   ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของหนGวยงาน การสรางเครือขายความ

   เขมแข็งทางวิชาการภายในสาขา และการประสานเชB อมโยงระหวางสาขา เริ่มสนับสนุนทุนวิจัย
   ตั้งแตป 2548 โครงการวิจัยบูรณาการที่พัฒนา ไดแก โครงการเคยู-ไบโอดีเซล ไมกฤษณา สมุนไพร 

   ยางพารา ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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  4.4) โครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
   เปนการสนับสนุนทุนวิจัยรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และแหลงทุนอB นๆ  

   ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพB อเพิ่มโอกาสใหอาจารย นักวิจัย รับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งจะ 

   นำไปสูการสรางนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยเร่ิมสนับสนุนตั้งแตป 2550

 5) โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน (โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย) 

เปนการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสูภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ในลักษณะ

ของการรวมทุนวิจัยกับภาคเอกชน และในป 2549 ไดปรับรูปแบบ เปนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตอยอดงาน

วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการจดสิทธิบัตร หรือรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ และเพื่อการใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย อันจะนำมาซึ่งสิทธิประโยชนสูนักวิจัย หนวยงาน และมหาวิทยาลัยฯ  

  นอกจากน้ี ในป 2551 ไดเริ่มโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม โดยเปนการ

รวมสนับสนุนทุนวิจัยระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (เงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ) 

กับคณะ/สถาบัน/สำนัก (เงินรายไดหนวยงาน) ในอัตราสวน 3 : 1 

  ในดานการบริหารจัดการทุนวิจัย ตั้งแตป 2550 ไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแตการให

นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยผานเว็บ การประสานการทำสัญญารับทุน การเบิกจายเงินวิจัย การจางลูกจางช่ัวคราว 

การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑสิ่งกอสราง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

 1.2 การประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 1) ประสานการเสนอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไดแก สกว. สวทช. 

วช. สกอ. สวก. 

 2) ประสานความรวมมือทางการวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไดแก บริษัทโตโยตามอเตอร

ประเทศไทย (โครงการสบูดำ พืชพลังงานทดแทน) สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตออย และโครงการสรางองคความรูและพัฒนาดานออย) 

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ และแถลงขาวความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดำ โดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รวมกับบริษัท โตโยตามอเตอรประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยตา เทคนิคัลเซ็นเตอร เอเชียแปซิฟก (ประเทศไทย) 

จำกัด และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 2. การประสานและพัฒนางานวิจัย 
 เปนฐานในการประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการตางๆ ระดับมหาวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย ไดแก 
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 - คณะกรรมการระดับสถาบันดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 - คณะกรรมการกำกับและดูแลการใชสัตวตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพB องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัย 
  แหงชาติ
 - คณะทำงานพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมเสริมสรางงานวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย 
 - คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

งานกำกับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และงานความปลอดภัยทางชีวภาพ

 3. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
 ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในระหวางดำเนินการวิจัย และเม่ือเสร็จส้ินการ
วิจัย ดังนี้ 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 1) ติดตามและตรวจสอบรายงานความกาวหนาการดำเนินงานวิจัย เพB อการอนุมัติเงินวิจัย
 2) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาการดำเนินงานวิจัย โดยการใหนำเสนอรายงาน/เยี่ยมชมโครงการ 
วิจัย ณ สถานท่ีทำการวิจัย เพB อใหขอคิดเห็น/เสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานวิจัย

 3) ประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัย เพ่ือใหขอคิดเห็น/เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการเขียน

รายงานวิจัย เพ่ือความสมบูรณในการเผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งการวัดความสำเร็จของการวิจัย 

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

 4. การเสริมสรางงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 

 1) จัดประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษ และเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย เพB อเสริมสรางบรรยากาศทางการวิจัย  

  การพัฒนางานวิจัย และบุคลากรวิจัย ตลอดจนความเขมแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

จัดเสวนาวิชาการ ในงานผลิตภัณฑตำบลไทย ความภูมิใจของแผนดิน 

37 ป ธ.ก.ส. 60 ป มก. วันท่ี  29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2546

จัดงานวันนักวิจัย มก. “มุงสูมหาวิทยาลัยวิจัย” วันท่ี 12 ตุลาคม 

2547 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

จัดประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร - มหิดล - กองทัพเรือ - ธรรมศาสตร ครั้งที่ 10  

เร่ือง “การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน” วันที่ 6 - 7 มกราคม 2548 

จัดเสวนาการวิจัยเรB อง “สบูดำกับอนาคตน้ำมันไทย” วันท่ี 22 เมษายน 

2548

จัดงานวันนักวิจัย มก. “ทิศทางการวิจัยและพัฒนา : ความทาทาย

และการปรับเปลีย่น” วันที ่12 ตุลาคม 2548 

  

จัดเสวนาการวิจัย “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน”  

วนัที ่19 ธันวาคม 2548

จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัย “โครงการวิ จัยเ พ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย”  

วนัที ่ 28 มนีาคม 2549 

  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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จัดงานวันนักวิจัย. มก. “สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแขงขัน” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 

รวมจัดประชุมวิชาการประเพณี-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร-เกษตรศาสตร ครั้งที่ 11  

เร่ือง “ความมั่นคงแหงแผนดินบนสถานการณของการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 27 เมษายน 2550 

จัดบรรยายพิเศษหัวขอ “Effective Manuscript Writing for 

International Journal Submission” วันท่ี 17 สิงหาคม 2550
จดัสมัมนา “วนัพบแหลงทนุวิจยั” วันที ่22 สิงหาคม 2550  

จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัย เร่ือง “การสังเคราะหองคความรู

จ ากงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข อ ง กับปรั ชญา เศรษฐ กิ จพอ เ พียง 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” วันที่ 3 ตุลาคม 2550
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

จัดงานวันนักวิจัย มก. “กาวสูความเขมแข็งทางการวิจัยดวย IT” วันที่  5 ตุลาคม 2550

รวมจัดประชุมวิชาการประเพณี-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร-เกษตรศาสตร-มหิดล ครั้งที่ 12  

เร่ือง “วิกฤติและโอกาสจากสภาวะโลกรอน”  วันที่ 17 มิถุนายน  2551

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 6 สิงหาคม 2551 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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จัดสัมมนา “30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รวมสราง รวมสรรค สูมหาวิทยาลัยวิจัย” วันที่ 3 ตุลาคม 2551

 2) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เพB อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยของอาจารย นักวิจัย และสรางนักวิจัย 

  รุนใหม ไดแก การอบรมการวิจัยและการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพB อตีพิมพใน 

  วารสารวิชาการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อ ตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ” วันที่ 17-18, 20 พฤษภาคม 2547

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเสนทางสูการตีพิมพผลงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร วันที่ 19, 24 สิงหาคม 2547
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบคนฐานขอมูลเพื่อการวิจัย” รุนที่ 1 และรุนที่ 2 

วันที่ 4 เมษายน 2548 และ 10 พฤษภาคม 2548

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร” 

วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2550 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

ทางวิทยาศาสตร” วันท่ี 14 มกราคม 2551

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 1 / 2551” วันท่ี 27- 28 

มีนาคม 2551



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2551  

วันที่ 9 -10 เมษายน 2551

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวิจัยและเขียนขอเสนอโครงการวิจัย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศงานวิจัย มก. วันที่ 4 กันยายน 2551

 3) ใหบริการปรึกษาวิจัย โดยจัดตั้งหนGวยที่ปรึกษาวิจัย เมB อป 2548 เพB อสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ 

  และขีดความสามารถของนักวิจัยในการทำวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญสาขาตางๆ ใหคำปรึกษา  

  แนะนำนักวิจัย ในดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผน การทดลอง และวิเคราะหหาสถิต ิ 

  การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการภายใน และตางประเทศ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 4) สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสนับสนุนคาใชจายสวนหนึ่ง  

  (รอยละ 30 ของคาใชจาย) เพB อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรูและ 

  ประสบการณที่เปนประโยชนตอการวิจัย

 5) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาต ิเพB อการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยใน 

  วารสารที่เปนที่ยอมรับ โดยจัดผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา/ผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ ชวยปรับปรุง 

  การเขียนผลงานวิจัย และสนับสนุนคาใชจายในการเสนอตีพิมพผลงานวิจัย

 6) จัดประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย และหนวยงานวิจัย 
  6.1) จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนGวยงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐาน 

   สากลสุงสุด หนGวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด และนักวิจัยที่มีผลงาน 

   วิจัยไดรับสิทธิบัตร โดยมอบโลและเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัย มก. ประจำทุกป ตั้งแตป 2547  

   และในวาระครบรอบ 30 ป ของการสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2551

ใหบริการปรึกษาวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

  6.2) จัดใหทุนเปนเงินรางวัล การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ Science Citation  

   Index โดยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริมและพัฒนาการวิจัย เริ่มดำเนินการ  

   ตั้งแตป 2544

การประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหนวยงานวิจัย



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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  6.3) จัดประกาศเกียรติคุณ และใหเงินรางวัลตามโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ประจำป  

   2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการในป  

   2550 เปนปแรก

มอบทุน เป นราง วัลผลงานวิ จั ย ตีพิ มพ ร ะ ดับนานาชาติ 

โดยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ประเภทสงเสริม

และพัฒนาการวิจัย 

  6.4) มอบกระเชาดอกไม แสดงความยินดีกับอาจารย/นักวิจัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย/ 

   ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ โดยจัดมอบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ประจำป 2550  

วันที่ 30 เมษายน 2551

แสดงความยินดีกับอาจารย/นักวิจัยที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองคกรตางๆ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 7) จัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพB อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย นักวิจัย และนิสิตได 

  สรางสรรคผลงานนวัตกรรม และเกิดการพัฒนางานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ อันจะนำไปสูการแขงขัน 

  นวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนสิทธิบัตร และการพัฒนาในเชิงพาณิชย โดยดำเนินการใน 

  ป 2550 เปนปแรก

จัดประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550  วันที่ 4 มกราคม 2551

มอบรางวัลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 วันที่ 30 เมษายน 2551



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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2. บริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ สำรวจ สาธิต ผลิตเมล็ดพันธุและผลิตตนพืช 

 บริการเตรียมตัวอยาง และตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนแบบตางๆ ไดแก กลองจุลทรรศนแบบสองกราด 

(SEM), แบบสองผาน (TEM), Stereo microscope, Light microscope การตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะหทาง

เคมีและชีวเคมี การผลิตตนพืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  

 

ดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ ดานการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สนับสนุนการใหบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ แกหนวยงานภายใต

สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานอื่นๆ ท้ังของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยสนับสนุนดาน

เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี บุคลากร และขอมูลทางวิชาการ รวมท้ังการบริการวิเคราะห ตรวจสอบ สำรวจ สาธิต 

ผลิตเมล็ดพันธุและผลิตตนพืช ตลอดจน การจัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี สัมมนา สนับสนุนงานเรียนงาน

สอน โดยชวยสอนวิชาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเปนกรรมการที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ หรือปญหาพิเศษ รวมท้ัง

ใหการฝกงานแกนิสิตนักศึกษา และบุคลากรจากสถาบันตางๆ ในป 2547-2551 มีการดำเนินการ ดังน้ี 

1. การบริการเครื่องมือ อุปกรณ สถานที่และกำลังคน รวมทั้งบริการขอมูลวิชาการ 
 บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเฉพาะทาง อุปกรณ หองปฏิบัติการ เคร่ืองมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ ไดแก 

ตูถายเนื้อเยื่อ ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เครื่องบด ถังหมัก (Fermentor) เครื่องชั่ง เครื่องเขยา เคร่ืองยิง

อนุภาคเขาสูพืช เคร่ืองรวมโปรโตรพลาสตดวยกระแสไฟฟา กลองจุลทรรศน Bench top-swinging centrifuge 

Refrigerated centrifuge, Autospot, Densitometer อุปกรณดำน้ำ เรือไมหางยาว ฯลฯ บริการหองปฏิบัติการ 

หองประชุม โรงเรือน แปลงทดลอง พื้นที่ เพื่อการศึกษาวิจัย บริการใหคำแนะนำปรึกษา ขอมูลวิชาการ  
 

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 

 1. บริการเครB องมือวิทยาศาสตรเฉพาะทาง  2,155 538 1,421 70 23

  อุปกรณ หองปฏิบัติการ และเจาหนาที่

 2. บริการสถานท่ี พ้ืนท่ี แปลงทดลอง โรงเรือน 2,251 780 1,274 483 1,609

 3. บริการใหคำแนะนำปรึกษา ขอมูลวิชาการ 298 183 322 165 50

  รวม 4,704 1,501 3,017 718 1,682
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

3. บริการงานเรียนงานสอนและบรรยายพิเศษ

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 
 1. บริการเตรียมตัวอยางและตรวจดู    409 107 123 242 104

  ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  

  แบบตางๆ พรอมบันทึกภาพ

 2. บริการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ 2,034 ตัวอยาง/ 3,415 ตัวอยาง/ 3,728 ตัวอยาง/ 913 ตัวอยาง/ 2,267 ตัวอยาง/

   554 คน 62 คน 995 คน 109 คน 66 คน

 3. การผลิตเมล็ดพันธุและผลิตตนพืช 48,347 กก./ 18,000 กก./ 68,248 กก./ 80,763 ตน/ 51,000 ตน/

   157,784 ตน/ 56,920 ตน 47,819 ตน/ 30 คน 9 คน

   42 คน  88 คน  

  รวม 2,034 ตัวอยาง/ 3,415 ตัวอยาง/ 3,728 ตัวอยาง/ 913 ตัวอยาง/ 2,267 ตัวอยาง/
   48,347 กก./ 18,000 กก./ 68,248 กก./ 80,763 ตน/ 51,000 ตน/
   157,784 ตน/ 56,920 ตน/ 47,819 ตน/ 381 คน 179 คน
   1,005 คน 169 คน 1,206 คน

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 

 1. บริการการเรียน การสอน  999 606 225 69 354

 2. บริการบรรยายพิเศษ/เปนวิทยากร 509 1,626 3,283 172 1,261

  รวม 1,508 2,232 3,508 241 1,615



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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4. การฝกงานนิสิต นักศึกษา ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ

5. การฝกอบรม บรรยาย สัมมนา และอ่ืนๆ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดการฝกอบรม บรรยาย สัมมนา กิจกรรมคายเยาวชน ใหแกนิสิต  

บุคลากร เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 

 1. การฝกงานนิสิต นักศึกษา 100 158 84 19 94

 2. การใหบริการปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 71 85 110 12 18

  รวม 171 243 194 31 112

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 

 1. การฝกอบรม 2,659 1,468 2,286 1,470 792

 2. การบรรยาย สัมมนา 305 429 596 517 3,170

  รวม 2,964 1,897 2,882 1,987 3,962
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

6. การเยี่ยมชมกิจกรรมของหนวยงาน 

 การใหบริการเยี่ยมชมกิจกรรมของหนวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยมีหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจากตางประเทศมาเยี่ยมชมกิจกรรม

 รายการใหบริการ 
ป (จำนวนคน)

 2547  2548 2549 2550 2551 

 1. การบริการเยี่ยมชมกิจกรรมของหนGวยงาน 11,135 7,682 9,124 378 393



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ดานการประชาสัมพันธ เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยดานการประชาสัมพันธ เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสนับสนุนดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพร 

และถายทอดผลงานวิจัย โดยประสานงานกับนักวิจัยนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ออกเผยแพร

และถายทอดสูสังคมเพื่อนำไปปรับใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ผานทางสื่อในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

 1. การเผยแพรผลงานวิจัยโดยสื่อสิ่งพิมพ 
  1.1 วารสารขาวสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURDI Newsletter) 
เปนการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารงานวิจัย และกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดพิมพเปน

รายเดือน ปละ 12 ฉบับ ฉบับละ 1,000 เลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร (Kasetsart Journal) เปนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการจัดพิมพ 

มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังในประเทศและตางประเทศ จัดพิมพ

คร้ังแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2504 ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดแยกเลมออกเปนสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

และต้ังแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา สาขาวิทยาศาสตรไดจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน

วิทยาสารเกษตรศาสตร ไดมีการพัฒนามาโดยตลอดเพื่อใหเปนวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

  วิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร จัดพิมพปละ 4 ฉบับ กำหนดออกเดือนมีนาคม 

มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สาขาสังคมศาสตร จัดพิมพปละ 3 ฉบับ กำหนดออกเดือนเมษายน สิงหาคม 

และธันวาคม โดยลาสุดไดรับทุนสนับสนุนวารสารวิชาการกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำ

ปงบประมาณ 2550 และ 2551 ทุนสนับสนุนวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปงบประมาณ 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปจจุบันวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร 

ไดเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ทำใหผูตองการสืบคนขอมูลสามารถทำได แมจะอยูตางประเทศทั่วโลก 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

  1.3 วารสารเคหการเกษตร เปนวารสารเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ลงตีพิมพเปนประจำทุกเดือน รวมปละ 12 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. การเผยแพรงานวิจัยโดยสื่อวิทยุ 
  การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย ทางส่ือวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟมงานวิจัย มก.” 
เปนรายการสารคดีเชิงวิชาการที่เผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
มก.บางเขน ความถ่ี 1107 KHz สถานีวิทยุ มก.เชียงใหม ความถ่ี 675 KHz สถานีวิทยุ มก.สงขลา ความถ่ี 1264 
KHz และสถานีวิทยุ มก.ขอนแกน ความถี่ 1314 KHz โดยออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 18.30-18.55 น. 
รวมผลงานวิจัยที่นำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ปละ 51 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การเผยแพรผลงานวิจัยโดยสื่อโทรทัศน 
  เนื่องจากในแตละปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาเปนจำนวนมากทุกสาขา 
ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดตระหนักถึงภารกิจหลักใน
การประชาสัมพันธ เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย โดยเล็งเห็นวาส่ือโทรทัศนเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง จึงไดผลิตรายการโทรทัศน ช่ือรายการ “เกษตรศาสตรนำไทย” เปนรายการสารคดี
ที่เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย ที่สรางสรรคโดยคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมท้ังความ
รูความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่เปนประโยชนแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือการนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 
ตลอดระยะเวลา โดยเร่ิมแรกผลิตรายการเกษตรศาสตรนำไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวี เม่ือวันพุธที่ 5 
พฤษภาคม 2542 นับถึงปจจุบันยางกาวเปนปที่ 10 ที่ไดดำเนินการผลิตรายการอยางตอเนื่อง และไดปรับปรุงรูป
แบบการนำเสนอตามความเหมาะสม โดยเนนสาระตางๆ ท่ีเปนเกร็ดความรูทางการเกษตร ตลอดจนการแปรรูป
ผลิตผล ผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม อันเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาอาชีพของประชาชนท่ัวไป 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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  รายการเกษตรศาสตรนำไทยไดนำเสนอผลงานวิจัยออกอากาศ โดยส่ือโทรทัศน ในรอบ 5 ป (พ.ศ. 

2547 – พ.ศ. 2551) รวมจำนวน 407 เรื่อง โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนดังน้ี 

 - สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ทุกวันเสาร เวลา 06.30-07.00 น. และตอมาต้ังแตวันที่ 4 

กรกฎาคม 2549 ทุกวันอังคาร เวลา 09.30-10.00 น. 

 - สถานีวิทยุโทรทัศนไททีวี (TTV) ชอง 2 ทุกวันเสารเวลา 07.30-08.00 น. 

 - สถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา (ETV) ผานดาวเทียมไทยคม ชอง 75 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-

17.30 น. ปจจุบันไดออกอากาศทุกวันจันทร เวลา 16.00-16.30 น.  

 - สถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี ชอง 9 เปนประจำทุกวันเสาร เวลา 05.00-05.30 น. (ต้ังแตวันที่ 1 

เมษายน 2549 – 11 พฤศจิกายน 2550) โดยใชชื่อรายการเกษตรศาสตรนำไทย “ศาสตร แหงแผนดิน” 

 - สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (NBT) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น.  

 นอกจากน้ี มีผูชมรายการจากท่ัวประเทศใหความสนใจรายการเกษตรศาสตรนำไทย และติดตอขอเอกสาร

ตางๆ ทางไปรษณียบัตร รวม 1227 ฉบับ จดหมาย 534 ฉบับ โทรศัพท 297 ราย และผูสนใจตอบปญหาไดรับ

รางวัล 176 ราย 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

4. การเผยแพรผลงานวิจัยโดยการจัดนิทรรศการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ไดทำหนาที่

เปนแกนหลักในการจัดนิทรรศการเพ่ือสนับสนุนใหคณาจารย 

นั ก วิ จั ย ได นำผลงานวิ จั ยที่ ไ ด ค นคว า  ห รือสร า งสรรค

ผลงานวิจัยที่มีคุณคาเปนประโยชนออกเผยแพรและถายทอด

เทคโนโลยีสูสาธารณชน เพื่อใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และให

ความรู คำปรึกษา บริการแนะนำดานวิชาการแกประชาชนท่ัวไป 

โดยมีรูปแบบของการจัดนิทรรศการดวยโปสเตอร ผลิตผล 

ผลิตภัณฑ สิ่งตางๆ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ไดดำเนินการจัดนิทรรศการเปนประจำตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะ

ในงานเกษตรแฟร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้ งแต 

พ.ศ.2547 - 2551 มีการนำผลงานวิจัยออกเผยแพรในงาน

นิทรรศการเกษตรแฟรรวม 639 โครงการ นอกจากน้ีไดดำเนิน

การจัดนิทรรศการเปนประจำท่ีหองบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจก

กสิกิจ และรวมจัดนิทรรศการในวาระสำคัญตางๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

 

การจัดนิทรรศการภายใน 

30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2547 นิทรรศการ “บูรณาการงานวิจัย รังสรรคส่ิงใหมใหสังคม” ในงานเกษตรแฟร 2547  

 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

1 มกราคม - 30เมษายน 2547 นิทรรศการ “บูรณาการงานวิจัย รังสรรคสิ่งใหมใหสังคม” ณ หองบุษราคัม  

 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2548 นิทรรศการ “เกษตรนำชาติ ศาสตรท่ีย่ังยืน คืนทรัพยากรสูชุมชน ในงานเกษตรแฟร  

 ป 2548 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

9 - 10 มีนาคม 2548 นิทรรศการ สัมมนาวิชาการ เรB อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพB อการเกษตร คร้ังท่ี 2  

 ณ อาคารสารนิเทศ 50ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 ตุลาคม 2548 นิทรรศการ “เกษตรนำชาติ ศาสตรท่ีย่ังยืน คืนทรัพยากรสูชุมชน” ณ หองบุษราคัม  

 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

27 มกราคม-4กุมภาพันธ 2549 นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549” ในงาน 

 เกษตรแฟร ป 2549 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

22 กุมภาพันธ 2549 นิทรรศการ เปดอาคารวิจัยและพัฒนา ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร

19  พฤษภาคม 2549 นิทรรศการ พิธีเปดอาคารเรียนรู สำนักหอสมุด สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  

 สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปด ณ สำนักหอสมุด  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14 มิถุนายน-31ธันวาคม 2549 นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติองคราชัน เถลิงถวัลยสิริราช 60 ป” ณ หองบุษราคัม  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1-3 ธันวาคม 2549 นิทรรศการ “ตามรอยพระราชดำริ : สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” ณ อาคาร 

 จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

26 มกราคม-3 กุมภาพันธ 2550 นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป2550” ณ อาคาร 

 จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14-16 กุมภาพันธ 2550 นิทรรศการ ประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 24 ประจำป 2550 ณ  

 หองประชุมสุธรรมอารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2550 นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนB องในวโรกาสมหามงคล 

 เฉลิมพระชนมพรรษา“80 พรรษา มหามงคล แหงแผนดิน”ณ หองบุษราคัม  

 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8 มกราคม-30 เมษายน 2551 นิทรรศการ “นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา 

 กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” ณ หองบุษราคัม อาคารสุวรรณ 

 วาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4 มกราคม 2551 นิทรรศการ ในการจัดประกวดนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550  

 ณ  อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2551 นิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป2551”ณ อาคาร 

 จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1สิงหาคม-30 กันยายน 2551 นิทรรศการ”ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” คร้ังที่ 1 ณ หองบุษราคัม  

 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

การจัดนิทรรศการภายนอก 

24 กันยายน-5 ตุลาคม 2546 นิทรรศการ งานสัปดาหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 2546 ณ  
 ศนูยการประชุมและแสดงสินคานานาชาติอิมแพคเมืองทองธานี
29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2546 นิทรรศการ “ผลิตภัณฑตำบลไทย ความภูมิใจของแผนดิน มหกรรมเทคโนโลยี  
 60 ป มก. 37 ป ธกส. พัฒนาชนบทไทย” ณ ศูนยการประชุมและแสดงสินคา 
 นานาชาติ อิมแพคเมืองทองธานี
26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2548 นิทรรศการ วิชาการเกษตรนนทรีอีสาน ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด  
 สกลนคร ประจำป 2548
24-26 พฤศจิกายน 2548  นิทรรศการ พิธีวางศิลาฤกษ และงานรำลึกครบรอบ 1 ป “สึนามิ” สถานีวิจัย 
 ทรัพยากรชายฝงระนอง อ.สุขสำราญ จังหวัด ระนอง
28 พฤษภาคม 2549 นิทรรศการ เฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ป “ชมรมหนGวยงานยาน 
 พหลโยธิน” ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  
 กรุงเทพฯ
19-20 กรกฎาคม 2549 นิทรรศการ ในการจัดประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัว เนB องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ ศูนยการประชุม 
 แหงชาติสิริกิติ์
9-13 กันยายน 2549 นิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ 
 วจิัยแหงชาติ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
19-22 ตุลาคม 2549  นิทรรศการ การแสดงผลงานภาครัฐและเอกชน ในงานเทิดพระเกียรติ “พระบิดา 
 แหงเทคโนโลยีของไทย” และ “งานวันเทคโนโลยีของไทย ประจำป 2549” ณ  
 ศนูยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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4-7 ตุลาคม 2550 นิทรรศการ “วันเทคโนโลยีของไทย ประจำป 2550 ณ ศูนยการประชุมและ 
 แสดงสินคานานาชาติ  อิมแพคเมืองทองธานี
25-27 ธันวาคม 2550 นิทรรศการ พิธีเปดอาคารวิจัยชายฝงอันดามันและงานครบรอบ 3 ป “สึนามิ”  
 ณ ศูนยเพB อการพัฒนาชายฝงอันดามัน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง 
9-11 เมษายน 2551 นิทรรศการ วันยางพาราแหงชาติ ประจำป 2551 และวัน 100 ป ยางพาราเบิกฟา  
 แหงภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัด จันทบุรี
3-5 กันยายน 2551  นิทรรศการ การประชุมวิชาการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
 คร้ังที่ 1 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12-16 กันยายน 2551 นิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ  2551” (Thai Land Research  
 Expo 2008) ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  
 ราชประสงค กรุงเทพฯ
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

5. การประสานขึ้นทะเบียนพันธุพืชและพันธุสัตว  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เปนหนวยงานประสานงานการขึ้นทะเบียนพันธุพืชและพันธุสัตว
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการขึ้นทะเบียนและ
ตั้งชื่อพันธุพืชและพันธุสัตว พ.ศ.2543 ประกาศ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2543 เพื่อใหการเรียกชื่อ และลำดับสาย
พันธุสิ่งมีชีวิตเปนระบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อพันธุพืช
และพันธุสัตว โดยมีหนาที่พิจารณาตั้งชื่อพันธุพืชและพันธุสัตว กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการ เพื่อใหการต้ังช่ือพันธุ
พืชและพันธุสัตว ปจจุบัน มีพันธุพืชและพันธุสัตว ที่ไดรับรองการข้ึนทะเบียน ดังน้ี  
พันธุพืช 26 รายการ ไดแก 
 1. ขาวโพดสุวรรณ 1 
 2. ขาวโพดลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602 
 3. ขาวโพดลูกผสมสามทางสุวรรณ 3101 
 4. ขาวโพดสุวรรณ 5 
 5. ถั่วเขียวผิวมันกำแพงแสน 1 และ กำแพงแสน 2 
 6. ขาวสาลีอินทรี 1และ อินทรี 2 
 7. ฝายพันธุสฤษดิ์ 1 และ สฤษดิ์ 2 
 8. ขาวโพด “ลูกผสมพันธุสุวรรณ 3702” 
  9. ขาวโพด “ลูกผสมพันธุสุวรรณ 3701” 
 10. ขาวบารเลยพันธุอางขาง 1 และ อางขาง 2  
 11. ถ่ัวเหลืองสายพันธุ UFV 80-85 (Leichhardt) หรือจักรพันธ 1 
 12. ขาวโพดหวานเหนียวสีขาวพันธุนพวัน 1 
 13. แพรเซียงไฮ มก. 1 
    แพรเซียงไฮ มก. 2 
    แพรเซียงไฮ มก. 3 
 14. ขาวโพดขาวเหนียว พันธุรัชตะ 1 
 15. แพรเซียงไฮ พันธุชมพูประภารัจ 
    แพรเซียงไฮ พันธุแพททิก 
 16. พุทธรักษา 4 พันธุ 
 - พันธุชมพูพีรนุช 
 - พันธุครีมประพันธพงษ 
 - พันธุเหลืองอรุณี 
 - พันธุสมสิรนุช 
 17. พุทธรักษา 6 พันธุ 
 - พันธุนภาวรรณ 
 - พันธุชมพูพรรณี 
 - พันธุสมรังสี 
 - พันธุพิมพเงิน 
 - พันธุวันวิสา 
 - พันธุแดงฤทธี 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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 18. ออยพันธุกำแพงแสน 94-13 

 19. เบญจมาศ 6 พันธุ 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-1 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-2 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-3 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-4 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-5 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60-6 

 20. พุทธรักษา 12 พันธุ 

 - พันธุนฤปวัจก 

 - พันธุพิมพรังสี 

 - พันธุปราโมทย 

 - พันธุนวลฉวี 

 - พันธุแดงวิโรจ 

 - พันธุสุทธีรา 

 - พันธุนฤทุม 

 - พันธุพิบูลศิลป 

 - พันธุแสงเทียน 

 - พันธุธีระ 

 - พันธุเพ็ญพิตร 

 - พันธุวิญู 

 21. นอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชอง 

   นอยหนาลูกผสมพันธุเนื้อทอง 

 22. มันสำปะหลังพันธุหวยบง 60 

 23. แพรเซี่ยงไฮ 5 พันธุ 

 - พันธุเกษตรศาสตร 60 (Kasetsart 60) 

 - พันธุพิมพชนก (Pimchanok) 

 - พันธุอรุณี (Arunee) 

 - พันธุภัทรียา (Phattareeya) 

 - พันธุประทีป (Prateep) 

 24. พุทธรักษา 15 พันธุ 

 - พันธุธรารัตน (Tararat) 

 - พันธุภัทรียา (Phattareeya) 

 - พันธุวราภรณ (Waraporn) 

 - พันธุสุมินทร (Sumin) 

 - พันธุไพโรจน (Pairoj) 

 - พันธุนงพร (Nongporn) 
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 - พันธุวารุณี (Warunee) 

 - พันธุรังสิต (Rangsit) 

 - พันธุประทีป (Prateep) 

 - พันธุจำลอง (Chamjong) 

 - พันธุอรวรรณ (Orawan) 

 - พันธุอรจิต (Orajit) 

 - พันธุรัชนีกร (Rachaneekorn) 

 - พันธุเพ็ญศรี (Pensri) 

 - พันธุอัญชุลี (Anchulee) 

 25. ชวนชม 2 พันธุ 

 - พันธุซุปเปอรไวท (Super White) 

 - พันธุซุปเปอรเรต (Super Red) 

 26. มันสำปะหลังพันธุหวยบง 80 (Huay Bong 80) 

 

  พันธุสัตว จำนวน 2 รายการ ไดแก  

 1. สกุรพันธุลารจไวทจุด 

 2. โคเน้ือพันธุกำแพงแสน 
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ดานการพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยฝายสารสนเทศงานวิจัย ไดดำเนินการพัฒนา

ระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทำระบบฐานขอมูลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทำฐานขอมูลการวิจัยเฉพาะเรื่อง/เฉพาะสาขา จัดทำเว็บไซดภายใต URL : 

http://www.rdi.ku.ac.th และจัดทำเอกสารเผยแพรงานวิจัยในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการใหบริการและ

เชื่อมโยงแหลงขอมูลงานวิจัยแกหนวยงาน/บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดฝก

อบรม/สัมมนา/สาธิต แนะนำการใชฐานขอมูลงานวิจัยฯ ที่พัฒนาขึ้น 

  นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดทำ/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานขององคกร 

จัดฝกอบรมทางดานไอทีใหกับบุคลากรขององคกร และพัฒนา/บริการ โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที ของสถาบันฯ 

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. การจัดทำระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 
 1.1) ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

   ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนระบบรวบรวมผลงานวิจัยของ

อาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย

ขอมูลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (ยกเวนทุนอุดหนุนวิจัย 

มก.) ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ผลงานวิจัยนำ

เสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา การเผยแพรและปรับใชประโยชนของ

งานวิจัย และการไดรับยกยองประกาศเกียรติคุณ/รางวัลการวิจัย 

   ขอมูลจากระบบนี้ สามารถสรางรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหนวยงาน โดยขอมูลที่เก็บจะ 

ถูกตรวจสอบใหถูกตองเพ่ือใหไดขอมูลทุกเร่ืองไดรับความเช่ือถือ และหนวยงานอ่ืน เชน หนวยงานระดับคณะหรือ

ภาควิชา สามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางแผน หรือทำรายงานเชิงประกันคุณภาพ รายงานผลตามคำรับรอง

ปฏิบัติราชการตอมหาวิทยาลัยฯ ไดทันที 

 1.2) ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

   ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงาน 

วิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนระบบการจัดการบริหารโครงการวิจัยทุนอุดหนุน

วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนวิจัย 

มก.) ซึ่งเปนทุนงบประมาณแผนดินประจำปของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ประสานและบริหารอยางครบวงจร ซ่ึงระบบนี้จะ

ประกอบไปดวย 1) การรับขอเสนอโครงการวิจัย 

2) การพิจารณาจัดสรรทุน 3) การอนุมัติเบิกจายเงิน 
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4) การควบคุมจัดหาวัสดุครุภัณฑ และ 5) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัย  

   ขอมูลจากระบบนี้จะถูกรวบรวมเพB อสงตอเขาสูระบบ NRPM ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติโดยตรง สรางรายงานขอมูลประกันคุณภาพแบบออนไลนเบ้ืองตนใหหนGวยงานในมหาวิทยาลัย และสงไปยัง

ระบบภาระงานอาจารย ซึ่งจะชวยลดการใหขอมูลซ้ำซอนของอาจารยและนักวิจัย

 1.3) ระบบฐานขอมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร (http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 
   ระบบฐานขอมูลวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร เปนระบบฐานขอมูลวารสารวิทยาสาร

เกษตรศาสตร  ซ่ึ ง เป น ว า รสาร วิช าการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวบรวมผลงานวิจัย 

ที่ตีพิมพในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร แบงออก

เปน 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร และสาขา

สังคมศาสตร ซ่ึงไดเร่ิมเก็บขอมูลผลงานของวารสาร

สาขาวิทยาศาสตรตั้ งแตป  2504 ถึ งป จจุบัน 

และสาขาสังคมศาสตรตั้งแตป 2523 ถึงปจจุบัน 

อาจารย/นักวิจัย ผูสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถสืบคนขอมูลไดที่ระบบฐานขอมูลดังกลาว 

 1.4) ระบบเว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (http://www.rdi.ku.ac.th)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดำเนินการ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. ภายใต URL : http://www.rdi.ku.ac.th ใหมีความ

ทันสมัย เปนปจจุบัน และการเขาถึงขอมูลเปนไปอยางสะดวก

รวดเ ร็ว เพื่ อ เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหบริการสืบคน

ผลงานทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และดานตางๆ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รวมท้ังเปนชองทางส่ือสาร

ระหวางอาจารย/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นอกจากนี้ยังไดรวบรวมจัดทำสรุปผลงานวิจัยที่แสดงในนิทรรศการวิชาการตางๆ เผยแพรในรูปของเว็บเพจ 

และซีดี ในเว็บไซดอีกดวย     
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 1.5) การจัดฝกอบรมสัมมนา/สาธิต ฐานขอมูลงานวิจัย 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดำเนินการจัดสัมมนา/สาธิต 

ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหแกอาจารย/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ 

เปนประจำทุกป เพ่ือเผยแพรการใชฐานขอมูลงานวิจัย และรับฟงความคิดเห็น

จากผูใชฐานขอมูล เพ่ือการปรับปรุงฐานขอมูลใหสมบูรณและตรงกับความ

ตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น 

2. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในองคกร 
   สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง มก. ไดจดัทำ/พัฒนา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในองคกร โดยมี

วัตถุประสงคหลักในการลดปริมาณกระดาษ การสื่อสารที่รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีใหคุมคา เพื่อใชในการบริหาร

งานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังจัดฝกอบรมทางดานไอทีใหกับบุคลากรของ

องคกร ดูแลโครงสรางพื้นฐาน และใหบริการดูแล/แกไข อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวรของสถาบันฯ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 2.1) ระบบเว็บสำนักงานอัตโนมัติสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
   (http://eoffice.rdi.ku.ac.th) 

   ระบบเว็บสำนักงานอัตโนมัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แหง มก. เปนระบบเว็บสำนักงานอัตโนมัติภายในสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหง มก. ภายใต URL : http://eoffice.rdi.ku.ac.th 

โดยพัฒนา/ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และการ

เขาถึงขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อการดำเนินงานของสถาบันฯ 

ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

 2.2) ระบบหนังสือเวียนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular) 

   ระบบหนงัสือเวียนสถาบันวจิยัและพฒันาแหง มก. เปน 

ระบบหนังสือเวียนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ภายใต URL: 

http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular เพื่อเวียน แจง ประชาสัมพันธ 

ขาวสาร และการดำเนินงานของสถาบันฯ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

รวมทั้งสามารถติดตามสถานภาพของขาวสารน้ันวาผูรับไดเปดอานแลว

หรือยัง โดยผูใชจะตองใช รหัส และบัญชีเครือขาย “นนทรี” ในการเขา

ระบบ 

 2.3) ระบบกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activity) 

   ระบบกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.เปนระบบ

รวบรวมกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

โดยหนวยงานของสถาบันฯ จะตองรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงาน

ประจำเดือนของหนวยงานผานระบบท่ี (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activity) 

และสามารถเรียกสืบคนขอมูลและจัดทำรายงานไดอยางอัตโนมัติ โดยผู

ใชจะตองมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ในการเขาระบบ 
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 2.4) ระบบการเบิกจายวัสดุสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  
  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 

   ระบบการเบิกจายวัสดุสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เปนระบบควบคุม และจัดทำบัญชีการเบิกจายวัสดุของสถาบันฯ โดยผู

ใชงานจะตองทำงานผานระบบที่ (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 

และสามารถเรียกสืบคนขอมูลและจัดทำรายงานไดอยางอัตโนมัติ 

รวมทั้งเปนขอมูลใหผูบริหารในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณในป

ตอๆ ไป โดยผูใชระบบจะตองมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ในการเขา

ระบบ  

 2.5) ระบบบริหารเงินทุนเพื่อการจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
  (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem) 

   ระบบบริหารเงินทุนเพ่ือการจัดการภายในสถาบันวิจยัและ 

พัฒนาแหง มก. เปนระบบการบริหารเงินทุนเพ่ือการจัดการภายใน

สถาบัน วิจั ยและพัฒนาแห ง  มก .  เ พ่ือ ให การบ ริหาร เงิน ทุนฯ 

มีประสิทธิภาพข้ึน ท้ังในดานการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ลดภาระงานของบุคลากร ความถูกตองของขอมูล และสามารถเรียกคน

ขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานตางๆ ไดอยางอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงงาน

ระหวางฝาย ซ่ึงใชเบิกจายรวมกันระหวางหลายหนวยงานในสถาบันฯ 

ทำใหเห็นขอมูลและสามารถตรวจสอบกันได โดยผูใชงานจะตองทำงานผานระบบที่ http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem 

และจะตองมีรหัส และบัญชีของสถาบันฯ ในการเขาระบบ 

 2.6) การจัดฝกอบรมบุคลากรทางดานไอท ี

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดำเนินการจัดฝกอบรมทางดานไอทีใหแกบุคลากรของสถาบันฯ 

เปนประจำทุกป ปละ 1-2 คร้ัง เพื่อเพิ่มพูน ความรู ความสามารถ ทางดานไอที นำไปปรับปรุงใชในงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 2.7) การพัฒนา/บริการ โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที 
  2.7.1) การจัดหา/ทดแทน เครื่องคอมพิวเตอรโครงสรางพื้นฐานไอทีของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แหง มก. เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถึงปจจุบัน เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไอทีของ

สถาบันฯ ซ่ึงสถาบันฯ ไดรับการจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2552 รวมจำนวน 35 เคร่ือง และไดจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานใน

สังกัดสถาบันฯ ดังนี้ 

 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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หนGวยงาน

  จำนวนเครB องคอมพิวเตอรที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ 

  และจัดสรรใหกับหนGวยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

    ปงบประมาณ  ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ รวม

    พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 (เครB อง)

    (เครB อง) (เครB อง) (เครB อง) (เครB อง)  

 1. ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. - - 2 - 2  

 2. ฝายบริหารและธุรการทั่วไป 4 2 2 5 13  

 3. ฝายวิจัยและประเมินผล - - 1 - 1  

 4. ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย - 1 1 1 3  

 5. ฝายสารสนเทศงานวิจัย 2 - - - 2  

 6. ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตร กลาง 1 1 1 2 5   

 7. สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 1 - 1 1 3  

 8. ศนูยนาโนเทคโนโลยี - 1 - 1 2  

 *9. ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ 1 - - - 1  

 *10. ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาฯ 1 - - - 1  

 *11. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 1 - - - 1  

 *12. ศูนยชนบทศึกษา 1 - - - 1  

  รวม 12 5 8 10 35
 

หมายเหตุ * หนวยงานลำดับที่ 9-12 ไดแยกหนวยงานออกไปจากสถาบันฯ แลว เม่ือป พ.ศ. 2550 

  2.7.2) การใหบริการดูแล/แกไข โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดดำเนินการใหบริการดูแล/แกไข เครือขาย 

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายในของสถาบันฯ ใหอยูในสภาพพรอมที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยปหนึ่งใหการบริการดูแล/แกไข 120 - 150 ครั้ง 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ดานปฏิบัติงานวิจัยดานปฏิบัติงานวิจัย  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. มีหนวยงานในระดับฝาย ศูนย สถานี ท่ีมีความพรอมทางดานทรัพยากร

ในการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากรท่ีเปนนักวิจัยที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาการตางๆ  สามารถปฏิบัติงานวิจัย เพ่ือนำมาประยุกตใชสำหรับเสริมสรางและสนับสนุนการใหบริการ

งานวิจัยและบริการวิชาการของหนวยงาน รวมทั้ง เผยแพรใหกับสังคม และชุมชน 

 งานวิจัยของฝาย ศูนย สถานี ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.ซ่ึงไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายในและภายนอก ในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2547-2551) มีดังน้ี 

 งานวิจัยจากแหลง ปงบประมาณ 

รวม ทุนภายใน 

2547 2548 2549 2550 2551 (ทุนอุดหนุนวิจัย 

 มก.) 
  
 1 จำนวนโครงการวิจัย 74 85 48 13 19 239

  (โครงการ)

 2 งบประมาณ (บาท) 47,404,860 47,050,332 23,263,400 10,855,000 16,854,500 145,428,092

 
งานวิจัยจากแหลง

 ปงบประมาณ 
รวม 

ทุนภายนอก
 

2547 2548 2549 2550 2551  
  

 1 จำนวนโครงการวิจัย 3 1 9 2 1 16

  (โครงการ)

 2 งบประมาณ (บาท) 2,046,900 9,800,000 60,445,000 5,274,666 2,500,000 80,066,566



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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สวนหนึ่งของโครงการวิจัย 
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

 เครื่องกล่ันน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก 
  เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก ใชสกัดแยกเอาน้ำมันชนิดน้ำมันหอมระเหย (Volatile oil) จากสวน 
ที่มีสะสมอยูของพืช เชน ใบ ราก ดอก หรือ เนื้อไม  ซ่ึงออกแบบขึ้นเพื่อใชในอุตสาหกรรมครัวเรือน 
หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนถังกล่ันใชระบบการกล่ันดวยน้ำ (Hydro distillation) มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 
และความดัน โดยมีสวนที่ทำการควบแนน (Condenser) แยกตางหาก สามารถประกอบ หรือถอดชิ้นสวนออกได
งาย และขนยายไดสะดวก ทำจากเหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร (Stainless steel, food grade) 
สามารถทนแรงดันจากภายในไดไมต่ำกวา 3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  
  สวนประกอบ ไดแก 1. ถังกล่ัน (Retort)  2. ฝาของถังกล่ัน (Retort cover) 3. ทอนำไอน้ำ (Vapour 
conduct tube) 4. ตัวควบแนน (Condenser) 5. ถังรองรับน้ำมันและแยกน้ำมัน (Receiver and separator) 

 เคร่ืองกลั่นน้ำมันหอมระเหยน้ีไดทำการย่ืนจดอนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาและไดรับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 534 เม่ือ
วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543  และไดรับรางวัลท่ี 1 ในการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำป 2546 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  เคร่ืองนี้ผลิตออกจำหนายแกผูสนใจแลว
จำนวนหนึ่ง 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

การอนุรักษพืชสมุนไพรและการใชประโยชน เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน  
เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  งานวิจัยเปนการเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
พืชสมุนไพร รวมทั้งการเผยแพรความรูสูประชาชน และภาคธุรกิจทางดานเกษตรอินทรีย ซึ่งมีผลนำไปสูการผลิต
เชิงพาณิชย และเปนประโยชนตอผูสนใจทางดานการใชพรรณพืชสมุนไพรดานการเกษตร ตลอดจนดานอาหารและยา 
ทำใหสามารถดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอยได งานวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 11 โครงการ  

โครงการยอย : การรวบรวม และปลูกรักษาพันธุกรรมสมุนไพรไมหอม 

 การเก็บรวบรวมและปลูกรักษาตนพันธุไมหอม ณ สวนไมหอมของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง โดยปลูกเสริมในพ้ืนที่เดิมจากท่ีมีอยูแลว 20 วงศ 49 ชนิด 280 ตน เพ่ิมเปน 55 วงศ 251 ชนิด 812 ตน  
และไดเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุไมหอมท่ีขยายพันธุดวยเมล็ด ไปเก็บรักษาในสภาวะเย็นยิ่งยวด ณ อุณหภูมิ -196 
องศาเซลเซียส 

โครงการยอย : การรวบรวมและเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชพื้นบานและสมุนไพร
 ในระยะเวลายาวนานภายใตสภาพเย็นย่ิงยวด

 โครงการนี้ไดรวบรวมเมล็ดพันธุพืชพื้นบานและสมุนไพร ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม และมีความ
บริสุทธิ์เหมือนพันธุกรรมด้ังเดิม เก็บรักษาไวในถังบรรจุไนโตรเจนเหลวใหคงอยูตลอดไป เพ่ือใหเกษตรกรไวใชใน
อนาคต 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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โครงการยอย : การอนุกรมวิธาน การอนุรักษ และศักยภาพทางการเกษตรของทรัพยากร พรรณพืชวงศขิง
 ในเขตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน6 องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ใกลเคียง

 เก็บตัวอยางพืชสมุนไพรวงศขิง ในเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค ไดจำนวน 10 สกุล รวม 26 ชนิด  
และเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จำนวน 10 สกุล 35 ชนิด ทราบช่ือวิทยาศาสตรพืชวงศขิงในเขตอุทยานแหงชาติ 
ไทรโยคได 13 ชนิด โดยพบชนิดใหมของโลก 1 ชนิด และในเขตอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ ทราบช่ือวิทยาศาสตร 
12 ชนิด และนำพรรณพืชวงศขิงมาปลูกอนุรักษไวได 17 ชนิด นำพืชวงศขิงสายพันธุตางๆ มาปลูกรักษาใน
สภาพธรรมชาติ เพ่ือศึกษาลักษณะประจำพันธุ ใบ ดอก และเหงา วิเคราะหรวมกับผลการตรวจสอบความ
หลากหลายลายพิมพดีเอ็นเอ 

โครงการยอย : การอนุกรมวิธาน การรวบรวมและขยายพันธุพืชสมุนไพรวงศขิง 
 โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและการใชสภาวะเย็นย่ิงยวด 

 Zingiber zerumbet (L.) Sm. 30 Boesenbergia pulcherrima Ktze. Costus speciosus Sm.

 Kaempferia parviflora Wall. ex.  กระทือ ไพลปา

 ศึกษาการขยายพันธุพืชสมุนไพรวงศขิง ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และไดสูตรอาหารที่เหมาะสมในการ
ขยายพันธุ และเก็บรักษาเนื้อเยื่อเจริญพืชวงศขิงในระยะยาวนานภายใตสภาวะเย็นยิ่งยวด 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

โครงการยอย : การใชดีเอ็นเอกำกับลักษณะประจำพันธุพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ (กวาวเครือ พืชวงศขิง) 

ลายพิมพดีเอ็นเอของพันธุกวาวเครือดวยเทคนิค RAPD  
 การตรวจสอบความหลากหลายลายพิมพดีเอ็นเอของพันธุกวาวเครือดวยเทคนิค RAPD  พบความ
แตกตางอยางหลากหลายของกวาวเครือในแตละจังหวัด  และอีกท้ังมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางสายพันธุ
ของตนที่มาจากแหลงเดียวกัน และใชดีเอ็นเอระบุเปอรเซ็นตความบริสุทธิ์สายพันธุที่เกิดจากเมล็ด 

โครงการยอย : การพัฒนาพันธุสมุนไพรเพ่ือใหผลผลิตสูงคุณภาพดี : กวาวเครือ 

 นำพันธุพืชสมุนไพรกวาวเครือจากแหลงตางๆ ทั่วประเทศไทยมาปลูกเปรียบเทียบพันธุที่ศูนยวิจัยขาวโพด
ขาวฟางแหงชาติ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา บันทึกลักษณะการเจริญเติบโตและทำการผสมพันธุในตนที่มีการติดดอก 
และติดฝก  

กวาวเครือขาวพันธุลำปางฝกมวง 

กวาวเครือพันธุลำปางฝกเขียว 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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โครงการยอย : โรคสมุนไพรและควบคุมโดยชีววิธี : วงศขิง 

 การศึกษาเช้ือสาเหตุโรคในพืชสมุนไพรวงศขิง และพัฒนาวิธีการควบคุมโรคโดยชีววิธี โดยสำรวจในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม พบวาสมุนไพรวงศขิง เปนโรครากเนาและโคนตนเนา จึงไดนำมาแยกเช้ือเพ่ือ
ทดลองบำบัดรักษาดวยเช้ือราปฏิปกษไตรโคเดอรมา และทดสอบในสภาพโรงเรือนพบวาเช้ือราปฏิปกษมี
ประสิทธิภาพควบคุมเช้ือรา Pythium sp. และเช้ือรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหงาเนาในขิง และกระชาย 
รวมทั้งใชเชื้อราปฏิปกษปองกันโรคเหงาเนาของกระชายในสภาพแปลงเกษตรกร 

โครงการยอย : ผลของกวาวเครือตอการเจริญของจุลินทรีย 

 สารสกัดจากกวาวเครือขาวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิด เชน Bacillus cercus 
Bacillus subtilis และ Escherichia coli เปนตน แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของยีสต เห็ดและรา 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

โครงการยอย : สารออกฤทธิ์จากกวาวเครือกับการควบคุมเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 

 สารสกัดพืชสมุนไพรวงศขิง สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum capsici 
Colletotrichum gloeosporioides Lasiodiplodia theobromae Dothiorella sp. Pestalotiopsis sp. Pythium 
aphanidermatum 2.นำ้มันขิงลดการเจริญของเสนใยเช้ือรา Colletotrichum sp. ทั้ง 3 สายพันธุ และ L 
theobromae นำ้มันกระชายลดการเจริญของ Colletotrichum sp. สายพันธุ Dothiorella sp. Pestalotiopsis sp. 
และ Pythium aphanidermatum 

โครงการยอย : การใชสมุนไพรวงศขิงควบคุมโรคในการปลูกหนอไมฝร่ังอินทรีย 

 การใชพืชสมุนไพรวงศขิงหมักเปนน้ำหมักชีวภาพ ใชปองกัน
กำจัดโรคในแปลงปลูกผัก โดยใชร วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ 
และเช้ือราไตรโคเดอรมา เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน
ควบคุมโรคพืช ในการปลูกหนอไมฝรั่ง  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 

เครื่องลมตอซังขาว 
 เคร่ืองลมตอซังขาวใชงานรวมกับรถไถนาแบบเดินตามได
เอนกประสงค การทำนาลมตอซังเปนการทำนาครั้งที่ 2 หรือ ครั้งที่ 3 
โดยไมตองไถพรวนเปนการลดคาใชจายในการทำนา นอกจากนั้น
สามารถใชเดินทางและบรรทุกสัมภาระได 

เครื่องเก็บฟางขาวในนา 
 เคร่ืองเก็บฟางในนาใชในการรวบรวมฟางท่ีกระจายท่ัวพ้ืนนา
หลังจากใชรถเก่ียวขาวใหรวมเปนแถว เพ่ือความสะดวกในการทำ
อัดฟอนฟาง 

เครื่องสับทางและเปลือกมะพราว 
 เคร่ืองสับทางและเปลือกมะพราวไดออกแบบและสรางข้ึน
เพื่อลดปริมาณการทับถมของทางมะพราวในสวนมะพราว ซ่ึงสามารถ
สับทางมะพราว ใหมีความหนา 1.8 ถึง 6.5 มิลลิเมตร และยอยเปน
ชิ้นเล็กๆ ได 

เครื่องอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัย 

 เคร่ืองอัดแทงวัสดุปลูกพริกอนามัยแบบ 1 หัวอัด ใชทำวัสดุปลูกในรูปแบบของแทงปลูกท่ีมีความเหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของตนกลาพริกขี้หนู 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

เครื่องผาทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ 

 เคร่ืองผาทุเรียนแบบก่ึงอัตโนมัติใชผาทุเรียนพันธุหมอนทองสำหรับการบริโภคสดและการแปรรูป 
มีความสามารถในการทำงาน 77.42 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

เครื่องทำความสะอาดผลสละ 

 เครื่องทำความสะอาดผลสละตนแบบ ใชกำจัดหนามของผลสละ เพื่อความสะดวกในการบริโภค 



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง 
การพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหสารสำคัญในพืชสมุนไพร 

 ดำเนินการจัดตั้งหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวมและแอนโดรกราโฟไลด 
ในสมุนไพรฟาทะลายโจรจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานอ่ืนๆ จากภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งการพัฒนาวิธีการวิเคราะหแลคโตนรวม โดยดัดแปลงจากวิธีของสถาบันวิจัยสมุนไพร ซ่ึงลดเวลาลง 
จากเดิม120 นาทีเปน 60 นาทีและวิธีการวิเคราะหแอนโดรกราโฟไลด สกัดแบบใชคลื่นเสียง (sonication) เวลา 
10 นาที การพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณแลคโตนรวมและแอนโดรกราโฟไลดนี้ คาที่ไดไมแตกตางจากวิธีการเดิม 
และจากผลการตรวจสอบความใชไดของวิธีพบวามีความเหมาะสมและสามารถนำไปวิเคราะหได 

 การศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในแปลงขาวอินทรียจาก
แหลงปลูกขาวในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 2 แปลง ไดแก แปลงปลูก
ขาวอินทรียของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี พื้นที่ 1 ไร 
และแปลงปลูกขาวอินทรียของโครงการศูนยบริการวิชาการเกษตร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 9 
ไร ซ่ึงบริเวณดังกลาวไมมีผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำการ
เก็บตัวอยางดิน 2 ครั้งคือ กอนการใสปุยและหลังการเก็บเก่ียว 
เก็บตัวอยางวัสดุที่ใสในแปลง ไดแก ปุยอินทรียคือมูลโค และ 

ฟางขาว และตัวอยางพืช ไดแก ตนขาว ระยะเก็บเกี่ยว ตนขาวนำมาแยกเปนสวนของตน เมล็ดขาวสารและเปลือก 
นำตัวอยางมาวิเคราะหปริมาณโลหะหนักไดแก แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะก่ัว (Pb) ทองแดง (Cu) นิกเกิล 
(Ni) สังกะสี (Zn) และเหล็ก (Fe) พบวา คาความเขมขนของโลหะหนักในตัวอยางดินกอนการใสปุยและหลังการ
เก็บเก่ียว มีคาต่ำกวาคาวิกฤตของโลหะหนักในดิน และคาความเขมขนเบ้ืองตนที่ใชประเมินความเส่ียง 
(risk assessment) ของการเกิดมลพิษเน่ืองจากการปนเปอนโลหะหนักในดิน สำหรับมูลโคท่ีใสมีคาความเขมขน
ของโลหะหนัก คือ Cd, Cr, Pb และ Cu ไมเกินปริมาณที่กำหนดในมาตรฐานปุยอินทรีย สวนของฟางท่ีใชใสใน
แปลง ตน เมล็ดขาวสาร และเปลือกขาวท่ีเก็บเก่ียวจากแปลงปลูกขาวอินทรียทั้ง 2 แปลง มีคาความเขมขนของ
โลหะหนักต่ำกวาคาวิกฤตในพืชเชนกัน 

การศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในแปลงขาวอินทรีย 
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30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

การพัฒนาการตรวจวิเคราะหอะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อการสงออก 

 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห อะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือการสงออก  
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ นอกจากไดรับการรับรองเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหอะฟลาทอกซินตามระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 แลว ยังไดสรางเครือขายเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งของงานวิจัยดาน Mycotoxin โดยการสนับสนุน
งานวิจัยรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาชุดตรวจสอบ/อุปกรณเพ่ิมความ
แมนยำในการวิเคราะหอะฟลาทอกซินบี 1 (มินิคอลัมน) รวมทั้งไดรวมสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ เชน 
งานเรียนงานสอน ตลอดจนการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพหองปฏิบัติการใหเขาสูระบบ 
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหนอไมฝร่ังโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของหนอไมฝรั่ง ดวยการเพาะเล้ียงอับละอองเกสรตัวผู โดยนำดอก
ตูมของหนอไมฝรั่ง มาเพาะเล้ียงในอาหารท่ีเหมาะสมในสภาพปลอดเช้ือ สามารถชักนำใหเกิดเอ็มบริโอ
จีนิคแคลลัสไดในอัตรารอยละ 17.13 แคลลัสเหลาน้ีสามารถพัฒนาเปน somatic embryos (ภาพที่ 1) และนำมา
ขยายเพ่ือเพ่ิมปริมาณและเจริญเปนตนหนอไมฝรั่งได (ภาพท่ี 2, 3) เมื่อทำการศึกษาจำนวนโครโมโซมพบวา
ตนหนอไมฝรั่งท่ีเจริญมาจากการเพาะเล้ียงอับละอองเกสรตัวผูมีจำนวนโครโมโซมท้ังชนิด 1n และชนิด 2n ซ่ึงชนิด 1n 
มีจำนวนโครโมโซมเทากับ 10 และชนิด 2n มีจำนวนโครโมโซมเทากับ 20 ในอัตราสวนรอยละ 84.6 และ 15.4 
ตามลำดับ และไดยายแคลลัสเหลาน้ีไปเล้ียงในอาหารเหลวเพื่อการชักนำใหเกิด somatic embryos สำหรับใชใน
การทดลองเกี่ยวกับการศึกษาเทคนิคการทำ encapsulation ดวย sodium alginate เพื่อใชเปนเมล็ดเทียมตอไป  



30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 30 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ชุดโครงการ “การศึกษากลไกชีวสังเคราะหแปงในมันสำปะหลัง” 
โครงการรวม : การพัฒนาระบบการถายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหนาที่ของยีนและการพัฒนา

ระบบการสรางมันสำปะหลังดัดแปรพันธุที่ปลอดจากโมเลกุลเคร่ืองหมาย 

 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังสายพันธุไทย (KU50 และมันหานาที) โดย 
เลี้ยงเนื้อเย่ือสวน ตายอด ตาขาง และ/หรือ ใบออนมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารที่มี 2,4-D หรือ 
picloram ความเขมขนสูงๆ เพ่ือชักนำ somatic embryos และ cotyledon โดยสวน cotyledon น้ี สามารถชักนำ
ใหเจริญเปนตนออนได เม่ือเล้ียงบนอาหารท่ีเติม BA รวมกับ IBA ดังนั้นระบบการถายยีนเขามันสำปะหลังระบบ
หน่ึงก็คือการถายยีนผาน cotyledon ซ่ึงสามารถคัดเลือกตนที่ไดรับการถายยีนจากระบบตางๆ และชักนำตนออน
ใหมผาน cotyledon ได 

ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล 

โครงการปรับปรุงพันธุออย 
 การปรับปรุงพันธุออย ไดพันธุออยกำแพงแสนมีลักษณะเดน 
คือ การเจริญเติบโตดี ทนแลง ความหวานสูง สามารถปลูกไดดีในพ้ืนที่
อาศัยน้ำฝนและพ้ืนที่ชลประทาน เชน กำแพงแสน 94-13, กำแพงแสน 
00-148, กำแพงแสน 01-1-25, กำแพงแสน 01-1-12, กำแพงแสน 
01-4-29 และกำแพงแสน 00-58 เปนตน 

กำแพงแสน 01-1-25 กำแพงแสน 01-1-12 

ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม 
โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 การแสดงอุทยานแมลง พิพิธภัณฑแมลง นิทรรศการวิชาการให
บริการวิชาการและบริการงานวิจัย การเย่ียมชม ทัศนศึกษา ดูงาน 
การเพาะเลี้ยงแมลงในกลุมตางๆ ที่สวยงามหายากใกลสูญพันธุ ตลอดจน
เปนแหลงศึกษาหาความรูสำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป   
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นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไมและดวงกระดิ่งทองเพื่อประโยชนทางการแพทยแผนไทย 

 การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการและองคความรูทางกีฏวิทยาดานการใชประโยชนทางการแพทยแผนไทย 
การเพาะเลี้ยงตั๊กแตนก่ิงไมสวยงามหายากใกลสูญพันธุ การแสดงแมลงแบบมีชีวิต และตัวอยางแมลงทางวิชาการ 
เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของอุทยานแมลงฯ ตลอดจนใหการสนับสนุนการทำปญหาพิเศษของนิสิต 

 ขอมูลทางวิชาการดานแมลงในการปองกันกำจัดแมลงศัตรูคะนา 
สามารถนำขอมูลที่ไดไปประยุกตใชไดจริง และนิทรรศการวิชาการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอุทยานแมลงฯ สำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป 

การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการปองกันกำจัดแมลงศัตรูผักตระกูลกะหล่ำ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน 
การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก (Pepper Germplasm Management) 

 พันธุกรรมพืชถือเปนทรัพยากรที่มีคาและมีความสำคัญตอการปรับปรุงพันธุพืชอยางมาก ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของพืชจึงมีความจำเปนที่จะตองอนุรักษและนำมาใชประโยชนตอไปในอนาคต ศูนยวิจัยและพัฒนา
พชืผกัเขตรอนมกีารจดัเก็บเชือ้พนัธกุรรมพชืผักหลายชนดิ และพริกเปนพืชหนึง่ทีม่กีารเก็บรวบรวมพนัธุและพนัธุกรรมไว
เปนจำนวนมากกวา 2,000 accessions และมีการนำเช้ือพันธุกรรมพริกจากแหลงพันธุกรรมตางประเทศเขามาทดสอบ
ดวย ดังน้ันการนำมาใชประโยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปรับปรุงพันธุ จึงตองศึกษาลักษณะทางดานคุณภาพ 
การเจริญเติบโต ความตานทานตอโรคและแมลง รวมถึงลักษณะดีเดนเฉพาะพันธุ เพื่อใหมีการนำเช้ือพันธุกรรมพริก
ไปใชตรงตามวัตถุประสงค เชน การใชประโยชนของพริกท้ังการบริโภคสดและเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร 
ซึ่งตองการพริกที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการทำน้ำพริกสำเร็จรูป ท่ีตองการพริกคุณภาพดี 
และความเผ็ดท่ีคงท่ี นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมพันธุพริกทั้งในประเทศและตางประเทศ อาจจะเปนตัวอยางเดียวกัน
หรือพันธุเดียวกัน การจำแนกพันธุพืชโดยการเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะภายนอก เชน ลักษณะใบ สี 
ขนาด รูปราง ของดอกและผล เปนวิธีที่ใชกันมานานและยังใชไดผลดีในปจจุบัน แตในพืชท่ีมีสายพันธุใกลเคียงกัน 
การแยกความแตกตางของแตละสายพันธุ จึงมีความจำเปนที่จะตองใชการศึกษาดานตางๆ ท้ังในแงสัณฐานวิทยา 
(morphology) และเทคนิคทางอณูชีววิทยา(molecular biology) ชวยในการจำแนกชนิดใหถูกตองแมนยำย่ิงขึ้น เพ่ือ
ใชสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ และการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพริก 
 การจัดการเช้ือพันธุกรรมพริกโดยศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอนจึงไดเลือกกลุมเชื้อพันธุกรรมพริกซึ่งแบง
ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเช้ือพันธุกรรมพริกที่นำเขาจากตางประเทศ มาประเมินลักษณะที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะการตานทานโรคแอนแทรคโนส และไวรัส การตานทานตอการทำลายของแมลงวันผลไม 
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ภาพที่ 1 เช้ือพันธุกรรมพริกที่ไมแสดงอาการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผล 13 accessions  

และประเมินปริมาณ Capsaicin เพ่ือจัดกลุมความเผ็ดของเช้ือพันธุกรรมพริก จำแนกตัวอยางหรือพันธุดวยเทคนิค 
DNA fingerprint รวมถึงการจัดทำฐานขอมูล และระบบการเขาถึงเชื้อพันธุกรรมตางๆ เพ่ือใหนักปรับปรุงพันธุทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นักวิจัย นักวิชาการที่ตองการเช้ือพันธุกรรมพริกเปนฐานในการปรับปรุงพันธุ สามารถเขาถึงแหลง
ขอมูลและนำเมล็ดพันธุไปปรับปรุงใหไดพันธุใหมตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจเมล็ดพันธุ 
  
โครงการน้ี ประกอบดวย โครงการยอย 6 โครงการ คือ 
โครงการยอยท่ี 1 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก การประเมินพันธุ และการปลูกทดสอบพันธุ 
โครงการยอยท่ี 2 การประเมินความตานทานของเช้ือพันธุกรรมพริก ตอโรคแอนแทรคโนส 
โครงการยอยท่ี 3 การประเมินความตานทานของเช้ือพันธุกรรมพริกตอเชื้อไวรัส CMV และไวรัส CVMV 
โครงการยอยท่ี 4 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกในลักษณะตานทานตอแมลงวันผลไม (Bactrocera latifrons)  
โครงการยอยท่ี 5 การศึกษาเบื้องตนเพื่อหาปริมาณแคปไซซินในพริกแหงปนดวยแสงยานใกลอินฟราเรด 
โครงการยอยท่ี 6 การจำแนกเชื้อพันธุกรรมพริกโดยอาศัยลายพิมพดีเอ็นเอ 
 จากการศึกษาและประเมินลักษณะตางๆ ของเชื้อพันธุกรรมพริกของศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอนจำนวน 
346 accessions และจาก GRIN/SINGER สหรัฐอเมริกา จำนวน 285 accessions ไดขอมูลลักษณะทางพืชสวน 
และขยายเมล็ดพันธุสำหรับจัดเก็บเปนเชื้อพันธุกรรม เมล็ดพันธุสำหรับใชในงานวิจัย และเมล็ดพันธุสำหรับการขอใช
จากท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่องานวิจัยตอยอด สามารถดูขอมูลไดจาก http://www.nstda.or.th 
 การประเมินความตานทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และโรคใบดางพริก ท้ัง CMV-KPS10 
และ CVMV-KPS9 รวมทั้งความตานทานตอการเขาทำลายของแมลงวันผลไม (Bactrocera latifrons) พบวา 
เชื้อพันธุกรรมพริกที่ไมแสดงอาการเกิดโรคแอนแทรคโนส มีจำนวน 13 accessions ดังนี้ CA822 CA892 CA924 
CA927 CA1000 CA1032 CA1151 CA1180 CA1245 CA1251 CA1302 CA1394 และ CA1429 (ภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 2 ลักษณะตน ผลออนและผลแก ของเช้ือพันธุกรรมพริก CA1131 ซ่ึงแสดงลักษณะตานทานโรคแอนแทรคโนส โรคใบดาง
จากเชื้อ CMV-KPS10 และ CVMV-KPS9 และการเขาทำลายของแมลงวันผลไม 

 การประเมินความตานทานโรคใบดางพริก CMV-KPS10 มีเช้ือพันธุกรรมพริกที่จัดเปนสายพันธุตานทาน 
จำนวน 7 accessions ไดแก CA735 CA860 CA931 CA1131 CA1369 CA1444 และ CA1453 
 การประเมินความตานทานโรคใบดางพริก CVMV-KPS9 มีเชื้อพันธุกรรมพริกที่จัดเปนสายพันธุตานทาน 
จำนวน 20 accessions ไดแก CA860 CA940 CA1029 CA1049 CA1075 CA1131 CA1162 CA1164 CA1195 
CA1200 CA1258 CA1327 CA1340 CA1348 CA1351 CA1465 CA1473 CA1479 CA1485 และ CA1488 
การประเมินความตานทานแมลงวันผลไม พบ สายพันธุที่มีลักษณะ จำนวน 6 accessions ไดแก CA1131 
CA1187 CA1340 CA1373 CA1394 และ CA1429  
 จากการประเมินลักษณะความตานทานโรคแอนแทรคโนส โรคใบดางจากเชื้อ CMV-KPS10 และ CVMV-
KPS9 รวมท้ังความตานทานตอการเขาทำลายของแมลงวันผลไม ของเช้ือพันธุกรรมพริก พบวามีเพียง 1 
accession เทานั้นที่แสดงความตานทานทั้งโรคและแมลง ไดแก CA1131 (ภาพที่ 2) ซึ่งเปนพริกขี้หนูผลเล็ก 
เกบ็รวบรวมจาก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแตป 2542 

ศูนยนาโนเทคโนโลยี 
โครงการออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสรางระดับนาโนเมตร 

 นาโนเทคโนโลยี เปนศาสตรใหมที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง การพัฒนานาโนเทคโนโลยีตองอาศัยความรู 
และความสามารถในการศึกษาวิเคราะหโครงสราง สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของวัสดุที่มีขนาดเล็ก
มากๆ ในระดับ 1-100 นาโนเมตร  และความกาวหนาดานนาโนเทคโนโลยีตองอาศัยการคำนวณทางเคมี
คอมพิวเตอรขั้นสูง เพ่ือชวยอธิบายสมบัติและปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสารประกอบนาโน สามารถใหภาพการ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในรายละเอียดถึงระดับของโมเลกุลหรือระดับนาโนเมตร 
 งานวิจัยนี้เสนอการศึกษาการพัฒนาโครงสรางระดับโมเลกุลของวัสดุขนาดนาโนเมตรและตัวเรงปฏิกิริยา
อยางเปนระบบ ประกอบดวยข้ันตอนที่เชื่อมโยงเปนเครือขายการวิจัยอยางครบวงจรเร่ิมตั้งแตการวิจัยทฤษฎี
พื้นฐานในระดับโครงสรางโมเลกุลเพ่ือทำนายสมบัติของวัสดุนาโน การออกแบบวัสดุนาโนที่มีสมบัติตามตองการ 
และพัฒนาการสังเคราะหและข้ึนรูปไดเปนผลิตภัณฑ และการทดสอบความสามารถในการทำงานและการจำแนก
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ  
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 เปนโครงการที่นำความรูจากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถายทอดสูชุมชนทองถิ่นของ
จังหวัดตราด โดยดำเนินงานตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยการจัดฝกอบรมที่เนนสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย เชน วนเกษตร การผลิตถานอัดกอนและน้ำสมควันไม การอนุรักษทรัพยากรชีวภาพสำหรับ
เยาวชน การจัดการไมกฤษณา เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการน้ีไดกอใหเกิดความตื่นตัว
ของชุมชนทองถ่ินในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การตระหนักถึงความสำคัญของการทำวนเกษตร ตลอดจน
เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถานีวิจัยกับเกษตรกรและหนวยงานทองถ่ินในการผลักดันการดำเนินงาน 
วนเกษตรสูชุมชน 
 

เทคโนโลยีการจัดการไมกฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน” 

เปนโครงการวิจัยบูรณาการรวมกันระหวางสถานีวิจัยวนเกษตรตราดกับคณะ และสถาบันภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รวม 8 หนวยงาน ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 เพ่ือพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับไมกฤษณาแบบ
ครบวงจร ทั้งการตรวจสอบและคัดเลือกชนิดพันธุที่ดี การขยายพันธุและการปลูก การชักนำสารกฤษณา 
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต และการตลาด ซึ่งผลการวิจัยไดมีสวนสำคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ 
ไมกฤษณา การสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกร เอกชน และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
รวมทั้งผลงานวิจัยเรื่องสารชักนำกฤษณาก็ไดมีการยื่นขอจดสิทธิบัตร 

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือขายวนเกษตร 
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