
ภาคผนวก 1-1 

 
 
 
 
 

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย 

แบบสํารวจความคิดเห็น 
กลุมที่ 1 ผูบริหารสวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
************************************************* 

 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการ
วิจัย   โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไดวาจางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ศึกษา “โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย)  โดยสวนหนึ่งของการศึกษาจะอาศัยการ
สํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของ เพ่ือประมวลผลในภาพรวม   ซึ่งจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น คณะวิจัยจึงขอสอบถามมุมมองของทานที่มีตอดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 การสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
สวนที่ 2 หลักการบริหารงานวิจัยที่ดี 
สวนที่ 3 สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย 
สวนที่ 4 แรงจูงใจในดานการวิจัย 

วิธีการใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอ มีดังตอไปนี้ 

4 – เห็นดวยอยางยิ่ง  , เหมาะสมอยางยิ่ง ,มาก 
3 – เห็นดวย , เหมาะสม , คอนขางมาก 
2 – คอนขางไมเห็นดวย  , คอนขางไมเหมาะสม , ปานกลาง 
1 – ไมเห็นดวยอยางยิ่ง , ไมเหมาะสมอยางยิ่ง , นอย 
0 - เฉยๆ , ไมสามารถระบุ , ไมมี 
 

 
 

 

  4 3 2 1 0 
การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย      

1. มหาวิทยาลัยมีการนํางานวิจัยเขามาเกี่ยวของในหลักสูตรการเรียนการสอน      
2. หลักสูตรการเรียนการสอนเนนไปที่การสอนใหมีความคิดริเริ่ม      
3. ในหลักสูตรมีการชักจูงใหเห็นความสําคัญของการวิจัย      
4. มหาวิทยาลัยมีการเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาสอนในชั้นเรียน      
5. ปจจุบันมีการผลิตนิสิตปริญญาโทและเอกอยางเพียงพอ      

กรอบแนวคําถามในการประเมินการสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู  
 

ภาคผนวก  1 
แบบสํารวจความคิดเห็น 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  4 3 2 1 0 
การฝกอบรมและพัฒนานักวิจัย      

6. งบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสําหรับผูชวยนักวิจัย (Research 
Assistant: RA) เพียงพอและสมเหตุสมผล 

     

7. ผูชวยนักวิจัยมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ มีโอกาสทํางานในสาย
งานวิจัยที่สนใจ 

     

8. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ(อยางเปนทางการ)พัฒนาระบบผูชวยวิจัย      
การเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน      

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาครัฐบาลในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

11. มีการดําเนินการวิจัยกับเอกชนในรูปแบบของการรวมกิจการกัน      
12. มีการรวมกลุมในการทําวิจัยรวมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ      
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการวิจัยกับหนวยงานเครือขาย 

(network) ในเชงิรุก 
     

ผลประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย      
14. ผูไดรับประโยชนไดรับทราบขาวสารในการดําเนินโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง      
15. ผูไดรับประโยชนสามารถนําผลลัพธจากงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง      
16. งานวิจัยตรงกับความตองการของผูไดรับประโยชน      
17. งานวิจัยกอใหเกิดการประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต      
18. งานวิจัยกอใหเกิดการพัฒนาความรูในสังคม      
19. มีการสะสมองคความรูจากผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบ*      
20. มีการสะสมฐานขอมูลงานวิจัย อาทิ หัวขอการวิจัย ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 

อยางครบถวน เพ่ือนําไปใชประโยชนเปนระบบ* 
     

การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย      
21. ผลงานวิจัยเผยแพรเปนจํานวนมากในแตละป      
22. ผลงานวิจัยไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง      
23. มีความหลากหลายของสื่อในการเผยแพรงานวิจัย      
24. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยมีความนาสนใจ      
25. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด      
26. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ      
27. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ      
28. มีการสนับสนุนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร      
หมายเหตุ   *  หมายถึง จัดเก็บขอมูลพรอมที่จะสามารถดึงขอมูลมาใชไดเมื่อตองการ 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-3 

 
 
 

  4 3 2 1 0 
การวางแผนแมบท      

1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนแมบทเพ่ือการดําเนินงานบริหารงานวิจัยใน 
ระยะยาว 

     

การวางแผนกลยุทธ      
2. มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานบริหารวิจัย      
3. มีการกําหนดทิศทางของงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติอยาง

ชัดเจน 
     

4. มีการกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย      
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี      

การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ      
6. มีการดําเนินงานที่มุงไปยังผลสัมฤทธิ์      
7. มีการดําเนินงานตามที่มีการวางแผนไวอยางครบถวน      
8. การดําเนินงานบริหารงานวิจัยระหวางหนวยงาน สถาบัน หรือวิทยาเขตมี

ประสิทธิภาพ 
     

9. มีความรวมมืออันดีในการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน      
การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีดี      
10. มีวิธีการประเมินผลวางานวิจัยมีความคุมคาในแงของงบประมาณที่ใชไป      
11. ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว      
12. ควรมีการปรับระบบการตั้งเกณฑการประเมินผลงานวิจัยสาขาตางๆ (เชน 

สาขาวิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร) ใหมีการวัดดวยเกณฑที่แตกตางกัน 
     

การจัดต้ังศูนยวิจัย      
13. ศูนยวิจัยมีสวนชวยใหการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
14. การดําเนินงานของศูนยวิจัยมีความเปนอิสระ และมีความยืดหยุนสูง      
15. ศูนยความเปนเลิศทางการวิจัยมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยในดานนั้นๆ

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     

การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการวิจัยพื้นฐานและประยุกต      
16. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)   ................ % 

       การวิจัยประยุกต (apply research)  ................ % 
 

กรอบแนวคําถามในการประเมินการบริหารงานวิจัย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
 

  4 3 2 1 0 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน      

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย      
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่เพียงพอแกการวิจัย      
3. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยที่ทันสมัย      
4. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยเพียงพอแกการวิจัย      
5. มีงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวิจัยอยาง 

เพียงพอ 
     

นโยบายและระเบียบที่เอ้ือตอการวิจัย      
6. นโยบายและกฎระเบียบทางดานการวิจัยมีความชัดเจน      
7. นโยบายทางดานการวิจัยใหอิสระแกนักวิจัยในการดําเนินโครงการวิจัย      
8. ระเบียบในระหวางหนวยงาน สถาบัน และวิทยาเขตมีความยืดหยุน       
 และชวยใหการประสานงานสะดวก รวดเร็ว      

 
 
 
 

  4 3 2 1 0 
แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีเปนตัวเงิน      

1. สัดสวนเงินสําหรับนักวิจัยที่ไดรับจากงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพียงพอ
ตอความตองการ 

     

2. เงินที่ไดรับจากการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการมีความเหมาะสมและ 
นาพึงพอใจ 

     

3. มีการใหเงินรางวัลแกนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเดน      
4. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่เปนตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีมิใชตัวเงิน      
5. มีการมอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย      
6. มีหลักการพิจารณาเลื่อนตําแหนงทางวิชาการที่นาพอใจแกนักวิจัย      
7. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่มิใชตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

8. มีภาระการสอนอยูในระดับที่เอื้อตอการทํางานวิจัยได      

กรอบแนวคําถามในการประเมินสภาพแวดลอมในการวิจัยที่ด ี

กรอบแนวคําถามในการประเมินแรงจูงใจในดานการวิจัย 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-5 

สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ทานอยากใหคําจํากัดความ (definition)  มหาวทิยาลัยที่เนนการวิจัย (Research University) วาอยางไร    
หรือ ทานใหความหมาย  และขอบเขตไวอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 

2. ทานคิดวา ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ควรเปนเชนไร   
ตัวอยางเชน   - มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการตีพิมพระดับนานาชาติ   (ท่ีอาจเปนประโยชนหรือไมเปน

ประโยชนตอการพัฒนาของประเทศก็ได) 
- มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนชวยชุมชนในระดับรากหญา   

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
3. สาขาการวิจัยสาขาใดที่มีศักยภาพในดานการวิจัย   สมควรแกการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 

เพื่อผลักดันใหมีความโดดเดน และชูสาขาดังกลาวใหแกประชาชน รวมถึงนานาชาติทราบถึงความเปน
เลิศในสาขาดังกลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดวยเหตุผลอะไรทานจึงคิดเชนนั้น 
ตัวอยางเชน   สาขาเกษตรพืชสวน เน่ืองจากมีผลงานตีพิมพสูง  มีองคความรูสะสมมากและบุคลากรสาขาดังกลาวมี

ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

4. ศูนยความเปนเลิศ หรือ Center of Excellence ควรมีการบริหารงานวิจัยเชิงกลยุทธอยางไร 
ตัวอยางเชน  - เนนการบริหารงานวิจัยเชิงรุก  โดยมีอํานาจในการจัดการทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรภายใน

ศูนยอยางคลองตัว  และมีทีมงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับแตละศูนยเพ่ือเสนอ
วิธีการแกปญหา (solution) การวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการจัดสรร/บริหารงบประมาณดานการวิจัยอยางไร  เพ่ือสนับสนุนสูการ 

กาวไปเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยอยางไร  ดวยเหตุผลอะไร  และมีเกณฑอยางไร 
ตัวอยางเชน  - จัดสรรงบประมาณการวิจัยแกคณะตางๆ ดวยสัดสวนงบประมาณที่แตกตางกัน โดยอาศัยระบบการ

ประเมินเปนตัวช้ีวัดผลงานวิจัยในรอบปท่ีผานมา และพิจารณาปรับวงเงิน 
งบประมาณที่จะจัดสรรใหในปถัดไป 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
6. ภายใตงบประมาณ และเวลาท่ีจํากัด  ทานคิดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรสรางระบบแรงจูงใจ 

รูปแบบใด   จึงจะสนับสนุนให นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรไดอยางกวางขวางขึ้น 
ตัวอยางเชน  - ในกรณีท่ีนักวิจัยสามารถบริหารโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณของ 

โครงการเหลือ ใหแบงผลตอบแทนดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย เพ่ือเปนการสราง 
แรงจูงใจใหแกนักวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

--------------------จบการสํารวจความคิดเห็น -------------------- 
ขอขอบพระคุณอยางสูง 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-7 

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย 
แบบสํารวจความคิดเห็น 

กลุมที่2 ผูบริหารคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย และศูนยตางๆ 
************************************************* 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการ
วิจัย   โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไดวาจางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ศึกษา “โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย)  โดยสวนหนึ่งของการศึกษาจะอาศัยการ
สํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของ เพ่ือประมวลผลในภาพรวม   ซึ่งจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น คณะวิจัยจึงขอสอบถามมุมมองของทานที่มีตอดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 การสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
สวนที่ 2 หลักการบริหารงานวิจัยที่ดี 
สวนที่ 3 สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย 
สวนที่ 4 แรงจูงใจในดานการวิจัย 
 
วิธีการใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอ มีดังตอไปนี้ 
4 – เห็นดวยอยางยิ่ง  , เหมาะสมอยางยิ่ง ,มาก 
3 – เห็นดวย , เหมาะสม , คอนขางมาก 
2 – คอนขางไมเห็นดวย  , คอนขางไมเหมาะสม , ปานกลาง 
1 – ไมเห็นดวยอยางยิ่ง , ไมเหมาะสมอยางยิ่ง , นอย 
0 - เฉยๆ , ไมสามารถระบุ , ไมมี 
 
 

 
 

 

  4 3 2 1 0 
การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย      

1. มหาวิทยาลัยมีการนํางานวิจัยเขามาเกี่ยวของในหลักสูตรการเรียนการสอน      
2. หลักสูตรการเรียนการสอนเนนไปที่การสอนใหมีความคิดริเริ่ม      
3. ในหลักสูตรมีการชักจูงใหเห็นความสําคัญของการวิจัย      
4. มหาวิทยาลัยมีการเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาสอนในชั้นเรียน      
5. ปจจุบันมีการผลิตนิสิตปริญญาโทและเอกอยางเพียงพอ      

การฝกอบรมและพัฒนานักวิจัย      
6. งบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสําหรับผูชวยนักวิจัย (Research 

Assistant: RA) เพียงพอและสมเหตุสมผล 
     

7. ผูชวยนักวิจัยมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ มีโอกาสทํางานในสาย      

กรอบแนวคําถามในการประเมินการสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-8 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  4 3 2 1 0 
งานวิจัยที่สนใจ 

8. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ(อยางเปนทางการ)พัฒนาระบบผูชวยวิจัย      
การเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน      

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาครัฐบาลในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

11. มีการดําเนินการวิจัยกับเอกชนในรูปแบบของการรวมกิจการกัน      
12. มีการรวมกลุมในการทําวิจัยรวมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ      
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการวิจัยกับหนวยงานเครือขาย 

(network) ในเชงิรุก 
     

ผลประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย      
14. ผูไดรับประโยชนไดรับทราบขาวสารในการดําเนินโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง      
15. ผูไดรับประโยชนสามารถนําผลลัพธจากงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง      
16. งานวิจัยตรงกับความตองการของผูไดรับประโยชน      
17. งานวิจัยกอใหเกิดการประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต      
18. งานวิจัยกอใหเกิดการพัฒนาความรูในสังคม      
19. มีการสะสมองคความรูจากผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบ*      
20. มีการสะสมฐานขอมูลงานวิจัย อาทิ หัวขอการวิจัย ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 

อยางครบถวน เพ่ือนําไปใชประโยชนเปนระบบ* 
     

การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย      
21. ผลงานวิจัยเผยแพรเปนจํานวนมากในแตละป      
22. ผลงานวิจัยไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง      
23. มีความหลากหลายของสื่อในการเผยแพรงานวิจัย      
24. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยมีความนาสนใจ      
25. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด      
26. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ      
27. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ      
28. มีการสนับสนุนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร      
หมายเหตุ   *  หมายถึง จัดเก็บขอมูลพรอมที่จะสามารถดึงขอมูลมาใชไดเมื่อตองการ 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-9 

 
 

 
  4 3 2 1 0 

การวางแผนแมบท      
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนแมบทเพ่ือการดําเนินงานบริหารงานวิจัยใน 

ระยะยาว 
     

การวางแผนกลยุทธ      
2. มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานบริหารวิจัย      
3. มีการกําหนดทิศทางของงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติอยาง

ชัดเจน 
     

4. มีการกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย      
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี      

การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ      
6. มีการดําเนินงานที่มุงไปยังผลสัมฤทธิ์      
7. มีการดําเนินงานตามที่มีการวางแผนไวอยางครบถวน      
8. การดําเนินงานบริหารงานวิจัยระหวางหนวยงาน สถาบัน หรือวิทยาเขตมี

ประสิทธิภาพ 
     

9. มีความรวมมืออันดีในการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน      
การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีดี      
10. มีวิธีการประเมินผลวางานวิจัยมีความคุมคาในแงของงบประมาณที่ใชไป      
11. ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว      
12. ควรมีการปรับระบบการตั้งเกณฑการประเมินผลงานวิจัยสาขาตางๆ (เชน 

สาขาวิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร) ใหมีการวัดดวยเกณฑที่แตกตางกัน 
     

การจัดต้ังศูนยวิจัย      
13. ศูนยวิจัยมีสวนชวยใหการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
14. การดําเนินงานของศูนยวิจัยมีความเปนอิสระ และมีความยืดหยุนสูง      
15. ศูนยความเปนเลิศทางการวิจัยมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยในดานนั้นๆ

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     

การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการวิจัยพื้นฐานและประยุกต      
16. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)   ................ % 

       การวิจัยประยุกต (apply research)  ................ % 
 

กรอบแนวคําถามในการประเมินการบริหารงานวิจัย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-10 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
 
 

  4 3 2 1 0 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน      

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย      
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่เพียงพอแกการวิจัย      
3. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยที่ทันสมัย      
4. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยเพียงพอแกการวิจัย      
5. มีงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวิจัย      

นโยบายและระเบียบที่เอ้ือตอการวิจัย      
6. นโยบายและกฎระเบียบทางดานการวิจัยมีความชัดเจน      
7. นโยบายทางดานการวิจัยใหอิสระแกนักวิจัยในการดําเนินโครงการวิจัย      
8. ระเบียบในระหวางหนวยงาน สถาบัน และวิทยาเขตมีความยืดหยุน       
 และชวยใหการประสานงานสะดวก รวดเร็ว      

 
 
 
 

  4 3 2 1 0 
แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีเปนตัวเงิน      

1. สัดสวนเงินสําหรับนักวิจัยที่ไดรับจากงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพียงพอ
ตอความตองการ 

     

2. เงินที่ไดรับจากการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการมีความเหมาะสมและ 
นาพึงพอใจ 

     

3. มีการใหเงินรางวัลแกนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเดน      
4. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่เปนตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีมิใชตัวเงิน      
5. มีการมอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย      
6. มีหลักการพิจารณาเลื่อนตําแหนงทางวิชาการที่นาพอใจแกนักวิจัย      
7. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่มิใชตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

8. มีภาระการสอนอยูในระดับที่เอื้อตอการทํางานวิจัยได      
 

กรอบแนวคําถามในการประเมินสภาพแวดลอมในการวิจัยที่ด ี

กรอบแนวคําถามในการประเมินแรงจูงใจในดานการวิจัย 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-11 

สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1. ทานอยากใหคําจํากัดความ (definition)  มหาวทิยาลัยที่เนนการวิจัย (Research University) วาอยางไร    

หรือ ทานใหความหมาย  และขอบเขตไวอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
2. ทานคิดวา ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ควรเปนเชนไร   

ตัวอยางเชน   - มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการตีพิมพระดับนานาชาติ   (ท่ีอาจเปนประโยชนหรือไมเปน
ประโยชนตอการพัฒนาของประเทศก็ได) 

- มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนชวยชุมชนในระดับรากหญา   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
3.  สาขาการวิจัยสาขาใดที่มีศักยภาพในดานการวิจัย   สมควรแกการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
เพื่อผลักดันใหมีความโดดเดน และชูสาขาดังกลาวใหแกประชาชน รวมถึงนานาชาติทราบถึงความเปนเลิศใน
สาขาดังกลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดวยเหตุผลอะไรทานจึงคิดเชนนัน้ 

ตัวอยางเชน   สาขาเกษตรพืชสวน เน่ืองจากมีผลงานตีพิมพสูง  มีองคความรูสะสมมากและบุคลากรสาขาดังกลาวมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง   

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
4. ศูนยความเปนเลิศ หรือ Center of Excellence ควรมีการบริหารงานวิจัยเชิงกลยุทธอยางไร 

ตัวอยางเชน  - เนนการบริหารงานวิจัยเชิงรุก  โดยมีอํานาจในการจัดการทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรภายใน
ศูนยอยางคลองตัว  และมีทีมงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับแตละศูนยเพ่ือเสนอ
วิธีการแกปญหา (solution) การวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการจัดสรร/บริหารงบประมาณดานการวิจัยอยางไร  เพ่ือสนับสนุนสูการ 
กาวไปเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยอยางไร  ดวยเหตุผลอะไร  และมีเกณฑอยางไร 
ตัวอยางเชน  - จัดสรรงบประมาณการวิจัยแกคณะตางๆ ดวยสัดสวนงบประมาณที่แตกตางกัน โดยอาศัยระบบการ

ประเมินเปนตัวช้ีวัดผลงานวิจัยในรอบปท่ีผานมา และพิจารณาปรับวงเงิน 
งบประมาณที่จะจัดสรรใหในปถัดไป 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
6. ภายใตงบประมาณ และเวลาท่ีจํากัด  ทานคิดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรสรางระบบแรงจูงใจ 

รูปแบบใด   จึงจะสนับสนุนให นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรไดอยางกวางขวางขึ้น 
ตัวอยางเชน  - ในกรณีท่ีนักวิจัยสามารถบริหารโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณของ 

โครงการเหลือ ใหแบงผลตอบแทนดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย เพ่ือเปนการสราง 
แรงจูงใจใหแกนักวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 
7. เนื่องจากในปจจุบัน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ยังคงขึ้นกับงบประมาณของประเทศ  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถขอ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงอื่นๆ ไดมากขึ้น จะชวยลดขอจํากัดเรื่องงบประมาณการวิจัยลง  
ทานมีขอเสนอแนะในประเด็น  การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน หรือตางประเทศ  นี้อยางไร 
ตัวอยางเชน  - เนนการทํางานเชิงรุก ในลักษณะ Industry-University Cooperative Research Center เพ่ือ 

ดึงดูดผูอุปถัมภทุนวิจัยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังชวยใหเขาถึงความตองการของตลาดไดมากขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 

--------------------จบการสํารวจความคิดเห็น -------------------- 
ขอขอบพระคุณอยางสูง 

 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-13 

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย 
แบบสํารวจความคิดเห็น 

กลุมที่3 วิทยาเขตและสถาบันสมทบ 
************************************************* 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการ
วิจัย   โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไดวาจางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ศึกษา “โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย)  โดยสวนหนึ่งของการศึกษาจะอาศัยการ
สํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของ เพ่ือประมวลผลในภาพรวม   ซึ่งจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น คณะวิจัยจึงขอสอบถามมุมมองของทานที่มีตอดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1 การสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
สวนที่ 2 หลักการบริหารงานวิจัยที่ดี 
สวนที่ 3 สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย 
สวนที่ 4 แรงจูงใจในดานการวิจัย 

 
วิธีการใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอ มีดังตอไปนี้ 
4 – เห็นดวยอยางยิ่ง  , เหมาะสมอยางยิ่ง ,มาก 
3 – เห็นดวย , เหมาะสม , คอนขางมาก 
2 – คอนขางไมเห็นดวย  , คอนขางไมเหมาะสม , ปานกลาง 
1 – ไมเห็นดวยอยางยิ่ง , ไมเหมาะสมอยางยิ่ง , นอย 
0 - เฉยๆ , ไมสามารถระบุ , ไมมี 
 

 
 

 
 

  4 3 2 1 0 
การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย      

1. มหาวิทยาลัยมีการนํางานวิจัยเขามาเกี่ยวของในหลักสูตรการเรียนการสอน      
2. หลักสูตรการเรียนการสอนเนนไปที่การสอนใหมีความคิดริเริ่ม      
3. ในหลักสูตรมีการชักจูงใหเห็นความสําคัญของการวิจัย      
4. มหาวิทยาลัยมีการเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาสอนในชั้นเรียน      
5. ปจจุบันมีการผลิตนิสิตปริญญาโทและเอกอยางเพียงพอ      

การฝกอบรมและพัฒนานักวิจัย      
6. งบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสําหรับผูชวยนักวิจัย (Research 

Assistant: RA) เพียงพอและสมเหตุสมผล 
     

7. ผูชวยนักวิจัยมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ มีโอกาสทํางานในสาย      

กรอบแนวคําถามในการประเมินการสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  4 3 2 1 0 
งานวิจัยที่สนใจ 

8. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ(อยางเปนทางการ)พัฒนาระบบผูชวยวิจัย      
การเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน      

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาครัฐบาลในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการทํา
วิจัยอยางเขมแข็ง 

     

11. มีการดําเนินการวิจัยกับเอกชนในรูปแบบของการรวมกิจการกัน      
12. มีการรวมกลุมในการทําวิจัยรวมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ      
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการดําเนินการวิจัยกับหนวยงานเครือขาย 

(network) ในเชงิรุก 
     

ผลประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย      
14. ผูไดรับประโยชนไดรับทราบขาวสารในการดําเนินโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง      
15. ผูไดรับประโยชนสามารถนําผลลัพธจากงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง      
16. งานวิจัยตรงกับความตองการของผูไดรับประโยชน      
17. งานวิจัยกอใหเกิดการประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต      
18. งานวิจัยกอใหเกิดการพัฒนาความรูในสังคม      
19. มีการสะสมองคความรูจากผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบ*      
20. มีการสะสมฐานขอมูลงานวิจัย อาทิ หัวขอการวิจัย ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 

อยางครบถวน เพ่ือนําไปใชประโยชนเปนระบบ* 
     

การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย      
21. ผลงานวิจัยเผยแพรเปนจํานวนมากในแตละป      
22. ผลงานวิจัยไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง      
23. มีความหลากหลายของสื่อในการเผยแพรงานวิจัย      
24. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยมีความนาสนใจ      
25. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด      
26. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ      
27. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ      
28. มีการสนับสนุนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร      
หมายเหตุ   *  หมายถึง จัดเก็บขอมูลพรอมที่จะสามารถดึงขอมูลมาใชไดเมื่อตองการ 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-15 

 

 
 

 
  4 3 2 1 0 

การวางแผนแมบท      
1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนแมบทเพ่ือการดําเนินงานบริหารงานวิจัยใน 

ระยะยาว 
     

การวางแผนกลยุทธ      
2. มีการวางแผนกลยุทธในการดําเนินงานบริหารวิจัย      
3. มีการกําหนดทิศทางของงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติอยาง

ชัดเจน 
     

4. มีการกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย      
5. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี      

การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ      
6. มีการดําเนินงานที่มุงไปยังผลสัมฤทธิ์      
7. มีการดําเนินงานตามที่มีการวางแผนไวอยางครบถวน      
8. การดําเนินงานบริหารงานวิจัยระหวางหนวยงาน สถาบัน หรือวิทยาเขตมี

ประสิทธิภาพ 
     

9. มีความรวมมืออันดีในการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน      
การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีดี      
10. มีวิธีการประเมินผลวางานวิจัยมีความคุมคาในแงของงบประมาณที่ใชไป      
11. ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว      
12. ควรมีการปรับระบบการตั้งเกณฑการประเมินผลงานวิจัยสาขาตางๆ (เชน 

สาขาวิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร) ใหมีการวัดดวยเกณฑที่แตกตางกัน 
     

การจัดต้ังศูนยวิจัย      
13. ศูนยวิจัยมีสวนชวยใหการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
14. การดําเนินงานของศูนยวิจัยมีความเปนอิสระ และมีความยืดหยุนสูง      
15. ศูนยความเปนเลิศทางการวิจัยมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยในดานนั้นๆ

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     

การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการวิจัยพื้นฐานและประยุกต      
16. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)   ................ % 

       การวิจัยประยุกต (apply research)  ................ % 
 

กรอบแนวคําถามในการประเมินการบริหารงานวิจัย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
 
 

  4 3 2 1 0 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน      

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย      
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่เพียงพอแกการวิจัย      
3. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยที่ทันสมัย      
4. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยเพียงพอแกการวิจัย      
5. มีงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวิจัยอยาง 

เพียงพอ 
     

นโยบายและระเบียบที่เอ้ือตอการวิจัย      
6. นโยบายและกฎระเบียบทางดานการวิจัยมีความชัดเจน      
7. นโยบายทางดานการวิจัยใหอิสระแกนักวิจัยในการดําเนินโครงการวิจัย      
8. ระเบียบในระหวางหนวยงาน สถาบัน และวิทยาเขตมีความยืดหยุน       
 และชวยใหการประสานงานสะดวก รวดเร็ว      

 
 
 
 

  4 3 2 1 0 
แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีเปนตัวเงิน      

1. สัดสวนเงินสําหรับนักวิจัยที่ไดรับจากงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพียงพอ
ตอความตองการ 

     

2. เงินที่ไดรับจากการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการมีความเหมาะสมและ 
นาพึงพอใจ 

     

3. มีการใหเงินรางวัลแกนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเดน      
4. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่เปนตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีมิใชตัวเงิน      
5. มีการมอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย      
6. มีหลักการพิจารณาเลื่อนตําแหนงทางวิชาการที่นาพอใจแกนักวิจัย      
7. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่มิใชตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจ

ใหนักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

8. มีภาระการสอนอยูในระดับที่เอื้อตอการทํางานวิจัยได      

กรอบแนวคําถามในการประเมินสภาพแวดลอมในการวิจัยที่ด ี

กรอบแนวคําถามในการประเมินแรงจูงใจในดานการวิจัย 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-17 

สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1. ทานอยากใหคําจํากัดความ (definition)  มหาวทิยาลัยที่เนนการวิจัย (Research University) วาอยางไร    

หรือ ทานใหความหมาย  และขอบเขตไวอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
2. ทานคิดวา ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ควรเปนเชนไร   

ตัวอยางเชน   - มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการตีพิมพระดับนานาชาติ   (ท่ีอาจเปนประโยชนหรือไมเปน
ประโยชนตอการพัฒนาของประเทศก็ได) 

- มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนชวยชุมชนในระดับรากหญา   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 
3. สาขาการวิจัยสาขาใดที่มีศักยภาพในดานการวิจัย   สมควรแกการสนับสนนุงบประมาณ และทรัพยากร 

เพื่อผลักดันใหมีความโดดเดน และชูสาขาดังกลาวใหแกประชาชน รวมถงึนานาชาติทราบถึงความเปน
เลิศในสาขาดังกลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดวยเหตุผลอะไรทานจึงคิดเชนนัน้ 
ตัวอยางเชน   สาขาเกษตรพืชสวน เน่ืองจากมีผลงานตีพิมพสูง  มีองคความรูสะสมมากและบุคลากรสาขา 

ดังกลาวมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
4. ศูนยความเปนเลิศ หรือ Center of Excellence ควรมีการบริหารงานวิจัยเชิงกลยุทธอยางไร 

ตัวอยางเชน  - เนนการบริหารงานวิจัยเชิงรุก  โดยมีอํานาจในการจัดการทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรภายใน
ศูนยอยางคลองตัว  และมีทีมงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับแตละศูนยเพ่ือเสนอ
วิธีการแกปญหา (solution) การวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-18 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการจัดสรร/บริหารงบประมาณดานการวิจัยอยางไร  เพ่ือสนับสนุนสูการ 
กาวไปเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยอยางไร  ดวยเหตุผลอะไร  และมีเกณฑอยางไร 
ตัวอยางเชน  - จัดสรรงบประมาณการวิจัยแกคณะตางๆ ดวยสัดสวนงบประมาณที่แตกตางกัน โดยอาศัยระบบการ

ประเมินเปนตัวช้ีวัดผลงานวิจัยในรอบปท่ีผานมา และพิจารณาปรับวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให
ในปถัดไป 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
6. ภายใตงบประมาณ และเวลาท่ีจํากัด  ทานคิดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรสรางระบบแรงจูงใจ 

รูปแบบใด   จึงจะสนับสนุนให นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรไดอยางกวางขวางขึ้น 
ตัวอยางเชน  - ในกรณีท่ีนักวิจัยสามารถบริหารโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณของ 

โครงการเหลือ ใหแบงผลตอบแทนดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย เพ่ือเปนการสราง 
แรงจูงใจใหแกนักวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
7. เนื่องจากในปจจุบัน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ยังคงขึ้นกับงบประมาณของประเทศ  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถขอ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงอื่นๆ ไดมากขึ้น จะชวยลดขอจํากัดเรื่องงบประมาณการวิจัยลง  
ทานมีขอเสนอแนะในประเด็น  การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน หรือตางประเทศ  นี้อยางไร 
ตัวอยางเชน  - เนนการทํางานเชิงรุก ในลักษณะ Industry-University Cooperative Research Center  เพ่ือ 

ดึงดูดผูอุปถัมภทุนวิจัยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังชวยใหเขาถึงความตองการของตลาดไดมากขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

--------------------จบการสํารวจความคิดเห็น -------------------- 
ขอขอบพระคุณอยางสูง 

 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-19 

โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย 
แบบสํารวจความคิดเห็น 

กลุมที่ 4 ผูดําเนินโครงการวิจัยและนักวิจัย 
************************************************* 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการ
วิจัย   โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไดวาจางสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ศึกษา “โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย)  โดยสวนหนึ่งของการศึกษาจะอาศัยการ
สํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของ เพ่ือประมวลผลในภาพรวม   ซึ่งจะนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป  ดังนั้น คณะวิจัยจึงขอสอบถามมุมมองของทานที่มีตอดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 การสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
สวนที่ 2 หลักการบริหารงานวิจัยที่ดี 
สวนที่ 3 สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย 
สวนที่ 4 แรงจูงใจในดานการวิจัย 
 
วิธีการใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอ มีดังตอไปนี้ 
4 – เห็นดวยอยางยิ่ง  , เหมาะสมอยางยิ่ง ,มาก 
3 – เห็นดวย , เหมาะสม , คอนขางมาก 
2 – คอนขางไมเห็นดวย  , คอนขางไมเหมาะสม , ปานกลาง 
1 – ไมเห็นดวยอยางยิ่ง , ไมเหมาะสมอยางยิ่ง , นอย 
0 - เฉยๆ , ไมสามารถระบุ , ไมมี 
 

 
 

 

  4 3 2 1 0 
การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย      

1. มหาวิทยาลัยมีการนํางานวิจัยเขามาเกี่ยวของในหลักสูตรการเรียนการสอน      
2. หลักสูตรการเรียนการสอนเนนไปที่การสอนใหมีความคิดริเริ่ม      
3. ในหลักสูตรมีการชักจูงใหเห็นความสําคัญของการวิจัย      
4. มหาวิทยาลัยมีการเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาสอนในชั้นเรียน      
5. ปจจุบันมีการผลิตนิสิตปริญญาโทและเอกอยางเพียงพอ      

การฝกอบรมและพัฒนานักวิจัย      
6. งบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสําหรับผูชวยนักวิจัย (Research 

Assistant: RA) เพียงพอและสมเหตุสมผล 
     

7. ผูชวยนักวิจัยมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ มีโอกาสทํางานในสาย
งานวิจัยที่สนใจ 

     

กรอบแนวคําถามในการประเมินการสะสม พัฒนา และถายทอดองคความรู 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-20 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

  4 3 2 1 0 
8. มหาวิทยาลัยมีมาตรการ(อยางเปนทางการ)พัฒนาระบบผูชวยวิจัย      

การเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน      
9. มีการดําเนินการวิจัยกับหนวยงานเครือขาย (network) ในเชิงรุก      

ผลประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย      
10. ผูไดรับประโยชนไดรับทราบขาวสารในการดําเนินโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง      
11. ผูไดรับประโยชนสามารถนําผลลัพธจากงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง      
12. งานวิจัยตรงกับความตองการของผูไดรับประโยชน      
13. งานวิจัยกอใหเกิดการประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิต      
14. งานวิจัยกอใหเกิดการพัฒนาความรูในสังคม      
15. มีการสะสมองคความรูจากผลงานวิจัย เพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบ*      
16. มีการสะสมฐานขอมูลงานวิจัย อาทิ หัวขอการวิจัย ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 

อยางครบถวน เพ่ือนําไปใชประโยชนเปนระบบ* 
     

การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย      
17. ผลงานวิจัยเผยแพรเปนจํานวนมากในแตละป      
18. ผลงานวิจัยไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง      
19. มีความหลากหลายของสื่อในการเผยแพรงานวิจัย      
20. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยมีความนาสนใจ      
21. ส่ือที่ใชในการเผยแพรงานวิจัยสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางตรงจุด      
22. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารในประเทศ      
23. มีการสนับสนุนใหเผยแพรงานวิจัยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางประเทศ      
24. มีการสนับสนุนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร      
หมายเหตุ   *  หมายถึง จัดเก็บขอมูลพรอมที่จะสามารถดึงขอมูลมาใชไดเมื่อตองการ 
 
 

 
 
 

  4 3 2 1 0 
การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ      

1. มีการดําเนินงานที่มุงไปยังผลสัมฤทธิ์      
2. มีการดําเนินงานตามที่มีการวางแผนไวอยางครบถวน      
3. การดําเนินงานบริหารงานวิจัยระหวางหนวยงาน สถาบัน หรือวิทยาเขตมี

ประสิทธิภาพ 
     

4. มีความรวมมืออันดีในการดําเนินงานจากทุกหนวยงาน      

กรอบแนวคําถามในการประเมินการบริหารงานวิจัย 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-21 

  4 3 2 1 0 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีดี      

5. มีวิธีการประเมินผลวางานวิจัยมีความคุมคาในแงของงบประมาณที่ใชไป      
6. ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว      
7. ควรมีการปรับระบบการตั้งเกณฑการประเมินผลงานวิจัยสาขาตางๆ (เชน 

สาขาวิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร) ใหมีการวัดดวยเกณฑที่แตกตางกัน 
     

การจัดต้ังศูนยวิจัย      
8. ศูนยวิจัยมีสวนชวยใหการบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
9. การดําเนินงานของศูนยวิจัยมีความเปนอิสระ และมีความยืดหยุนสูง      
10. ศูนยความเปนเลิศทางการวิจัยมีสวนชวยใหการดําเนินการวิจัยในดานนั้นๆ

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     

การจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการวิจัยพื้นฐานและประยุกต      
11. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)   ................ % 

       การวิจัยประยุกต (apply research)  ................ % 
 
 
 
 
 

  4 3 2 1 0 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน      

1. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย      
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยที่เพียงพอแกการวิจัย      
3. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยที่ทันสมัย      
4. มีอุปกรณที่ใชในการวิจัยเพียงพอแกการวิจัย      
5. มีงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวิจัยอยางเพียงพอ      

นโยบายและระเบียบที่เอ้ือตอการวิจัย      
6. นโยบายและกฎระเบียบทางดานการวิจัยมีความชัดเจน      
7. นโยบายทางดานการวิจัยใหอิสระแกนักวิจัยในการดําเนินโครงการวิจัย      
8. ระเบียบในระหวางหนวยงาน สถาบัน และวิทยาเขตมีความยืดหยุน และ

ชวยใหการประสานงานสะดวก รวดเร็ว 
     

 

กรอบแนวคําถามในการประเมินสภาพแวดลอมในการวิจัยที่ด ี



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-22 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
 
 

  4 3 2 1 0 
แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีเปนตัวเงิน      

1. สัดสวนเงินสําหรับนักวิจัยที่ไดรับจากงบประมาณอุดหนุนวิจัยเพียงพอตอ
ความตองการ 

     

2. เงินที่ไดรับจากการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการมีความเหมาะสมและนาพึง
พอใจ 

     

3. มีการใหเงินรางวัลแกนักวิจัยและผลงานวิจัยดีเดน      
4. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่เปนตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจให

นักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีมิใชตัวเงิน      
5. มีการมอบรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย      
6. มีหลักการพิจารณาเลื่อนตําแหนงทางวิชาการที่นาพอใจแกนักวิจัย      
7. แรงจูงใจในการดําเนินโครงการวิจัยที่มิใชตัวเงินในปจจุบันสามารถจูงใจให

นักวิจัยทํางานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
     

8. มีภาระการสอนอยูในระดับที่เอื้อตอการทํางานวิจัยได      

สวนท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ทานอยากใหคําจํากัดความ (definition)  มหาวทิยาลัยที่เนนการวิจัย (Research University) วาอยางไร    
หรือ ทานใหความหมาย  และขอบเขตไวอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….………………………………….. 
2. ทานคิดวา ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ควรเปนเชนไร   

ตัวอยางเชน   - มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการตีพิมพระดับนานาชาติ   (ท่ีอาจเปนประโยชนหรือไมเปน
ประโยชนตอการพัฒนาของประเทศก็ได) 

- มียุทธศาสตรสรางงานวิจัยท่ีเนนการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนชวยชุมชนในระดับรากหญา   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

กรอบแนวคําถามในการประเมินแรงจูงใจในดานการวิจัย 



 แบบสํารวจความคิดเห็น 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 1-23 

3. สาขาการวิจัยสาขาใดที่มีศักยภาพในดานการวิจัย   สมควรแกการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
เพื่อผลักดันใหมีความโดดเดน และชูสาขาดังกลาวใหแกประชาชน รวมถึงนานาชาติทราบถึงความเปน
เลิศในสาขาดังกลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดวยเหตุผลอะไรทานจึงคิดเชนนั้น 
ตัวอยางเชน   สาขาเกษตรพืชสวน เน่ืองจากมีผลงานตีพิมพสูง  มีองคความรูสะสมมากและบุคลากรสาขา 

ดังกลาวมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง   
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
4. ศูนยความเปนเลิศ หรือ Center of Excellence ควรมีการบริหารงานวิจัยเชิงกลยุทธอยางไร 

ตัวอยางเชน  - เนนการบริหารงานวิจัยเชิงรุก  โดยมีอํานาจในการจัดการทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรภายใน
ศูนยอยางคลองตัว  และมีทีมงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับแตละศูนยเพ่ือเสนอ
วิธีการแกปญหา (solution) การวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรมีการจัดสรร/บริหารงบประมาณดานการวิจัยอยางไร  เพ่ือสนับสนุนสูการ 

กาวไปเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยอยางไร  ดวยเหตุผลอะไร  และมีเกณฑอยางไร 
ตัวอยางเชน  - จัดสรรงบประมาณการวิจัยแกคณะตางๆ ดวยสัดสวนงบประมาณที่แตกตางกัน โดยอาศัยระบบการ

ประเมินเปนตัวช้ีวัดผลงานวิจัยในรอบปท่ีผานมา และพิจารณาปรับวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให
ในปถัดไป 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 1-24 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

6. ภายใตงบประมาณ และเวลาท่ีจํากัด  ทานคิดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรสรางระบบแรงจูงใจ 
รูปแบบใด   จึงจะสนับสนุนให นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรไดอยางกวางขวางขึ้น 
ตัวอยางเชน  - ในกรณีท่ีนักวิจัยสามารถบริหารโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและมีงบประมาณของ 

โครงการเหลือ ใหแบงผลตอบแทนดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับนักวิจัย เพ่ือเปนการสราง 
แรงจูงใจใหแกนักวิจัย  

……………………………………………………………………………………………………………….…...…………
………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 

7. เนื่องจากในปจจุบัน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ยังคงขึ้นกับงบประมาณของประเทศ  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถขอ
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงอื่นๆ ไดมากขึ้น จะชวยลดขอจํากัดเรื่องงบประมาณการวิจัยลง  
ทานมีขอเสนอแนะในประเด็น  การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน หรือตางประเทศ  นี้อยางไร 
ตัวอยางเชน  - เนนการทํางานเชิงรุก ในลักษณะ Industry-University Cooperative Research Center  เพ่ือ 

ดึงดูดผูอุปถัมภทุนวิจัยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังชวยใหเขาถึงความตองการของตลาดไดมากขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………….…………………...… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

--------------------จบการสํารวจความคิดเห็น -------------------- 
ขอขอบพระคุณอยางสูง 

 
 

 
 



ภาคผนวก 2-1 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณท่ี 1 : ResU มีคาเทากับ 1 ก็ตอเมื่อ องคประกอบทั้ง 4 ดานมคีวามพรอมทุกดาน   

(ทั้ง 4 ดานมีคะแนนเฉลี่ย (Average Score) มากกวา 0 ขึน้ไปทุกดาน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. logit reu_sc1 avgall_a avgall_b avg_rec avg_red, robust 
Iteration 0:   log pseudo-likelihood = -38.606205 
Iteration 1:   log pseudo-likelihood = -22.932682 
Iteration 2:   log pseudo-likelihood = -17.613431 
Iteration 3:   log pseudo-likelihood = -15.264342 
Iteration 4:   log pseudo-likelihood = -14.426141 
Iteration 5:   log pseudo-likelihood =  -14.26953 
Iteration 6:   log pseudo-likelihood = -14.262471 
Iteration 7:   log pseudo-likelihood = -14.262453 
 
Logit estimates                                Number of obs =      80  
                                                    Wald chi2(4)    =      18.99 
                                                    Prob > chi2     =        0.0008 
Log pseudo-likelihood = -14.262453                 Pseudo R2      =        0.6306 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                Robust 
      reu_sc1       Coef.     Std. Err.      z    P>|z|         [95% Conf. Interval] 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    avgall_a    2.969618   1.152349     2.58   0.010      .711055    5.228181 
    avgall_b   1.888278   .9007226     2.10   0.036     .1228944    3.653662 
     avg_rec    2.357749   .7153622     3.30   0.001     .9556654    3.759834 
     avg_red   1.313234   .6701929     1.96   0.050    -.0003202    2.626788 
        _cons   -5.584278   1.235493    -4.52   0.000    -8.005799   -3.162757 
-------------------------------------------------------------------------------- 
note: 1 failure and 0 successes completely determined. 
 
. mfx compute 
Marginal effects after logit 
      y  = Pr(reu_sc1) (predict) 
         =  .00474278 
 

ภาคผนวก  2 
ผลการประมาณการความสมัพันธระหวางความ
พรอมในการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยกับ
องคประกอบของมหาวิทยาลยัที่เนนการวิจยั 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 2-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
variable      dy/dx          Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]           X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
avgall_a    .0140174      .01416    0.99   0.322  -.013729  .041764  -.047545 
avgall_b    .0089132      .00975    0.91   0.360  -.010189  .028015     .0775 
avg_rec    .0111293      .01065    1.05   0.296  -.009741     .032   .057813 
avg_red    .0061988      .00646    0.96   0.337  -.006461  .018859   .073438 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
หมายเหตุ : ประมวลผลแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชโปรแกรม Stata 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณท่ี 2 : ResU มีคาเทากับ 1 ก็ตอเมื่อ องคประกอบอยางนอย 2 ดานขึ้นไปมีความพรอม  

(อยางนอย 2 ดานที่มีคะแนนเฉลี่ย (Average Score) มากกวา 0 ขึ้นไป) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
logit reu_sc2 avgall_a avgall_b avg_rec avg_red, robust 
 
Iteration 0:   log pseudo-likelihood = -50.446482 
Iteration 1:   log pseudo-likelihood = -20.271312 
Iteration 2:   log pseudo-likelihood = -12.580094 
Iteration 3:   log pseudo-likelihood = -8.9323982 
Iteration 4:   log pseudo-likelihood = -7.0221847 
Iteration 5:   log pseudo-likelihood = -6.0676025 
Iteration 6:   log pseudo-likelihood = -5.6968872 
Iteration 7:   log pseudo-likelihood = -5.6218879 
Iteration 8:   log pseudo-likelihood = -5.6182251 
Iteration 9:   log pseudo-likelihood = -5.6182145 
 
Logit estimates                                  Number of obs   =         80 
                                                   Wald chi2(4)      =      18.13 
                                                   Prob > chi2        =     0.0012 
Log pseudo-likelihood = -5.6182145      Pseudo R2         =     0.8886 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                             Robust 
     reu_sc2       Coef.   Std. Err.           z       P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    avgall_a    9.70086   2.941126     3.30   0.001     3.936359    15.46536 
    avgall_b    1.008498   .7952093     1.27   0.205    -.5500835     2.56708 
     avg_rec    4.466896   1.449709     3.08   0.002     1.625519    7.308273 
     avg_red     4.16148    1.99746     2.08   0.037     .2465299     8.07643 
       _cons    4.893375    1.48214     3.30   0.001     1.988434    7.798317 
-------------------------------------------------------------------------------- 
note: 5 failures and 13 successes completely determined. 
 



ผลการประมาณการความสัมพันธระหวางความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัย 
ที่เนนการวิจัยกับองคประกอบของมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 2-3 

. mfx compute 
Marginal effects after logit 
      y  = Pr(reu_sc2) (predict) 
         =  .99378257 
-------------------------------------------------------------------------------- 
variable       dy/dx           Std. Err.     z    P>|z|          [    95% C.I.   ]      X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
avgall_a |   .0599394      .07614    0.79   0.431  -.089292  .209171  -.047545 
avgall_b |   .0062313      .00969    0.64   0.520  -.012767  .025229     .0775 
 avg_rec |      .0276      .03537    0.78   0.435  -.041722  .096922   .057813 
 avg_red |   .0257129      .03341    0.77   0.442  -.039772  .091198   .073438 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
หมายเหตุ : ประมวลผลแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชโปรแกรม Stata 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณท่ี 3-1 : ResU มีคาเทากับ 1 กต็อเมื่อองคประกอบทั้ง 4 ดานมีความพรอมในระดับหนึง่  

  (คะแนนเฉลีย่ (Average Score)  ของทั้ง 4 ดานรวมกันแลวมีคาตั้งแต 0 ขึ้นไป) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. logit reu_sc3 avgall_a  avg_rec avg_red 
 
Iteration 0:   log likelihood = -57.205992 
Iteration 1:   log likelihood = -30.138665 
Iteration 2:   log likelihood = -24.589629 
Iteration 3:   log likelihood = -22.955121 
Iteration 4:   log likelihood = -22.701723 
Iteration 5:   log likelihood = -22.692956 
Iteration 6:   log likelihood = -22.692942 
 
Logit estimates                                   Number of obs   =         85 
                                                  LR chi2(3)      =      69.03 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -22.692942                       Pseudo R2       =     0.6033 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
     reu_sc3      Coef.           Std. Err.      z        P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    avgall_a    2.650193   .7733102     3.43   0.001     1.134533    4.165853 
     avg_rec    1.748727   .5242251     3.34   0.001     .7212646    2.776189 
     avg_red    1.341468   .5582986     2.40   0.016     .2472231    2.435713 
       _cons    .7926842   .3950312     2.01   0.045     .0184372    1.566931 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 2-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

. mfx compute 
 
Marginal effects after logit 
      y  = Pr(reu_sc3) (predict) 
         =  .72003453 
-------------------------------------------------------------------------------- 
variable         dy/dx          Std. Err.     z      P>|z|      [    95% C.I.   ]           X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
avgall_a    .5342386      .16329    3.27   0.001   .214193  .854285  -.031513 
 avg_rec    .3525168      .10165    3.47   0.001   .153283  .551751   .064706 
 avg_red    .2704196      .11175    2.42   0.016   .051396  .489443   .091176 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
หมายเหตุ : ประมวลผลแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชโปรแกรม Stata 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณท่ี 3-2 : ResU มีคาเทากับ 1 กต็อเมื่อองคประกอบทั้ง 4 ดานมีความพรอมในระดับหนึง่  

  (คะแนนเฉลีย่ (Average Score)  ของทั้ง 4 ดานรวมกันแลวมีคาตั้งแต 0 ขึ้นไป) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
logit reu_sc3 avgall_b  avg_rec avg_red 
Iteration 0:   log likelihood = -56.775934 
Iteration 1:   log likelihood = -25.076253 
Iteration 2:   log likelihood = -16.888777 
Iteration 3:   log likelihood = -12.794742 
Iteration 4:   log likelihood =  -10.62018 
Iteration 5:   log likelihood = -9.5656275 
Iteration 6:   log likelihood = -9.2379342 
Iteration 7:   log likelihood = -9.2022936 
Iteration 8:   log likelihood = -9.2018007 
Iteration 9:   log likelihood = -9.2018005 
 
Logit estimates                              Number of obs   =         85 
                                                  LR chi2(3)      =      95.15 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -9.2018005             Pseudo R2       =     0.8379 
-------------------------------------------------------------------------------- 
     reu_sc3       Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    avgall_b    5.966973   2.126453     2.81   0.005     1.799203    10.13474 
     avg_rec    6.583905    2.69448     2.44   0.015     1.302821    11.86499 
     avg_red    3.774095   1.501212     2.51   0.012     .8317748    6.716416 
       _cons    1.561436   .8947166     1.75   0.081    -.1921759    3.315049 
-------------------------------------------------------------------------------- 
note: 6 failures and 11 successes completely determined. 
 
 



ผลการประมาณการความสัมพันธระหวางความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัย 
ที่เนนการวิจัยกับองคประกอบของมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 2-5 

. mfx compute 
 
Marginal effects after logit 
      y  = Pr(reu_sc3) (predict) 
         =  .95638765 
-------------------------------------------------------------------------------- 
variable      dy/dx           Std. Err.     z     P>|z|        [    95% C.I.   ]         X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
avgall_b   .2488843      .23919    1.04   0.298  -.219923  .717691   .099394 
 avg_rec   .2746167      .24611    1.12   0.265  -.207755  .756988   .091176 
 avg_red   .1574187      .15131    1.04   0.298  -.139153  .453991   .088235 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
หมายเหตุ : ประมวลผลแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยใชโปรแกรม Stata 
 
 
 



ภาคผนวก 3-1 

 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที ่43-1: การปรับปรุงพันธุขาวบารเลยเพื่อการเกษตรยัง่ยนื 

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุขาวบารเลยเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 1 : แผนวจิัยพืชเศรษฐกิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2541-2543) 

งบประมาณ 200,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกขาวบารเลย 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาพันธุขาวบารเลย เพ่ือ ทนรอน ทนแลง และคัดพันธุทนโรค ตลอดจน
คุณภาพของเมล็ดพันธุและความสามารถในการใหผลผลิตสูง 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติทุนวิจัย
โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงานวิจัยและความนาเชื่อถือของผูวิจัย อยางไรก็ตาม โครงการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติแต 
ถูกลดงบประมาณลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- มีกระบวนการติดตามจาก สวพ. โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

ภาคผนวก  3 
กรณีศกึษาโครงการวิจัย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก.  โดย
ใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแก 
คณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค 

- ทุนวิจัยไมเพียงพอตอการศึกษา ตองลดขอบเขตของการศึกษาในบางพื้นที่ 

- ขาดหนวยงานสนับสนุนดานเชิงธุรกิจการคา 

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินการ    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

โครงการนี้สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการ  
งานเกษตรแฟร ตีพิมพในวารสารภายในประเทศ และไดนําผลงานวิจัยเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน  อยางไรก็ดี 
ยังไมมีหนวยงานรองรับการทําการตลาด และนักวิจัยที่ปรับปรุงพันธุไมสามารถ ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑได ทําให
ไมสามารถขยายผลงานไปสูกลุมเปาหมายเทาที่ควร   

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

ไดแก การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานเกษตรแฟร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปงบประมาณ 2543 โครงการวิจัยรหัส ธ-พ 1.38  

- บันทึกขอความเรื่อง “การแจงผลการประเมินรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
ป 2543” 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.งามชื่น รัตนดิลก ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน วันที่ 9 ก.พ.  2549  

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-3 

กรณีศึกษาที ่43-2 : การปรับปรุงคุณภาพของดอกกลวยไมหวายสําหรับการสงออก โดย
ใช 1-MCPC (1-Methylcylopropene) 

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงคุณภาพของดอกกลวยหวายไมสําหรับการสงออก โดยใช 1-MCPC  
(1-Methylcylopropene) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 1 แผนวิจยัพืชเศรษฐกิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 150,000 บาท 

กลุมเปาหมาย ผูสงออกดอกกลวยไมหวาย   

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือเปนการสรางและสงเสริมใหเกษตรกรและผูสงออกกลวยไมไทยไดเรียนรูถึงแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
และมูลคาเพ่ิมใหกับการสงออกของกลวยไมไทย 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- มีกระบวนการติดตามจาก สวพ. โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด และ สวพ. สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค 

• ทุนวิจัยไมเพียงพอตอการทําวิจัย ทําใหไมสามารถตอยอดผลงานวิจัยไดอยางทั่วถึง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-4 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

ไดแก เผยแพรผลงานวิจัยสูเกษตรกรและผูสงออก 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2543 โครงการวิจัยรหัส พ-ศ 22.43 

- จากการสัมภาษณ ศ.ดร.สายชล เกตุษา คณะเกษตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-5 

กรณีศึกษาที ่43-3:  การคัดเลือกและการใชจลุินทรียที่แยกไดจากผิวของพืชในการ
ควบคุมเชื้อรา สาเหตุโรคพืชบนใบโดยชีววิธี 

ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกและการใชจุลินทรียที่แยกไดจากผิวของพืชในการควบคุมเชื้อรา  
สาเหตุโรคพืชใบโดยชีววิธี 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก แผนวิจัยที่ 3 แผนวิจัยการจัดการศัตรูพืช 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2543-2544) 

งบประมาณ 70,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกคะนาและมะมวงในอําเภอกําแพงแสน 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)   

วัตถุประสงคของโครงการ 

เกษตรกรประสบปญหาโรคใบจุดในใบคะนา และโรคแอนแทรคโนสในใบมะมวง นักวิจัยตองการหาจุลินทรีย
ในใบพืช เชน คะนาและมะมวง พืชมายับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยไมใชสารเคมี (Bio-Control) และนําไป

เผยแพรสูเกษตรกรในอําเภอกําแพงแสน 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติ
โครงการวิจัยโดยดูจากเนื้อหาของงานวิจัยและความนาเชื่อถือของผูวิจัย อยางไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติ
แตถูกลดงบประมาณลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการประเมินผลรายงานประจําปโดย
ผูทรงคุณวุฒิ สําหรับในปแรกผลการประเมินอนุมัติใหดําเนินโครงการวิจัยไดตอไป จนกระท่ังโครงการวิจัยดําเนินการ
เสร็จแตยังไมมีการประเมินผลในปสุดทาย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-6 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• การลดลดงบประมาณลงจากที่เสนอขอไว และไดปรับแผนการดําเนินงานใหเนื้องานนอยลงตาม
งบประมาณที่ไดรับจาก สวพ. 

• ไมมีเวลาในการเขียนรายงาน และเขียนบทความลงในวารสาร เนื่องจากมีภาระงานสอนและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน  - ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  - ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- รายงานผลการวิจัยประจําป 2543 รหัสโครงการวิจัย ศ-พ 1.43 

- แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- จากการสัมภาษณ อ. วรรณวิไล  อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร  วันพฤหัสบดีที่ 9 
กุมภาพันธ 2549 เวลา 15.00-16.10 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-7 

กรณีศึกษาที ่43-4:  การใชประโยชนจากเศษเหลือของปลา: เจลาตินจากกระดูกปลา 

ชื่อโครงการวิจัย การใชประโยชนจากเศษเหลือของปลา : เจลาตินจากกระดูกปลา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก.: แผนวิจัยที่ 6 แผนวิจยัเทคโนโลยีการประมง 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ต้ังแตปงบประมาณ 2543 

งบประมาณ 140,000 

กลุมเปาหมาย โรงงานแปรรูปอาหารสัตวน้ํา 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)    

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

มีการพิจารณาและอนุมัติทุนวิจัยโดย สวพ. 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือผลิตเจลาตินจากกระดูกปลา โดยทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 
และจุลินทรียของเจลาตินที่ผลิดไดเปรียบเทียบกับเจลาตินในทองตลาด  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ฝายประเมินผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ประเมินผลโครงการโดย
สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ไมมีขอมูล 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-8 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

-   แบบเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

-  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัยป 2543 โครงการวิจัยรหัส ท-ม 6.43 

-   แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-9 

กรณีศึกษาที ่43-5: การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidiumจากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย 

ชื่อโครงการวิจัย การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาประสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร   

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 8 : แผนวจิัยทางดานสัตวแพทย 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2543) 

งบประมาณ 350,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในเขตหนองโพ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ศึกษาสภาวะ การณของโรค Cryptosporidium ในโคนมซึ่งมีสวนสําคัญในการหาความสัมพันธเชื้อที่พบใน
สัตวและการทําใหเกิดโรคในคน โดยเฉพาะผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ดังนั้นวัตถุประสงคเพ่ือตรวจหาความชุกของ
เชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระโคนม และสรางแบบจําลองเพ่ือหาความสัมพันธระหวางวิธีการแพรกระจายตัว
ของเชื้อ และปจจัยที่สงเสริมการติดโรคนี้ในคนตอไป 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติ
โครงการวิจัยโดยพิจารณาจากเนื้อหาของงานวิจัยและความนาเชื่อถือของผูวิจัย อยางไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ไดรับ
การอนุมัติแตถูกลดงบประมาณลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- มีการประเมินผลของโครงการจาก สวพ.โดยใชแบบประเมิน 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการศึกษามีในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากกลุมตัวอยางนอยเกินไปทําใหไมสามารถที่จะทําเปน
แบบจําลองในการวินิจฉัยโรคได แตพอที่จะทราบแนวโนมของโรคนี้ไดวายังมีอยูในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ไม



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-10 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ควรจะละเลยที่จะศึกษาตอในอนาคต ปจจุบันทีมงานวิจัยกําลังขอทุนวิจัยเพ่ือที่จะศึกษาตอเนื่องใหทั่วทั้งประเทศในป 
พ.ศ. 2550 

ปญหาอุปสรรค 

• ขาดแคลนเงินทุนวิจัย เนื่องจากถูกลดทุนวิจัยคอนขางมาก ทําใหตองลดจํานวนตัวอยางโคนมในฟารมที่
ไมไดมาตรฐานลดลงไปอีกจาก 50,000 ตัว เหลือ 300 ตัว  

• ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถทุมเทใหกับงานวิจัยเต็มเวลา  

• ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการทําวิจัย เนื่องจากทุนวิจัยมีจํากัดและตองนําเขาเครื่องมืออุปกรณจาก
ตางประเทศ ทําใหขาดความยืดหยุนในการดําเนินการ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ จํานวน   ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

     ไดแก   New York Academy of Sciences  

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

     ไดแก การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 39 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานผลการวิจัยประจําป 2543 รหัสโครงการวิจัย ศ-พ 1.43 

- จากการสัมภาษณ รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทย วันศุกรที่ 
20 มกราคม 2549 เวลา 15.00-16.00 น. 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-11 

กรณีศึกษาที ่43-6:  การยอยสลายไขมัน นํ้ามัน และการบาํบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ 
โดยแบคทีเรีย 

ชื่อโครงการวิจัย การยอยสลายไขมัน น้ํามัน และการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพโดยแบคทีเรีย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก แผนวิจัยที่ 3 แผนวิจัยการจัดการศัตรูพืช 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 120,000 บาท 

กลุมเปาหมาย ระบบบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรมอาหาร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

จากปญหาที่พบในระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชจุลินทรีย และมีไขมันปนเปอนในน้ําเสีย
ปริมาณมาก เปนสาเหตุทําใหออกซิเจนไมสามารถละลายในน้ําไดอยางทั่วถึง เนื่องจากไขมันจะจับกลุมรวมกันเปน
กอนและลอยอยูบนผิวน้ํา อีกทั้งการยอยไขมันจะอาศัยระยะเวลานานกวาคารโบไฮเดรตและโปรตีน ดังนั้นใน 
การศึกษาครั้งนี้ตองการคัดเลือกจุลินทรยที่สามารถสรางเอนไซมไลเปสที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายไขมันสูงมา
ใชในระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการทางชีวภาพ 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

มีการประเมินโดยฝายประเมินผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) โดย
ระบุงานวิจัยมีคุณภาพและนําไปใชเพ่ือเปนประโยชนกับระบบบําบัดน้ําเสียได 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ผลการดําเนินการสามารถบําบัดน้ําเสียโดยสามารถใชแบคทีเรีย (คือ และ
สามารถบําบัดน้ําเสียที่มีระดับไขมันสูงได สวนการใชเชื้อเดี่ยว หรือเชื้อผสมจะตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของน้ําเสีย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-12 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ไมมีขอมูล 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)    

ท่ีมา  

-  รายงานผลการวิจัยประจําป 2543 รหัสโครงการวิจัย ศ-พ 1.43 

-  แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-13 

กรณีศึกษาที ่43-7 :  การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าผลไมผสมจากผลไมเมืองรอน 

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลไมผสมจากผลไมเมืองรอน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 10 : แผนวิจัยเทคโนโลยีการอาหาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 80,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายของโครงการวิจัยนี้ ไดแก  (1) กลุมผูประกอบการที่ทําธุรกิจดานน้ํา 
ผลไม   และ (2) กลุมผูบริโภคที่ดื่มน้ําผลไม 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาน้ําผลไมผสมจากผลไมเมืองรอนที่ปลูกไดในประเทศ และให
ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยเริ่มจากการสํารวจความตองการของผูบริโภค ในการเลือกประเภทผลไม 
และลักษณะของผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

ความแตกตางระหวางการรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและแหลงทุนภายนอก 

จากประสบการณที่เคยไดรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และแหลงทุนภายนอก (เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร หรือ ธกส.)  พบวา ความแตกตางในเรื่องผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย เพราะในกรณีที่
เคยไดรับทุนจาก ธกส. จะสังเกตวา มีกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนชัดเจน   

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ. อยางไรก็
ดี เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการวงเงินไมสูง ทาง สวพ. จึงไมไดสงผูติดตามโครงการมา   อยางไรก็ดี ไมทราบวา
ทางมหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินงานวิจัยไปพิจารณาประกอบการใหทุนสนับสนุนโครงการในปถัดไปหรือไม 
เนื่องจากในปถัดไปนั้นไมไดขอทุนวิจัย มก. 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค    



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-14 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

กรณีโครงการนี้ไมคอยประสบปญหา เนื่องจากไมตองใชเครื่องมืออุปกรณมาก อยางไรก็ดี หากพิจารณาใน
ภาพรวม พบวามีขอจํากัดที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ (1) เรื่องทุนการวิจัย และ (2) ที่ปรึกษาสําหรับนักวิจัยรุนใหม 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

โครงการนี้สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชได  และไดนําผลงานวิจัยเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน  
อยางไรก็ดี ยังไมไดมีการตีพิมพผลงานวิจัย  นอกจากนี้ ประโยชนที่ไดรับจากโครงการนี้ คือ มีการตอยอดองคความรู
เรื่องน้ําผลไม ไดประโยชนในเรื่องพัฒนาเทคนิค 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

     ตางประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )    จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ไดแก  การเผยแพรสูการเรียน การสอนของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีมา  

- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2543 โครงการวิจัยรหัส ทอ.1.43 

- แบบวิจารณรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี วันจันทรที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 11.00-12.00 น. ณ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-15 

กรณีศึกษาที ่43-8 :  การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาการเก็บของผลติภัณฑ
อาหารเชาทีม่ีคุณคาทางโภชนาการสูง 

ชื่อโครงการวิจัย การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารเชาที่มี 
คุณคาทางโภชนาการสูง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บางเขน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 10 : แผนวิจัยเทคโนโลยีการอาหาร         

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 120,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เพ่ือเปนแนวทางการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเชาของประชากร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือศึกษาคนควาผลิตภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปชนิดแทงที่ผลิตได 3 สูตร คือ สูตรควบคุม สูตรเสริม
แคลเซียมคารบอเนต และสูตรเสริมใยอาหารโอลิโกฟรุตโต โดยใหมีอายุการเก็บ 6 เดือน  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ. 

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้โดยสงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากโครงการวิจัยระดับหนึ่ง ผลจากการทดลองพบวาสามารถเก็บรักษาไดเพียง 2 เดือน หลังจาก
นั้นจะมีกล่ินหืน ซึ่งไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ดังนั้นตองมีการปรับปรุงการผลิต เพ่ือใหสามารถเก็บผลิตภัณฑได
นานกวา 2 เดือน ในขณะเดียวกัน ตองทําการวิจัยระยะยาวใหการปรับปรุงสูตรเพ่ือใหมีคุณภาพโปรตีนในอาหารใหดี
ย่ิงขึ้น จึงอาจจะยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรตองมีการวิจัยอยางตอเนื่องในระยะยาว 

ปญหาอุปสรรค 

• ทุนวิจัยไมเพียงพอ 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-16 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)    

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2543 โครงการวิจัยรหัส ท.อ. 15.43 

- จากการสัมภาษณ คุณ เยาวดี คุปตะพันธ นักวิจัยชํานาญการ ขาราชการระดับ 8  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-17 

กรณีศึกษาที ่43-9:  โครงการวจิยัอินเทอรเน็ตเสิรชเอ็นจนิขนาดใหญ 

ชื่อชุดโครงการวิจัย อินเทอรเน็ตเสิรชเอ็นจินขนาดใหญ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 11 : แผนวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
อีเล็กทรอนิกสและการประยุกต 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 200,000 บาท 

กลุมเปาหมาย องคความรูพ้ืนฐานของระบบการจัดการขอมูลสําหรับตอยอดงานวิจัยและภาคเอกชน 
ที่ตองการระบบจัดการขอมูล 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 /  5. อ่ืนๆ (ระบุ) พัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- มีการประเมินผลงานวิจัยจาก สวพ. 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการดําเนินการวิจัยอยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การพัฒนา Search Engine ดังกลาวมี 
การพัฒนาตอเนื่องมาประมาณ 8 ป  แตผลที่ไดจากโครงการวิจัยดังกลาว เกิดขึ้นในชวงปที่ 4  ซึ่งสะทอนใหเห็นวา 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการวิจัยจําเปนตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรกวาจะเห็นผล 

ปญหาอุปสรรค 

- การจัดสรรทุนวิจัยยังไมสามารถสนับสนุนการวิจัยในลักษณะเปนทีมได ซึ่งประกอบดวย เรื่องระเบียบ
วาดวยการใชจายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการผลตอบแทนใหกับนิสิตปริญญาโทไม
สามารถจายได   

- ขาดแคลน เครื่องมือ อุปกรณ ในการสนับสนุนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางดาน 
Hardware และ หองปฏิบัติการ ปจจุบันหัวหนาโครงการวิจัยยังคงตองหาเงินทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกคอนขางมาก 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-18 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

- เกิดการขาดชวงการวิจัยเนื่องจากหัวหนาโครงการวิจัยตองมาดํารงตําแหนงผูบริหาร และขาดแคลน
นักวิจัยที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมโครงการวิจัยดังกลาว 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  5 ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

     ไดแก เผยแพรผลงานวิชาการในการประชมุวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)     

ท่ีมา  

- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2543 

- จากการสัมภาษณ รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ สงวนพงษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-19 

กรณีศึกษาที ่43-10 :  การวิเคราะหปฏิกิริยายาของสนามแมเหล็กไฟฟาจากโทรศัพทมือถือ
ที่มีตอศีรษะของผูใช 

ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะหปฏิกิริยาของสนามแมเหล็กไฟฟาจากโทรศัพทมือถือที่มีตอศีรษะของผูใช 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก แผนวิจัยที่ 12 แผนการวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรมและ 
อุตสาหกรรม 

งบประมาณ 110,000 บาท 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 / 2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ฝายประเมินผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ประเมินผลโครงการโดย
สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการศึกษา  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

ตางประเทศ จํานวน  2 ครั้ง 

     ไดแก N. Homsup and T. Khongdeach , “A Pure Scattered-Field Based FDTD Methods for 
Modeling the EM Interaction of a Mobile and the Human Head” , Proceeding of 2000 Symposium 
on theory and Applications of Communication and Information Technology , pp 100-102,24-25 
August 2000 , KMITL , Thailand 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  4 ครั้ง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-20 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ไดแก  1. N. Homsup and T. Khongdeach , “An Analysis of Interaction between Electromagnetic 
Fields from a Mobile Phone and Human Head” , Accepted to Presentation and Publication on the 4 
th International Wireless an Telecommunications Symposium, 15-19 May 2000 , Malaysia. 

  2. N. Homsup and T. Khongdeach , “A Pure Scattered-Field Based FDTD Method for 
Scattering Problem” , Accepted to Presentation and Publication on the 33 th IEEE Southeastern 
Symposium on System Theory , March 19-21 , 2001 , Ohio University , USA 

  3. N. Homsup , “SAR Calculation using FDTD Technique with Transparent Absorbing 
Boundary” , Accepted to Presentation and Publication on the 33 th IEEE Southeastern Symposium 
on System Theory , March 19-21 , 2001 , Ohio University , USA 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

-  แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

-  รายงานผลงานวิจัยประจําป/รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2543   
โครงการวิจัยรหัส ว-อ 11.42 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-21 

กรณีศึกษาที ่43-11 :  การใชหญาแฝกดูดซับโลหะหนักจากนํ้าชะขยะชุมชน 

ชื่อโครงการวิจัย การใชหญาแฝกดูดซับโลหะหนักจากน้ําขยะชุมชน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 12 : แผนวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ปงบประมาณ 2542 – ปงบประมาณ 2543) 

งบประมาณ 200,000 บาท 

กลุมเปาหมาย ผูอาศัยในชุมชนที่เปนพ้ืนที่ฝงขยะ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

             5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือนําหญาแฝกมาใชปลูกในพื้นที่ฝงกลบขยะเพื่อดูดซับโลหะหนัก และเปนกําแพงกั้นมิใหน้ําชะขยะไหลสู
พ้ืนที่ใกลเคียง หรือแพรซึมสูแหลงน้ํา และชวยลดและปองกันปญหาส่ิงแวดลอม  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้โดยสงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการศึกษาตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หนวยงานเอกชน
สวนมากในเมืองไทยไมตองการลงทุนเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม ดังนั้นการที่จะนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชใหเกิด
ประโยชนขึ้นอยูกับวาภาครัฐบาลจะเขามาบริหารจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมนี้หรือไม   

ปญหาอุปสรรค 

- ไมไดรับความรวมมือจากบริษัทเอกชนในเรื่องสถานที่ทําวิจัย โดยจะบริษัทเอกชนมีระเบียบ กฎเกณฑ 
และเง่ือนไขตางๆ คอนขางมากและไมคอยใหความรวมมือ  เนื่องจากไมตองการที่จะลงทุนการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมภายหลัง  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-22 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

- มีลดงบโครงการวิจัย มีผลตอแผนการดําเนินโครงการ สงผลตอแผนการดําเนินโครงการวิจัย 

- ภาระงานบริหารและงานสอนคอนขางมาก ทําใหไมสามารถทุมเทในการทํางานวิจัยไดอยางเต็มที่ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

                ไดแก นําเสนอผลงานตอ กปร.  

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)    

ท่ีมา  

- รายงานผลงานวิจัยประจําป/รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2543  
โครงการวิจัยรหัส ว-พ 22.43 

- แบบวิจารณรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.นวลฉวี รุงธนเกียรติ ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร 
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 13.00-14.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-23 

กรณีศึกษาที ่43-12 :  การศึกษาตวัเรงโลหะเกาะบนโลหะออกไซดที่คุนเคยนอย 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การศึกษาตัวเรงโลหะเกาะบนโลหะออกไซดที่คุนเคยนอย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ก. แผนวิจัยที่ 12 แผนวจิัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 150,000 บาท 

กลุมเปาหมาย ระบบบําบัดเคมีภัณฑอินทรีย 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) พัฒนาความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

การศึกษาโครงการวิจัยมีวัตถุประสงคคือพัฒนาตัวเรงสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพ่ือเปนประโยชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากเคมีภัณฑอินทรียเหลือทิ้ง  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ฝายประเมินผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ประเมินผลโครงการโดย
สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ไมมีขอมูล 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-24 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย ประจําป 2543 รหัสโครงการ วพ 3.43  

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- แบบการประเมินรายงานการวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2543 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-25 

กรณีศึกษาที ่43-13 :  หองปฏิบัติการข้ันสูงดานระบบคอมพวิเตอรและเครือขายสื่อสาร 
(ACNES) 

ชื่อโครงการวิจัย หองปฏิบัติการขั้นสูงดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายส่ือสาร (ACNES) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ข. โครงการวิจัยในรูปหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ต้ังแตป 2541 ถึง ป ป 2544) 

งบประมาณ 1,000,000 บาท ตอ ป 

กลุมเปาหมาย นิสิต และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) พัฒนาความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาระบบซุปเปอรคอมพิวเตอรและประยุกตใชประโยชนใหกับระบบซุปเปอรคอมพิวเตอรใหกับ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาซอฟทแวรที่แจกจายในอินเตอรเน็ท (Open Source) 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก.   โดย
ใหนักวิจัยสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแก
คณะกรรมการ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค และมีระบบคอมพิวเตอรสําหรับฐานขององคความรูใหม  และไดรับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย 

ปญหาอุปสรรค 

• มหาวิทยาลัยไมลงทุน Infrastructure ใหแตเงินวิจัยทําใหตองนําเงินวิจัยไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ เอง และในการจัดซื้อคุรุภัณฑติดระเบียบในการจัดซื้อทําใหจัดซื้อไดยาก 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-26 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

• การเบิกจายเงินลาชา เนื่องจากการประเมินโครงการวิจัยเพ่ือเบิกจายเงินงบประมาณเปนหนาที่ของ 
KURDI ซึ่งในปจจุบันมีปญหาเรื่อง Load ของงานมากทําใหทํางานไมทันเบิกเงินลาชาประมาณ 3 
เดือน 

• ผลผลิตของโครงการวิจัยที่ไดอยูในรูปของ Product ซึ่งเปน software แตโครงการไมเกงดานการตลาด
ทําใหผลิตภัณฑไมโดดเดน และรูจักกันอยางกวางขวาง 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

     ตางประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  1 ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  9 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  3 ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)  

ท่ีมา  

- จากการสัมภาษณหัวหนาโครงการ ดร.ภุชงค อุทโยภาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.30-12.30  

- (ราง) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 2548 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2547 

- แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2547 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-27 

กรณีศึกษาที ่43-14:  โครงการวจิยัการขยายผลโครงการเพือ่การถายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชวีภาพจากมนัสําปะหลัง 

ชื่อโครงการวิจัยยอย โครงการวิจัยการขยายผลโครงการเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุ
ยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยรวมภาคเอกชน 

งบประมาณ 5,457,500 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ประชาชนที่สนใจ  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

/  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือถายทอดความรูแกเกษตรกร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ประชาชนที่สนใจ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการนี้ คือ  

1)  ไดรับสิทธิบัตร 

- ไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง”  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541  โดย
ใชชื่อ “องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง”  และไดรับสิทธิบัตรฉบับที่ 2 เรื่อง 
“องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงที่ปรับปรุงใหดีขึ้น”   

- ไดรับสิทธิบัตรจาก US Patent เรื่อง “Improved Biodegradable Starch-based Composition for 
Production of Shaped Bodies”  เมื่อ มกราคม 2549 ที่ผานมานี้ 

2)  ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุจากแปงมันสําปะหลัง สามารถขึ้นรูปภาชนะไดทั้ง ถวย จาน 
และถาด และสามารถพัฒนารูปแบบใหหลากหลายไดตามตองการตอไป 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-28 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

3)  พัฒนาสูตรแปงผสมเพื่อลดตนทุนการผลิต 

4)  อาคาร KU-Green เปนโรงงานตนแบบสําหรับถายทอดเทคโนโลยีใหภาคเอกชน 

ปญหาอุปสรรค 

- ขาดตลาดที่จะนําภาชนะที่ผลิตนี้ไปจําหนายได  เนื่องจากมีราคาสูงกวาโฟมอยูพอสมควร จึงมีผูใช
คอนขางนอย   แมนักวิจัยพยายามติดตอกับหางสรรพสินคาและรานอาหารเพื่อเสนอจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาว แตการตลาดก็ยังขยายตัวนอยมาก 

- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  2 ครั้ง 

ไดแก - ไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง”  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541  
โดยใชชื่อ “องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง”  และไดรับสิทธิบัตรฉบับที่ 2 เรื่อง 
“องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงที่ปรับปรุงใหดีขึ้น”   

- ไดรับสิทธิบัตรจาก US Patent เรื่อง “Improved Biodegradable Starch-based Composition 
for Production of Shaped Bodies”  เมื่อ มกราคม 2549 ที่ผานมานี้ 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร   ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

ไดแก 

- นิทรรศการในงานนักวันประดิษฐ 31  ม.ค. – 4 ก.พ.2545 โดยสภาวิจัยแหงชาติ ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาตสิิริกิต์ิ 

- นิทรรศการในงานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่  1-9 ก.พ. 2545  

- นิทรรศการในงาน Healthy Market 3 มี.ค. 2545 ที่โรงแรมรามาการเดนท 

- นิทรรศการในงานอาหารปลอดภัยเพ่ืออนามัยผูบริโภค 16-17 มี.ค. 2545 หางสรรพสินคา 
เดอะมอลล งามวงศวาน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- นิทรรศการในงาน Thai Fest 20-30 เม.ย. 2545  

- นิทรรศการในงานไทยรักไทย นิยมไทย วันที่ 24-27 เม.ย. 2545 คณะศิษยเกาวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร ณ อาคารสํานักงานใหญ ธนาคารไทยพาณิชย  

- นิทรรศการในงาน Thai Idea 24-26 พ.ค. 2545  

- นิทรรศการในงาน มหกรรมสรางสุขภาพ 3-7 มิ.ย. 2545 หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป โดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-29 

- นิทรรศการในงานวันส่ิงแวดลอมโลก 5-9 มิ.ย. 2545 โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่ อิมแพค เมืองทองธานี 

ท่ีมา 

-  จากการสัมภาษณ รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม และ รศ.สายสนม ประดิษฐดวง วันที่ 25 มกราคม 2549 
เวลา   13.00-15.00 น. ณ ตึก KU-Green มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-30 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-15 :  การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออน สําหรับตลาด 
ฝกสดและอตุสาหกรรมแปรรูป  

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนสําหรับตลาดฝกสดและ 
อุตสาหกรรมแปรรูป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรียจันทรสถิตย 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภท ข : โครงการวิจัยแมบท ขาวโพด ขาวฟาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2541-2543) 

งบประมาณ 200,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกขาวโพด 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุขาวโพดขาวเหนียว และปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียว
ลูกผสม เพ่ือใหผลผลิตเฉล่ียตอไรสูงขึ้น มีคุณภาพ และมีความสม่ําเสมอในลักษณะผลผลิตและคุณภาพ 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  2 ครั้ง 

1.การสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร ครั้งที่ 12 วันที่ 28-30 มีนาคม 2544 ในหัวขอเรื่อง “พันธุศาสตรยุค
ปฏิวัติยีน” 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-31 

2. การสัมมนาขาวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7  วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2544 ในหัวขอเรื่อง “ขาวโพด
อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา 

-  รายงานผลการวิจัยประจําปทุนอุดหนุนวิจัย มก.ปงบประมาณ 2543 โครงการวิจัยรหัส ศ.1.2 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-32 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-16 :  โครงการวจิยัของศูนยวจิัยและพัฒนาออยและน้ําตาลของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ชื่อโครงการวิจัยยอย การทดลองใชเบนทอไนตและเพอรไลตฟอกสีน้ําออยในกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเคมี สาขา เคมีอนินทรีย คณะวิทยาศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยพิเศษ / โครงการวิจัย KIP แผนวิจัยที่ 1 แผนวิจัยพืชเศรษฐกิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 100,000 บาท 

กลุมเปาหมาย ผลิตนิสิตปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับโครงการนี้จํานวน 1 คน
เพ่ือดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

            5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําออยในการกําจัดสีและความขุนน้ําออยที่อยูในกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายใน 
โรงงานผลิตน้ําตาลทราย   

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้โดยสงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค 

- มีขอจํากัดในงบประมาณการวิจัย ทําใหไมสามารถตอยอดผลงานวิจัยไดอยางทั่วถึง 

- ภาระงานสอนคอนขางมาก ทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัย 

- ขาดหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สนับสนุน ประสานงาน ใหกับผูทําวิจัย 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-33 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  วารสารในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

     วารสารตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

 ไดแก ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา 

- รายงานผลการวิจัยประจําป 2543 โครงการวิจยัทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2543  
โครงการวิจัยรหัส พ-ต 7.1.43 

- จากการสัมภาษณ รองศาสตราจารยลัดดา มีศุข ภาควิชาเคมี สาขา เคมีอนินทรีย วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2548 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-34 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-17:  โครงการวจิยัและพัฒนาแนวทางของเกษตรผสมผสานเพื่อการผลิต
พืชผักเศรษฐกิจแบบยัง่ยืน 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางของเกษตรผสมผสานเพื่อการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยพิเศษ / โครงการวิจัย KIP : แผนวิจัยที่ 5 แผนวิจยัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2541-2543) 

งบประมาณ 430,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 / 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 /  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

การผลิตพืชผักบริโภคสดตองคํานึงถึงอันตรายจากสารเคมี ดังนั้นการผลิตแบบกลับสูการทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติจึงเปนทางออกที่เหมาะสมแกเกษตรกร โดยใชเงินลงทุนลดลงจากการใชสารเคมีและเปนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โครงการวิจัยครั้งนี้เปนการนําพืชสมุนไพรมาปลูกควบคูกับพืชเศรษฐกิจ หรือการนํา
น้ําหมักชีวภาพ จุลินทรีย และสารสกัดจากสมุนไพรตาง ๆ มาสลับกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือลดคาใชจายและ
อันตรายจากสารเคมี โดยทําการทดลองกับพืชเศรษฐกิจ 20 การทดลอง1  

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติ
โครงการวิจัยโดยดูจากเนื้อหาของงานวิจัยและความนาเชื่อถือของผูวิจัย อยางไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติ
แตถูกลดงบประมาณลง 

                                                           
1 พืชเศรษฐกิจประกอบดวย มะเขือเทศผลสด เมล็ดพันธุมะเขือเทศ พืชรั้ว กวางตุง ถั่วฝกยาว พริกบางชาง กระเจี๊ยบเขียว 

และ พริกมัน โดยแบงในรายงานผลการวิจัยประจําป 2541 จํานวน 9 การทดลอง รายงานผลการวิจัยประจําป 2542 
จํานวน 4 การทดลอง และ รายงานความกาวหนาประจําป 2543 จํานวน 7 การทดลอง 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-35 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

มีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิของ สวพ.  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถใชน้ําหมักชีวภาพ จุลินทรีย และสารสกัดจากสมุนไพรตางๆ มา 
ควบคุม ศัตรูพืชแทนสารเคมีไดบางการทดลอง ซึ่งใชแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานได อยางไรก็ตาม 
รายงานยังขาดผลการสรุปภาพรวมทั้ง 20 โครงการ 

ปญหาอุปสรรค 

• ไมไดรับการสนับสนุนกําลังคนเนื่องจากฝายไมเห็นความสําคัญ จึงตองใชงบจากของงานวิจัยในการ
จางบุคลากร 

• การไดรับงบประมาณลาชาประมาณ 3-4 เดือนทําใหเริ่มดําเนินโครงการลาชาดวย ซึ่งแกไขโดยใช
เงินทุนของนักวิจัยเองกอนเพ่ือใหโครงการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

• จากการใชเงินทุนของนักวิจัยเองกอน ซึ่งทําใหเกิดปญหาการเบิกจายและใบเสร็จรับเงิน บางโครงการ
ไมสามารถเคลียรใบเสร็จรับเงินเพ่ือปดโครงการได 

• ดําเนินงานโครงการวิจัยตองใชเอกสารราชการทําใหมีความยุงยาก 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  วารสารในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

     วารสารตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา 

- รายงานประจําปงบประมาณ 2543 รหัสโครงการ KIP 77.41 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยา
เกษตรศาสตร  

- แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก 

- จากการสัมภาษณ อ. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง วันศุกรที่ 17 
กุมภาพันธ 2549 เวลา 10.00-11.00 น 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-36 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-18: องคความรูดานจีโนมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
โครงการยอยที่ 2 การหาตําแหนงยีนควบคุมความตานทานโรครา 
นํ้าคางในขาวโพด  

ชื่อโครงการวิจัย องคความรูดานจีโนมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โครงการยอยที่ 2 การหา
ตําแหนงยีนควบคุมความตานทานโรคราน้ําคางในขาวโพด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรวิทยาเขตกําแพงแสน  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยพิเศษ / โครงการวิจัย KIP : แผนวิจัยที่ 9 แผนวิจยัพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 2543-ปงบประมาณ 2546) 

งบประมาณ 2,000,000 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกขาวโพด , บริษัทเมล็ดพันธุเอกชน 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5.  อ่ืนๆ (ระบุ) พัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคของโครงการ 

โรคราน้ําคาง เปนโรคที่สําคัญที่สุดของขาวโพด ในการควบคุมเบ้ืองตนแกไขโดยการใชยาเมล็ดพันธุ
ตานทานโรค แตในขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียว การใชยาเมล็ดพันธุตานทานโรคมีผลทําใหคุณภาพของ
ขาวโพดลดลงไปอีก บริษัทเอกชนจึงตองการใหทําวิจัยเพ่ือควบคุมโรคราน้ําคางในขาวโพด 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติ
โครงการวิจัยโดยดูจากเนื้อหาของงานวิจัยและความนาเชื่อถือของผูวิจัย อยางไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติ
แตถูกลดงบประมาณลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก.   โดย
ใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแก
คณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-37 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง กลาวคือสามารถวางตําแหนงของยีนได แตไมละเอียดเนื่องจาก
ประชากรของขาวโพดมีจํานวนจํากัด ซึ่งตองนําเขามาจากฮาวาย ประกอบกับภายในมหาวิทยาลัยไมมีการสะสมองค
ความรูทางดาน Basic Research เรื่องขาวโพดในระยะยาว จึงตองนําเขาพอพันธุ-แมพันธุจากมลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และดวยทุนวิจัยที่จํากัด ดังนั้นภาพรวมของโครงการวิจัยดังกลาวจึงไมประสบความสําเร็จและไม
สามารถนําไปเผยแพรใหกับเกษตรกรได ผลการศึกษาพบวามีความตานทานระดับหนึ่งเทานั้น และรายงานผล
การศึกษาใหบริษัทเอกชนรับทราบผลการศึกษา 

ปญหาอุปสรรค 

- ทุนวิจัยไมเพียงพอตอการศึกษา  

- ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินการ    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)    ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )    จํานวน   ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานผลการวิจัยประจําป ทนุอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2543 โครงการวิจยัรหัส KIP53.39  

- แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- บันทึกขอความเรื่อง “ชี้แจงผลการประเมินรายงานผลการวิจัย” 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน วันที่ 9 ก.พ.  2549  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-38 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-19:  สื่อมัลติมิเดยีเพื่อชวยทกัษะการเรียนภาษาตางประเทศดวยตนเอง 

ชื่อโครงการวิจัย ส่ือมัลติมิเดียเพ่ือชวยทักษะการเรียนภาษาตางประเทศดวยตนเอง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร   

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยพิเศษ / โครงการวิจัย KIP : แผนวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสและการประยุกต 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 350,000 บาท 

กลุมเปาหมาย นิสิตที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 / 2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5.  อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชส่ือและพัฒนาทักษะการฟงของนิสิตที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. โดยการสงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย แตอยางไรก็ตามทีมงานวิจัยยัง
ไมเห็นเขามาเยี่ยมของผายประเมินของ สวพ. 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค   

ปญหาอุปสรรค 

• ปญหาทางดานเทคนิคดานเสียงเพลงในการอัดลงใน Internet และ นิสิตจะไมทราบวิธีการเขาไปใช
บริการ 

• ภาระงานบริหารและงานสอนคอนขางมาก ทําใหไมสามารถทุมเทในการทํางานวิจัยไดอยางเต็มที่  
• ปญหาในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ เนื่องจากทีมวิจัยติดตอไปที่กรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการขอจด

ลิขสิทธิ์ แตไดรับการแจงกลับวาไมมีความจําเปนตองขอจดลิขสิทธิ์เนื่องจากสิ่งที่ปรากฏบนเว็ปจะ



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-39 

คุมครองหมด ซึ่งทีมวิจัยคาดวาในความเปนจริงอาจจะมีการคัดลอกผลงานวิจัยดังกลาวได ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรเขามาชวยทางดานนี้ เพ่ือใหเปนผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

√ ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)    ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

       ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

   ไดแก วารสารมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

√  การเสนอผลงานเผยแพร   ในประเทศ จํานวน  6 ครั้ง 

ไดแก 

1) บรรยายและสาธิตการใชงาน หัวขอ ส่ือผสมมัลติมีเดีย: เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง  ณ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 12 กันยายน 2545  

2) เผยแพรผลงานเพื่อการศึกษาและจํากัดอยูในเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 
คือ เผยแพรใน http://human.hum.ku.ac.th/~learn/ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาลิขสิทธิ์เพลงจากตางประเทศ
ที่นํามาใช  ในชวงเดือน พฤศจิกายน 2545- กุมภาพันธ 2546 

3) บรรยายและสาธิตการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขามนุษยศาสตร ครั้งที่ 41 
ระหวางวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546   

4) สาธิตการใชงาน ในงานนิทรรศการสรางการวิจัย 60 ป: ภาควิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาตร วันที่ 31 มกราคม – 8 กมุภาพันธ 2546 

5) เสนอบทความวิชาการในงานบทความการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขา
มนุษยศาสตร ครั้งที่ 41 ระหวางวันที่ 3-7 กุมภาพันธ 2546 (รหัส มน. 3/0249 หนา 432-439) 

6) เสนอบทความวิชาการ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษจากเพลงสําหรับนิสิต
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร  

√   การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

 ไดแก ใชเสริมการเรียนการสอนและกระตุนใหบทเรียนนาสนใจขึ้น 

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัยประจําป/รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก ประจําป 2543 
โครงการวิจัยรหัส KIP 100.42 

- บันทึกขอความ แจงผลการประเมิน/วิจารยรายงานการวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก ป 2543  

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน วันศุกรที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 10.00-11.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-40 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-20:  โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน ต้ังแต 1 ก.พ. 2543-ต.ค. 2543 

งบประมาณ 1,047,900  บาท 

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตวุนมะพราว และผูสนใจทั่วไป 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิตวุน
มะพราว ตลอดจนสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สกว. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สกว.  

- ผูประเมินผลงานวิจัยจาก สกว. จัดทีมนักเศรษฐศาสตรมาประเมินผลงานวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมีผลผลิต เครื่องตมน้ํา ชุดเพราะเลี้ยงวุนสวรรค เครื่องลางถาดตอเนื่อง เครื่อง
หั่นวุนมะพราว-วุนสวรรค เครื่องแลวุนสวรรค – วุนสวรรค เครื่องปดผนึกสุญญากาศ เปนตน 

ปญหาอุปสรรค 

• กลุมชาวบานไมไดมีการรวมกลุมกันตามที่คาดหวัง  

• ขอจํากัดเรื่องผูชวยวิจัยในการติดตามงานงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพราะขาดความมั่นคงทางดานรายได
และไมมีสวัสดิการเหมือนเชนขาราชการ สงผลใหการปฏิบัติงานพัฒนาตนแบบเครื่องแลหนาและแล
แผนวุนมะพราวลาชาออกไป 

• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด การบริหารและการจัดการ ที่มีความทุมเทอยางเต็มที่ 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-41 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  10- ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  10 ครั้ง 

           ไดแก  1.วุนสวรรคสอดไส คําขอสิทธิบัตรเลขที่ 060401 วันที่ 28 กันยายน 2543 

  2.วุนสวรรคสําเร็จรูป คําขอสิทธิบัตรเลขที่ 060812 วันที่ 3 ตุลาคม 2543 

  3. การผลิตวุนสวรรคที่ใหผลผลิตสูงเสนใยออนนุม (นําเสนอ สกว. แลว) 

  4. เครื่องแลวุนสวรรค (นําเสนอ สกว. แลว) 

  5. วิธีการผลิตวุนสวรรคที่ประหยัดพลังงาน (นําเสนอ สกว. แลว) 

  6. เครื่องหุนวุนสวรรคระบบชุดใบมีดหมุนเคล่ือนที่ดวยมอเตอรเดี่ยว  

  (กําลังจัดทําคําขอสิทธิบัตร) 

  7. เครื่องลางถาดเพราะเลี้ยงวุนสวรรคแบบตอเนื่องราคาถูกระบบทอปาก  

  (กําลังจัดทําคําขอสิทธิบัตร) 

  8. ชุดเพาะเลี้ยงวุนสวรรคระบบน้ําลน (ถาดชอน/ตูล้ินชัก)  

     (กําลังจัดทําคําขอสิทธิบัตร) 

  9. เครื่องแลวุนสวรรคระบบสไลดตนทุนต่ํา 

  10. เครื่องตมน้ํารอนประสิทธิภาพสูง (พัฒนาโดยบริษัท BKES  

       (กําลังจัดทําคําขอสิทธิบัตร) 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  19 ครั้ง 

    ไดแก  เผยแผรผลงานทางโทรทัศน 7 ครั้ง ทางวิทยุกระจายเสียง 3 ครั้ง และ 

             หนังสือพิมพ นิตยสารจํานวน 9 ครัง้ 

 การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  13 ครั้ง 

                ไดแก  จัดอบรมวิชาชีพสําหรับเกษตรกร ประชาชน และเยาวชน เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

     จํานวน 11 ครั้ง และ การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัย จํานวน 2 ครัง้ 

√  การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

      ไดแก เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี ณ โรงวุนมะพราว สาธิตเกษตร-สกว.-ศูนยกลาง 

          วิจัยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการการผลิตและแปรรูปวุนมะพราวครบวงจร  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-42 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ท่ีมา  

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โดรงการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 31 ต.ค. 2543  

- จากการสัมภาษณ อาจารยปราโมทย ธรรมรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร วันพุทธที่ 
18 ม.ค. 2549 เวลา 09.00-11.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-43 

กรณีศึกษาที ่43-21: การผลิตทอนพันธุออยใหมีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาว 
โดยใชเทคโนโลยีชวีภาพ 

ชื่อโครงการวิจัย การผลิตทอนพันธุออยใหมีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    ฝายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
วิทยาเขตกําแพงแสน  

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (ทุนศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2543) 

งบประมาณ 1,750,000 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรเพาะปลูกออย 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5 .  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

โรคใบขาวในออยเปนการแพรระบาดโดยผานทอนพันธุ ในกรณีของแมลงพาหะจะไมคอยมีผลตอการแพร
ระบาดของโรครายแรงเทากับการแพรระบาดจากทอนพันธุ การที่เกษตรกรหันมาใชทอนพันธุที่ปลอดโรคจะสามารถ
แกไขปญหาในระยะ 2-3 ปแรกเทานั้น แตหลังจากนั้น 3-4 ป เกษตรกรตองเปล่ียนทอนพันธุใหม ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้เพ่ือทราบการปรับปรุงพันธุออยทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใหมีคุณภาพและปลอดภัยโรคได 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

คณะวิจัยไดรายงานผลโดยตรงแกผูใหทุน คือ  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  และแจง
ใหทางมหาวิทยาลัยรับทราบของการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

- สําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถผลิตพันธุออยปลอดจากโรคใบขาวไดจํานวนมาก ใชเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเจริญและตรวจสอบโรคใบขาวได นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เปนผลสําเร็จไดหลายวิธี ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรทอนพันธุออยปลอดโรคใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและเกษตรกร และราคาไมแพง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-44 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

- ขาดแคลนงบประมาณการวิจัย และนักวิจัยตองพยายามเขาถึงแหลงทุนเอง   เพ่ือมีเงินทุนวิจัยอยาง
ตอเนื่อง และสามารถจางลูกจางเพื่อชวยในโครงการวิจัยอยางตอเนื่องได   อยางไรก็ดี ก็มีขอจํากัดที่ไม
สามารถเก็บเงินสวนที่เหลือเปนกองกลางได   

- มหาวิทยาลัยยังขาดกลุมผูที่จะขยายผลที่ไดจากการวิจัยสูเกษตรกร   และแมวาจะมีศูนยวิจัยออยและ
น้ําตาลที่เกี่ยวของโดยตรงที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรง  แตก็ยังมีขอจํากัดในการเผยแพรองคความรู
หรือนําทอนพันธุปราศจากโรคใหกับเกษตรกรอยางแพรหลาย 

- มีขอจํากัดในเรื่องบุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยนักวิจัย ที่ขอตําแหนงนี้มานานแตยังไมไดเลย  
และฝายสนับสนุน 

- การจัดซื้อสารเคมี คุรุภัณฑมีความลาชา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

       ตางประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

 ไดแก 

- รงรอง หอมหวน สุภาพร กล่ินคง และประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ . การผลิตทอนพันธุออยใหมี
คุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ.BIOTEC NEWS ปที่ 6 ฉบับที่ 7 เดือน
กรกฎาคม 2543 

- Homhual R., S. Juangjan and P. Chatwachirawong. 2001. The application of protoplast 
technology for sugarcane breeding. Abstract In Bio Thailand: from Research to Market. 
Queen Sirikit Nation Convention Center , Bangkok Thailand p.276 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  2 ครั้ง 

ไดแก 

- รงรอง หอมหวน สุภาพร กล่ินคง และประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ . เทคนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเย่ือของ
ออย เอกสารประกอบการวิชาการออยและนํ้าตาลแหงชาติ ครั้งที่ 4 โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 
(15-17 สิงหาคม 2543)  

- Homhual R., M.Kuhapituktum  and Prasert Chatwachirawong. 2000. Effect of 2,4-D on shoot 
Regeneration from Callus Kerived from Young Leaf of Sugarcane Abstracts In the 
International Conference Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment , 
(Nov 29-Dec,2000) Kasesart University. Kamphaeng Saen , Nakhon Pathom Thailand 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-45 

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ รหัสโครงการ BT-B-06-2A-11-102  

- จากการสัมภาษณอ.รงรอง หอมหวน   วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 เวลา 11.15-12.30 น. 
คณะเกษตร  Central Lab  งานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-46 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-22 : หลักเกณฑการควบคุมการเลีย้งหรือการปลอยสัตว 2 
 

ชื่อโครงการวิจัยยอย หลักเกณฑการควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสัตว 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทย 
ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2545) 
กลุมเปาหมาย  ประชาชน  

 
ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 / 2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาการควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสัตวเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาวางหลักเกณฑของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณะสุข โดยปรับหลักเกณฑใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจากการเลี้ยงหรือปลอย
สัตวในพ้ืนที่สาธารณะในขณะนี้กอใหเกิดปญหาเหตุรองเรียนและปญหาในดานอื่นเกี่ยวกับสัตวหลายชนิที่ใชพ้ืนที่
สาธารณะเพื่อการเลี้ยงหรือปลอยสัตว แตไมไดมีการบัญญัติหรืออธิบายรายละเอียดของชนิดและจํานวนสัตวหรือ
พ้ืนที่สาธารณะประเภทใดตองมีการควบคุม หรือมีมาตรการใชในการเลี้ยงสัตว บทลงโทษตอผูฝาฝนและการกําหนด
มาตรการในการจับมากัก ปรับ ขอรับคืน เล้ียงดู สมควรวางแนวทางและออกระเบียบใหชัดเจน นอกจากนี้การปลอย
สัตวยังสงผลตอสุขภาพของประชาชนและของสัตว รวมท้ังการดําเนินปองกันการเกิดโรคติดเชื้อที่นําโดยสัตวเล้ียง
และสัตวอ่ืนๆ  
 
กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

มีกระบวนการติดตามจาก กรมอนามัย. โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยและจัด
สัมมนาใหแกกรมอนามัย 

 

                                                           
2 เปลี่ยนจากโครงการเดิมในปงบประมาณ 2543 ชื่อโครงการการศึกษาเพื่อจัดทําแผนวิสาหกิจของการ
ประปาสวนภูมิภาค ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545-2549) เปนโครงการวิจัยของปงบประมาณ 2545 เรื่องหลักเกณฑ
การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสัตว 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-47 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 
สําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งการวางหลักเกณฑตางๆ เปนผลมาจากการศึกษาสัตวทั้ง 10 ประเภทไดแก ชาง 

มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว เปด หาน ไก และ นก และพ้ืนที่ 75 จังหวัดรวมถึงใน
กรุงเทพมหานครฯ ที่ไดรวบรวมจากทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความตองการของประชาชน
และความตองการของภาครัฐ ที่ตองยืนอยูบนหลักเกณฑที่ทั้งสองฝายเห็นพองกัน 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 
 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 
 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
ไดแก การประชมุสัมมนาเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน  

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 
 
ท่ีมา  
- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องหลักเกณฑการควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสัตว  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-48 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่43-23 :  การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุผักพื้นบานในภูมิภาคเอเชีย 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุผักพ้ืนบานในภูมิภาคเอเชีย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยวิจัยพันธพืชเมืองรอน (Tropical Vegetable Research Center) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนจากภายนอก (ทุน Asian Development Bank: ADB) 

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (ปงบประมาณ 2543-2548) 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 

กลุมเปาหมาย 1) หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

 2) กลุมเกษตรกร ชาวไรชาวสวน 

 3) สถาบันการศึกษาและวิจัยตางๆ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

      2.การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 / 3.การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

     4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือเก็บขอมูลและรวบรวมพันธพืชทองถ่ินตางๆในประเทศไทย  อนุรักษความรูในระดับรากหญาวาดวยการ
อุปโภคบริโภคพันธุพืชทองถ่ินตางๆ และสงเสริมใหมีการขยายพันธุพืชทองถ่ิน และรณรงคใหมีการเพาะปลูกแบบ
ย่ังยืนในประเทศไทย 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก Asian Development Bank (ADB) และ The Asian Vegetable Research 
and Development Center (AVRDC) คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัย 

- ฝายประเมินผลของ Asian Development Bank (ADB) ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแต
นักวิจัยไดรับทุนวิจัย   โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด 
นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ นอกจากนั้น Asian Development Bank (ADB) ยังใหทุนวิจัย
ตอเนื่องในชวงที่ 2 ของโครงการวิจัยในการ 

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลที่ศูนยผักกําแพงแสน  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-49 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค  

ปญหาอุปสรรค 

- ขาดการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ 

- ปญหาผูชวยวิจยัยังไมมีความมัน่คงในรายได  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)    ในประเทศ จํานวน   ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  2 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  3 ครั้ง 

 ไดแก รายการทีวีเกษตรนําไทย สัมมนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนที ่

         จังหวัดโคราช  

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัย Collection , Characterization ,  Conservation and Utilization of Indigenous 
Vegetables in Thailand, Tropical Vegetable Research Center , Kasetsart University, Bangkok , 
Thailand  

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.สุเทวี ศุขปราการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร วันศุกรที่ 20 
มกราคม 2549 เวลา 10.00-11.00 น.  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-50 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-1:  โครงการวจิยัและพัฒนาออยและน้ําตาล (ตอเน่ืองระยะยาว) 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการยอย : โครงการฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่ฝายไรของโรงงานน้ําตาล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาเกษตรกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 1,200, 000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร และเจาหนาที่ฝายไรของโรงงานน้ําตาล 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เกษตรกรและเจาหนาที่ฝายไร ยังขาดความรูและประสบการณในการใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรและ
เครื่องมือเตรียมดิน  วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือใหเกษตรกร เจาหนาที่ฝายไรและพนักงานขับรถแทรกเตอรมี
ความรูความเขาใจในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องมือเตรียมดิน ใหถูกตอง ยืดอายุการใชงานของรถแทรกเตอร 
ตลอดจนการบริหาร การจัดการในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในการผลิตออย 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ไมมีการประเมนิผลงานวิจัยจาก สวพ. เนื่องจากเปนโครงการฝกอบรม 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

 สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค 

- เกษตรกรสวนใหญที่มาอบรม ไมสามารถผานการอบรมครบหลักสูตร เนื่องจากติดภาระงานไรที่ตอง 
ดูแล ทําใหปริมาณผูเขาอบรมที่จบหลักสูตรมีประมาณ 50 % ของจํานวนคนที่เขาอบรมแตละหลักสูตร 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) วารสารในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

    วารสารตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-51 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

ไดแก จัดการฝกอบรมและปฏิบัติการใหกับพนักงานขับรถแทรกเตอร เกษตรกร และผูที่เกี่ยวของจํานวน 
4 รุน รุนละ 40-50 คน ปละ 2-4 ครั้ง   

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจําป 2545 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-52 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-2 :  การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง5 ป (2543-2547) 

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง 5 ป (2543-2547) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประยุกตสาขาเกษตรศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 

งบประมาณ 1,100, 000 บาท  

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง 
กรมสงเสริมการเกษตร 
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ศูนยลดตนทุนการผลิตมัน
สําปะหลังอําเภอดานขุดทด จ.นครราชสีมา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร และภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สมาคมการคาและอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง และสมาคมการคามันสําปะหลังไทย 
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง สถาบันวิจัยพืชไร กรมสงเสริมการเกษตร 
ศูนยเกษตรเขตรอนนานาชาติ (CIAT) ประเทศโคลัมเบีย โดยการนําสายพันธุใหม
แลกเปล่ียนในระดับนานาชาติ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมของมันสําปะหลังที่มีในประเทศไทย เพ่ือจัดเก็บเปนระบบฐานขอมูล
สําหรับใชในการตัดสินใจเลือกพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง และปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังใหมี
ผลผลิตและคุณภาพสูง และมีลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสมกับแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของประเทศ 
นอกจากนั้นมีการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังสําหรับใชเปนพอแมพันธุเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-53 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

นักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการศึกษาในระดับหนึ่ง จาก “แบบรายงานความกาวหนาการเนินงานโครงการวิจัย 
ปงบประมาณ 2545” ไดดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ 30 ของงานวิจัยตลอดโครงการ ผลการดําเนินการสามารถ
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังที่เปนพันธุการคา และพันธุที่นําเขามาแตดังเดิม และสามารถประเมินลักษณะ
ทางเกษตรและทางคุณภาพเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง สามารถสรางระบบฐานขอมูลพันธุที่เปนตนแบบ สามารถ
คัดเลือกพอแมพันธุสําหรับใชในการผสมพันธุมันสําปะหลัง และปลูกสรางแปลงผสมพันธุมันสําปะหลัง 

ปญหาอุปสรรค 

อุปสรรคในการจัดทําฐานขอมูลยังตองรอการวิเคราะหคุณภาพในหองปฎิบัติการ  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) วารสารในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

    วารสารตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

ไดแก เสนอผลงานเรื่องการประเมินเชื้อพันธุกรรมพันธุมันสําปะหลังที่เปนพันธุการคาและพันธุดั้งเดิม
ของประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28-29 ก.ค. 2545   

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจําป 2545 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2545 
โครงการวิจัยรหัส พ-ห 1.20  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-54 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-3 :  การปรับปรุงพันธุขาวทนทานตอสภาพแลงโดยการคัดเลือกเซลลที่
อยูในสภาพขาดน้ํา 

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุขาวทนทานตอสภาพแลงโดยการคัดเลือกเซลลที่อยูในสภาพขาดน้ํา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประยุกตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2543 – 2545) 

งบประมาณ 80,000 บาท ตอ ป 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงขาว ( เชน มหาวิทยาลัยตางๆ 
สถาบันขาว ศูนยวิจัยขาว กรมสงเสริมการเกษตร IRRI CIAT CIMMYI) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาและวิจัยดานพันธุศาสตรโมเลกุล ชีววิทยา และ
สรีรวิทยาของเซลล (เชน มหาวิทยาลัยตางๆ สถาบันวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เ ท ค โ น โ ล ยี 
ชีวภาพ ฯลฯ)  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาพันธุขาวใหทนทานตอสถาพแลวโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงกลุมเซลลขาวที่มีความผันแปร
ทางพันธุกรรม ในสภาพที่ขาดน้ํา แลวชักนํากลุมเซลลที่รอดชีวิตจากสภาพขาดน้ําใหพัฒนาเปนตนขาว ในสภาพ
เรือนปลูกพืชทดลอง คัดเลือกพันธุที่ทนทานตอสภาพแลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. โดยการสงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย แตอยางไรก็ตามทีมงานวิจัยยัง
ไมเห็นเขามาเยี่ยมของผายประเมินของ สวพ. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-55 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง สามารถคัดเลือกสายพันธุขาวที่ทนแลงได 18 สายพันธุจาก 96 
สายพันธุ ที่มีความทนทานตอสภาพแลวสูงกวาพันธุตนกําเนิด อยางไรก็ตามโครงการวิจัยดังกลาวยังไมสามารถ
นําไปถายทอดใหกับเกษตรกรได เนื่องจากมีปญหาขาดแคลนแปลงนาการทดสอบ 

ปญหาอุปสรรค 

• ขาดการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมืออุปกรณ และสถานที่อํานวยความสะดวกตอการดําเนิน 
โครงการ ซึ่งในกรณีโครงการวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากขาดพื้นที่แปลง
ปลูกทดลองปลูกพันธุขาว 

• ทุนวิจัยมีจํานวนจํากัด  

• มีภาระงานบริหารมากจนไมมีเวลาทํางานวิจัย และ วิธีการศึกษางานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) ตองใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก ทําใหมีเวลาไมเพียงพอที่จะทุมเทกับ
งานวิจัย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

การตีพิมพผลงานยังอยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากทีมวิจัยมีขอจํากัดทางดานเวลา 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) วารสาร     จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

 ไดแก การนําไปเผยแพรเปนวิชาหลักการปรับปรุงพันธุพืชกับนิสิต  

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)  

ท่ีมา  

- รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2545 
โครงการวิจัยรหัส ท-ช 7.43  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจําป 2545 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

- แบบแสดงผลการประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.ประภา  ศรีพิจิตต ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
วันศุกรที่ 3 ก.พ. 2549 เวลา 14.00-15.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-56 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-4 :  การพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อการสั่งสมและกระจาย
องคความรู 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการยอย : การศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลการเกษตรโลก WAICENT (World 
Agricultural Information Center)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประยุกตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ปงบประมาณ 2544-2545) 

งบประมาณ 1,070,000 บาท 

กลุมเปาหมาย อาจารย/นักวิจัย/ผูสนใจทั่วไป โดยผานเครือขาย “นนทรีเน็ต” ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตการดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือศึกษาและติดตั้งเซิรฟเวอรที่ใหบริการสถิติขอมูลทางอาหารและเกษตรกรรม FAOSTAT ของระบบ 
ขอมูลการเกษตรโลก  WAICENT (World Agricultural Information Center) และพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลที่
เปนประโยชนจากฐานขอมูลและเผยแพรแก อาจารย/นักวิจัย/ผูสนใจทั่วไป โดยผานเครือขายนนทรีเน็ตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ฝายประเมินผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.) ประเมินผลโครงการโดย
สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สามารถจัดตั้งเว็บเซิรฟเวอรหรือโครงสรางของระบบ HTTP Services  
ขึ้นมา จัดสรางเว็บไซคของระบบสถิติขอมูลทางอาหารและเกษตรกรรม และไดเผยแพรในนิทรรศการมหกรรม
เทคโนโลยี 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบนเว็บภายใตโฮมเพจของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก  
ที่ http://www.rdi.ku.ac.th/faostat ซึ่งสามารถใชเปนแหลงความรูบนความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย นักวิจัยสามารถนําขอมูลทางอาหารและเกษตรกรรมไปใชเพ่ือสรางงานวิจัยใหมที่เปนประโยชนขึ้นมาได 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-57 

นอกจากนี้ยังชวยใหเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปนําขอมูลเหลานี้ไปใชประกอบในการตัดสินใจใจการเลือกผลิตหรือเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหารของไทยตอไป 

ประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปใช ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การบริการจัดการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน การปองกันการทําลาย ลดการสูญเสีย การฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) วารสารในประเทศ  จํานวน  2 ครั้ง 

 ไดแก รายงานประจําปของ สวพ. 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร    จํานวน  1 ครั้ง 

     ไดแก มหกรรมเทคโนโลยี 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)   

ท่ีมา  

- รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2545  
โครงการวิจัยรหัส ท-ช 7.43  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณประจําป 2545 

- แบบแสดงผลการประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-58 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-5 :  โครงการวจิยัเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  

ชื่อโครงการวิจัยยอย แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนายั่งยืน : กรณีศึกษา องคการบริหาร
สวนตําบลพัฒนานิคม และ องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยประยุกตสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป  

งบประมาณ 383,968 บาท 

กลุมเปาหมาย -  หนวยงานราชการทางดานการปกครอง เชน กระทรวงมหาดไทย หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่มีการพัฒนาในระดับชุมชนและทองถ่ิน เชน กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท และหนวยงานดานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม การศึกษาและ 
สาธารณสุข 

 -  องคกรธุรกิจ นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป   

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

   1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 / 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือสรางแบบจําลองของการวางแผนการพัฒนาชุมชนที่เปนระบบ  และเกิดการวิจัยแบบพลวัตรเพ่ือทราบ
วิวัฒนาการของงานวิจัยนั้นๆ  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการโดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด และ สวพ. สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการดําเนินการวิจัยและนําผลลัพธจากงานวิจัยมาสูการวางแผนระดับชุมชนและการอบรม
นิสิตในคณะเศรษฐศาสตร ผลการวิจัยจะทําเปน 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-59 

ปญหาอุปสรรค 

- ขาดทุนทําวิจัยเพ่ือดําเนินโครงการในระยะยาว 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)      จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร  
ไดแก  แปลผลงานวิจัยสูชุมชนและการสอนนิสิตระดับปริญญาตร ี

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  
ไดแก  ควรดําเนินการวิจัยตอเนื่องในระยะยาว 

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัยประจําป พบประมาณป 2545  

- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข ประจําป 2545 

- จากการสัมภาษณหัวหนาโครงการ ดร.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร และ ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.30-15.00 น 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-60 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-6:  การถายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปและการเพิ่มมลูคามันสําปะหลัง
เพื่อแกปญหามันสําปะหลังลนตลาดและราคาตกต่ํา 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลคามันสําปะหลังเพ่ือแกปญหา 
มันสําปะหลังลนตลาดและราคาตกต่ํา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  

งบประมาณ 10,000,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ประชาชนที่สนใจและผูบริหาร
ประเทศ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากแหงมัน
สําปะหลัง เพ่ือใชทดแทนภาชนะโฟมสําหรับการบรรจุอาหารเพื่อการบริโภคโดยตรง เพ่ือขยายผลออกสูการผลิตเชิง
พาณิชยและถายทองเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม โดยใหมีโรงงานตนแบบที่สมบูรณสําหรับการผลิตภาชนะบรรจุ
และวัสดุบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง เพ่ือใหเปนโรงงานตนแบบสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีให
ภาคเอกชนที่จะนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมตอไป และเพ่ือเปนแหลงศึกษาและวิจัยพัฒนาทางวัสดุพอลิเมอร 
ชีวภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ และพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

- สามารถสรางโรงงานตนแบบที่มีความพรอมทางดานเครื่องมือ เครื่องจักรไดเปนที่เรียบรอย 

- ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงงานไดนําออกเผยแพรผลงานทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากโครงการนี้ คือ  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-61 

1)  ไดรับสิทธิบัตร 

- ไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง”  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541  โดย
ใชชื่อ “องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง”  และไดรับสิทธิบัตรฉบับที่ 2 เรื่อง 
“องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงที่ปรับปรุงใหดีขึ้น”   

- ไดรับสิทธิบัตรจาก US Patent เรื่อง “Improved Biodegradable Starch-based Composition for 
Production of Shaped Bodies”  เมื่อ มกราคม 2549 ที่ผานมานี้ 

2)  ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุจากแปงมันสําปะหลัง สามารถขึ้นรูปภาชนะไดทั้ง ถวย จาน 
และถาด และสามารถพัฒนารูปแบบใหหลากหลายไดตามตองการตอไป 

3)  พัฒนาสูตรแปงผสมเพื่อลดตนทุนการผลิต 

4)  อาคาร KU-Green เปนโรงงานตนแบบสําหรับถายทอดเทคโนโลยีใหภาคเอกชน 

ปญหาอุปสรรค 

แมวาโครงการนี้จะเปนประโยชนอยางมากที่จะเปนทางเลือกใหคนหันมาใชภาชนะดังกลาวแทนโฟม เพ่ือ
ชวยแกปญหาส่ิงแวดลอม แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญ คือ  

- ขาดตลาดที่จะนําภาชนะที่ผลิตนี้ไปจําหนายได  เนื่องจากมีราคาสูงกวาโฟมอยูพอสมควร จึงมีผูใช
คอนขางนอย   แมนักวิจัยพยายามติดตอกับหางสรรพสินคาและรานอาหารเพื่อเสนอจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาว แตการตลาดก็ยังขยายตัวนอยมาก 

- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 

การทดลองในเชิงอุตสาหกรรมไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คอื  

1. บริษัทผูรับถายทอดเทคโนโลยีไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง 

2. ปญหาการขึ้นรูปชิ้นงานทรงสูง ผนังชิ้นงานโปรงบาง ตองทําการแกไขปญหาการผลิตในสวนนี้กอน 

3. ตองมีการปรับปรุงแกไขและซอมบํารุงเคร่ืองขึ้นรูปทั้งหมด 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) วารสารในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  2 ครั้ง 

ไดแก - ไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง”  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541  
โดยใชชื่อ “องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปง”  และไดรับสิทธิบัตรฉบับที่ 2 เรื่อง 
“องคประกอบยอยสลายไดทางชีวภาพจากแปงที่ปรับปรุงใหดีขึ้น”   

- ไดรับสิทธิบัตรจาก US Patent เรื่อง “Improved Biodegradable Starch-based Composition for 
Production of Shaped Bodies”  เมื่อ มกราคม 2549 ที่ผานมานี้ 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-62 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การเสนอผลงานเผยแพร  ไดแก 

- นิทรรศการในงานนักวันประดิษฐ 31  ม.ค. – 4 ก.พ.2545 โดยสภาวิจัยแหงชาติ ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาตสิิริกิต์ิ 

- นิทรรศการในงานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่  1-9 ก.พ. 2545  

- นิทรรศการในงาน Healthy Market 3 มี.ค. 2545 ที่โรงแรมรามาการเดนท 

- นิทรรศการในงานอาหารปลอดภัยเพ่ืออนามัยผูบริโภค 16-17 มี.ค. 2545 หางสรรพสินคาเดอะ
มอลล งามวงศวาน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- นิทรรศการในงาน Thai Fest 20-30 เม.ย. 2545  

- นิทรรศการในงานไทยรักไทย นิยมไทย วันที่ 24-27 เม.ย. 2545 คณะศิษยเกาวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร ณ อาคารสํานักงานใหญ ธนาคารไทยพาณิชย  

- นิทรรศการในงาน Thai Idea 24-26 พ.ค. 2545  

- นิทรรศการในงาน มหกรรมสรางสุขภาพ 3-7 มิ.ย. 2545 หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป โดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- นิทรรศการในงานวันส่ิงแวดลอมโลก 5-9 มิ.ย. 2545 โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่ อิมแพค เมืองทองธานี 

ท่ีมา 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.งามทิพย ภูวโรดม และ รศ.สายสนม ประดิษฐดวง วันที่ 25 มกราคม 2549 
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ตึก KU-Green มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-63 

กรณีศึกษาที ่45-7 :  การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทหุนจําลองอวัยวะ
ของคนและสัตวจากยางพาราเพื่อการศึกษา 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทหุนจําลองอวัยวะของคนและสัตวจาก
ยางพาราเพื่อการศึกษา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชนและโครงการบมเพาะเทคโนโลยีรวมกับ
ภาคเอกชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 4,274,080 บาท 

กลุมเปาหมาย - สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ โรงเรียน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพาณิชย (เพ่ือการสงออก) 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

     1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือลดปริมาณการใชสัตวทดลองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตว ใชเปนส่ือการเรียนการสอนหุนจําลอง
ของสัตวของคณะสัตวแพทยศาสตรไมเพียงพอ ลดการนําเขาและการใชหุนจําลองจากตางประเทศที่มีราคาแพง  
นอกจากนี้การทําหุนใชเองจากเรซิ่นและไฟเบอรกลาสมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงใชยางพาราในการทําหุนจําลอง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ.) ไมมีการดําเนินการประเมินผลอยางจริงจัง 
อยางไรก็ตามมีการติดตามสถานภาพของโครงการวาดําเนินงานมีความกาวหนาและเสร็จส้ินหรือยังเทานั้น 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

• สามารถสรางหุนจําลองเพื่อใชในการเรียนการสอนไดจํานวน 17 หุนจําลอง  

• ทดสอบประสิทธิภาพของหุนจําลองกับการนําไปเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหง และนําไปใหเรียนใน
กลุมสัตวแพทยและพยาบาล ซึ่งผลจากการสํารวจพบวามีความเขาใจในการเรียนกับหุนจําลองมากขึ้น 
เขาใจงาย น้ําหนักเบา เคล่ือนยายสะดวก  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-64 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• หุนยางพาราตองพัฒนาคุณภาพรายละเอียดและสีสันใหมีความสวยงามมากขึ้น อยางไรก็ตามตอง
พัฒนาคุณภาพของแมพิมพซึ่งอาจใชความเชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

• ปญหาบุคลากรในการทําวิจัยและเผยแพรผลงาน ยังไมมีแนวคิดดาน เชิงธุรกิจการคาเนื่องจาก
บุคลากรติดในระบบราชการ 

• การนําผลงานวิจัย เผยแพรออกสูกลุมเปาหมาย เชน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา ติดขัดในระบบ
ราชการ เนื่องจากขาราชการระดับสูงไมอนุมัติจัดซื้อ เพราะงบประมาณไมไดถูกจัดสรรไว (Product ไป
ไมถึง Enduser) 

• การสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ มีปญหาดานเวลาในการใชงานที่ตองหยุดใหบริการ
ตามเวลาราชการ และปญหาการหวงเครื่องมือและอุปกรณ เนื่องจากการซอมบํารุงมีคาใชจายสูงและใช
เวลาในการดําเนินการซอมแซมนาน 

• หุนยางพาราไมสามารถจดสิทธิบัตรไดเนื่องจากการทําหุนจําลองรางกายคนและสัตวเปนส่ิงที่ธรรมชาติ
สรางขึ้น และงานวิจัยนี้ไดเปดเผยสูสาธารณชนแลว จึงจดไดเพียงอนุสิทธิบัตรซึ่งมีเวลาคุมครองเพียง 
5 ป 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  20 ครั้ง 

     ไดแก หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 1 ครั้ง , หนังสือพิมพ เดลินิวส 3 ครั้ง , หนังสือพิมพ  

            ขาวสด 1 ครั้ง , ส่ือโทรทัศนชองตางๆ รวม7 ครั้ง และ ส่ือวิทยุสถานีตางๆ 8 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

       ไมไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา แตไดรับอนุสิทธิบัตร 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  15 ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

       ไดแก  

- เสนอผลงานตอนายกรัฐมนตรี 2 ครั้งและรัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการ3 ครั้ง  

- นิทรรศการในงานครบรอบ 30 ป โรงเรียนทับทองกรุงเทพฯ มกราคม 2546 

- นิทรรศการในงานครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2545 

- นิทรรศการในงานวันเกษตรแหงชาติ ณ อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1-8 
กุมภาพันธ 2546 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-65 

- นิทรรศการในงานวันสัปดาหวิทยาศาสตรโรงเรียนจุฬาภรณฯ จังหวัดปทุมธานี สิงหาคม 2546 

- นิทรรศการในงานสัปดาหวิทยาศาตรแหงชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 24 กันยายน – 5ตุลาคม 
2546 

- นิทรรศการในงานประกวดสิ่งประดิษฐไทย สภาวิจัยแหงชาติ หองบางกอกคอนเวเนชั่น โซฟเทล 
เซนทรัลพลาซา 12-13 กันยายน 2546 

- นิทรรศการในงานวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 4-5 กันยายน 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- นิทรรศการในโอกาสประธานาธิบดีเปรู รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
โอกาสมารวมประชุมสุดยอดผูนําเอเปค 17 ตุลาคม 2546 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 

- นิทรรศการในงานประชุมวิชาการสัตวแพทยสัตวเล็กโลก ครั้งที่ 28 ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิต 
กรุงเทพฯ 24-27 ตุลาคม 2546  

- นิทรรศการในงานครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 37 ป ธกส. ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2546 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)    

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัยรวมทุน ประจําป พ.ศ. 2545 

- สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหุนจําลองอวัยวะคน
และสัตวจากยางพาราในเชิงการคา” ศูนยพัฒนาและถายทองเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน ธันวาคม 2546  

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.อภินันท  สุประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร วัน
พุธที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 13.00-16.00. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-66 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-8:  การพัฒนาขนนเคกและผลิตภัณฑขนนอบ 

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาขนนเคกแลผลิตภัณฑขนนอบ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชนและโครงการบมเพาะเทคโนโลยีรวมกับ
ภาคเอกชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 16 เดือน (1 มิถุนายน 2545 – กันยายน 2546)    

งบประมาณ 250,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมผูผลิตขนมเคกและผลิตภัณฑขนมอบของจังหวัดตรัง 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     5. อ่ืนๆ (ระบุ)   

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาระบวนการผลิตขนมเคก และผลิตภัณฑขนมอบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต รูปแบบของภาชนะ
บรรจุและวิธีการบรรจุใหเหมาะสม อบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ ทดลองวาง
จําหนาย ติดตามและวิเคราะหผล และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก ศรอ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานความกาวหนาเพ่ือเสนอผลงานวิจัย
ใหแก ศรอ. 

- ยังไมมีการประเมินผลโครงการวิจัยเนื่องจากมีปญหาในระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่
ยังไมมีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือถายทอดสูกลุมเปาหมาย  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑขนนเคกและขนนอบไดหอง LAB อยางไรก็
ตามไมสามารถนําผลงานวิจัย เผยแพรออกสูกลุมเปาหมาย  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-67 

ปญหาและอุปสรรค 

• มีปญหาในระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่ยังไมมีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือถายทอดสู
กลุมเปาหมาย ไมสามารถนําผลงานวิจัย เผยแพรออกสูกลุมเปาหมาย คือกลุมผูผลิตขนมเคกและ
ผลิตภัณฑขนมอบของจังหวัดตรัง  

• ปญหาบุคลากรในการทําวิจัยและเผยแพรผลงาน ยังไมมีแนวคิดดาน เชิงธุรกิจการคาเนื่องจาก
บุคลากรติดในระบบราชการ 

• ขาดการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ  

• มีภาระงานบริหารมากจนไมมีเวลาทํางานวิจัย  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

  ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 
      ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )    จํานวน   ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545 จาก
การสัมภาษณ ผศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ และ ผศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ชั้น 2 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เวลา 10.00-11.00 น. 

 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-68 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-9 : การพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพผลิตภัณฑกลวย 3 
 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑกลวย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สภาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร.: ธกส.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2545) 
กลุมเปาหมาย  กลุมสตรีสหกรณบานทาเสา อ.บานคาย จ.ระยอง  

   
ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิต การปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตกลวยอบอนามัยที่มีคุณภาพ
และใชหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตกลวยอบเนยวาดวยสุขลักษณะ และพัฒนากรรมวิธีการผลิตใหไดกลวยอบ
อนามัยและผลิตภัณฑ นอกจากนั้นใหคําแนะนําการปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐานตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ใหกับกลุมตัวอยาง คือกลุมสตรีสหกรณบานทาเสา อ.บานคาย จ.ระยอง  

 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค โดยสามารถถายทอดผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมาย คือ กลุมสตรีสหกรณบานทาเสา 
อ.บานคาย จ.ระยอง ในการผลิตกลวยอบเนยไดหลายรูปแบบ มีสถานประกอบการมีการควบคุมการผลิตเปนอยางดี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณภาพดานภาชนะบรรจุที่ใชมีคุณภาพปองกันการซึมผานของอากาศ ความชื้น และชะลอการ
เกิดกลิ่นหืน ทําใหมีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

                                                           
3 เปลี่ยนจากโครงการเดิมในปงบประมาณ 2545 ชื่อโครงการการผลิตมะนาวผงในเชิงพาณิชย เปนโครงการ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑกลวย 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-69 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 
 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 
 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
ไดแก นําเสนอผลงานวิจัยตอกลุมเปาหมาย คือ กลุมสตรีสหกรณบานทาเสา อ.บานคาย  
จ.ระยอง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 
 

ท่ีมา  
- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณประจําป 2545-2546 ภายใตโครงการการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของ

ผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทั่วประเทศทุนอุดหนุนวิจัย มก-ธ.ก.ส โครงการวิจัยรหัส อ-ช 
77.4.45 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-70 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-10: โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

ประเภทน้ําพริกในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑประเภทน้ําพริกใน 

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชนและโครงการบมเพาะเทคโนโลยีรวมกับ
ภาคเอกชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ปงบประมาณ 2545-2546) 

งบประมาณ 245,000  บาท 

กลุมเปาหมาย ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และกลุมผูผลิตน้ําพริก 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) ... 

วัตถุประสงคของโครงการ 

มีการดําเนินงานใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การถายทอดทางเทคโนโลยี
การผลิตใหไดตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice: GMP4 ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และติดตามผล
ของการใหคําปรึกษา  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจง
กลับมาที่ทีมวิจัย 

                                                           
4  Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑและวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร ซึ่งปรากฏอยูใน Code of 

Federal Regulation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 21 ตอนที่ 110 (21 CFR part 110) วาดวยสุขลักษณะในการผลิต
อาหารทั่วไป (General GMP) และเทียบไดกับมาตรฐานสากล ของหนวยงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) 
ซึ่งเรียกวา ขอกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Recommended International Code of Practice 
General Principle of Food Hygiene) 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-71 

- ฝายประเมินผลของ ธกส. ประเมินผลงานที่โรงงานตนแบบ ทําใหไดทุนตอเนื่องจาก ธกส. ในปที่สอง
และปที่สามตอเนื่องในโครงการอื่น 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงคจากการดําเนินการไดโรงงานตนแบบที่มีประสิทธิภาพในการผลิตตามมาตรฐาน 
GMP และผูทําวิจัยไดติดตามและประเมินผลการวิจัยจากการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตในแตละเดือนชวงดําเนิน
โครงการ ปญหาที่พบคือความสม่ําเสมอในมาตรฐานการดําเนินการของชาวบาน ซึ่งจะทําตามมาตรฐานก็ตอเมื่อมี
เจาหนาที่ลงไปตรวจเทานั้น ซึ่งในทางปฏิบัติผูผลิตอาหารควรใหความเขมงวดในกระบวนการผลิตตลอดเวลา 

ปญหาอุปสรรค 

• ทุนวิจัยมีไมเพียงพอ และการอนุมัติงบประมาณในการทําวิจัยจาก สวพ. คอนขางลาชา ทําใหไมมี
ความยืดหยุนในการทํางาน นอกจากนั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบการใชไปของงบวิจัยหลายขั้นตอน 

• ผูประกอบการกลุมชาวบานไมคอยใหความรวมมือในดานความสม่ําเสมอในมาตรฐานการผลิต 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

  ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

การเสนอผลงานเผยแพร   ในตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

    ไดแก การเผยแพรผลงานท่ีประเทศสเปน เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ใน  

            หัวขอ  Traditional Food and Safety 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยรวมภาคเอกชน ปงบประมาณ 
2545 โครงการวิจัยรหัส อ-ช 77.1.45 

- จากการสัมภาษณ อ.ชิดชม  ฮิรางะ ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพัฒนาสถาบันคนควาและพัฒนา 
ผลิตภัณฑอาหาร วันจันทรที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 09.00-10.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-72 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-11:  การพัฒนาอรรถาภิธานและฐานขอมลูองคความรูเกษตรไทย 

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาอรรถาภิธาน และฐานขอมูลองคความรูเกษตรไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสารเทศการเกษตรแหงชาติ สํานักหอสมุด 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ 2544-ปงบประมาณ 2548) 

งบประมาณ 774,000 บาท 

กลุมเปาหมาย อาจารย นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่ใชประโยชนเพ่ือ 
สืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเตอรเน็ต 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

           5. อ่ืนๆ  เพ่ิมความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

การพัฒนาอรรถาภิธานศัพทเกษตรเปนภาษาไทย – อังกฤษ มีความสําคัญและมีประโยชนตอการผลิตใช
สารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาการเกษตร ตลอดจนเปนคลังความรูและคลังของคําศัพทดานเกษตรใหคน
ไทยไดใชประโยชน และเปนฐานสําหรับการขยายผลไปสูการพัฒนาระบบการสรางอรรถาภิธานอัตโนมัติและการ
แปลภาษาโดยคอมพิวเตอรซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประเทศไทยโดยรวม วัตถุประสงค
ของการศึกษาเพื่อตองการสรางอรรถาภิธานศัพทเกษตรฉบับแรกของประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากโปรแกรมสืบคนมีปญหาในการเรียงลําดับและการแสดงผลภาษาไทยใน
บางสวน 

ปญหาอุปสรรค 

มีปญหาในสวนของศัพทภาษาไทยที่ยังไมไดมีการบัญญัติ และจะตองทําการรวบรวมหาความหมายเพิ่มเติม  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

      ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

    ไดแก บทความประชาสัมพันธโครงการการวิจัยฯ 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-73 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ไดแก )   จํานวน  1 ครั้ง 

    ไดแก 1. เผยแพรทางอินเตอรเน็ตที่ http://pikul.lip.lip.ku.ac.th  

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ไดแก) 

ท่ีมา  

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปงบประมาณ 2545 
โครงการวิจัยรหัส 12008319 

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2545 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-74 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-12:  โครงการวจิยัสวนพฤกษศาสตรกําแพงแสนแหลงอนุรักษพันธุกรรม
พืชสมุนไพร 

ชื่อโครงการวิจัยยอย โครงการวิจัยสวนพฤกษศาสตรกําแพงแสนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร   

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : วช.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป  

งบประมาณ 1,900,000 บาท 

กลุมเปาหมาย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประชาชนที่สนใจ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 48 พรรษา และรวบรวมพรรณพืชที่มีความหลาย
หลายทางพันธุกรรม พรรณพืชสมุนไพรบําบัดรักษาโรค ใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน งานปศุสัตว ปองกันกําจัดโรค
แมลง และใชในงานเกษตรตาง เพ่ือเปนแหลงความรูในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติและเพ่ือศึกษาลักษณะพรรณพืช

สมุนไพรที่ถูกตองใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผูที่สนใจโดยทั่วไป 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก วช. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก วช. 

- ฝายประเมินผลของ วช.ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกป โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนา
ของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการของ วช. 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

 ผลจากการศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงค มีการประเมินผลงานวิจัยจาก วช.และตีพิมพผลงานในวารสาร
เกษตรศาสตรภายประเทศ 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-75 

ปญหาอุปสรรค 

• ปญหาการไดรับทุนวิจัยไมตอเนื่อง เนื่องจากติดปญหาระบบราชการ ทําใหนักวิจัยตองพยายามหาทุน
จากแหลงอื่นๆ มาสนับสนุนกอนเบื้องตน 

• ภาระงานสอนคอนขางมากทําใหไมมีเวลาทําวิจัย  

• ขากการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)    ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  1 ครั้ง 

  ไดแก งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีมา  

- รายงานการวิจัยสวนพฤกษศาสตรกําแพงแสนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร มีนาคม 2546  

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.ย่ิงยง ไพสุขศาสตติวัฒนา ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร วันพุธที่ 8 
กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00-15.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-76 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่45-13:  โครงการการผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดยอม 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการการผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนจากภายนอก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 2,958,700 บาท 

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการผลิตวุนมะพราวระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

     3.การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

     4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.อ่ืนๆ (ระบุ)... 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือดําเนินงานวิจัยตอเนื่องจากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑจากมะพราว เกษตร-สกว. และโครงการ
พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว พัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยี เครื่องมือและกระบวนการผลิตที่สราง
อาชีพใหม และนําไปถายทอดสงเสริมแกเกษตรกร ผูประกอบการ SMEs เพ่ือขยายการดําเนินงานของโรงงานวุน
มะพราวสาธิต สรางงาน กระจายรายไดแกเกษตรกร ตลอดจนการสงเสริมและฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีแก
เกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจ SMEs 

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สกว. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สกว.  

- ผูประเมินผลงานวิจัยจาก สกว. จัดทีมนักเศรษฐศาสตรมาประเมินผลงานวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีสําเร็จตามวัตถุประสงค  ต้ังแตการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปวุนมะพราว
และวุนสวรรคเปนอาชีพ สงออกวุนสวรรคไปยังตลาดญี่ปุน ดําเนินงานโรงงานสาธิตการผลิตวุนสวรรคใหเปน
ศูนยกลางใหบริการวุนสวรรคครบวงจร จัดตั้งชมรมพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม Green Way และการจดสิทธิบัตร 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-77 

ปญหาอุปสรรค 

• ขอจํากัดเรื่องผูชวยวิจัยในการติดตามงานงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพราะขาดความมั่นคงทางดานรายได
และไมมีสวัสดิการเหมือนเชนขาราชการ สงผลใหการปฏิบัติงานพัฒนาตนแบบเครื่องแลหนาและแล
แผนวุนมะพราวลาชาออกไป 

• ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด การบริหารและการจัดการ ที่มีความทุมเทอยางเต็มที่ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน  6 ครั้ง 

      ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

ไดแก   

- หนังสือ “เทคโนโลยีและทรัพยากรสําหรับผูประกอบการ อาหาร และเครื่องดื่ม” 

- หนังสือ “การสืบคนเอกสารสิทธิบัตร เพ่ือตอยอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ” 

- ตีพิมพในวารสาร “จุลินทรียปนเปอนในกระบวนการหมักวุนมะพราวและผลของกรดอะซิติก 
แอลกอฮอล และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟตตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียปนเปอน“ 

- ตีพิมพในวารสาร  “ปจจัยที่มีผลตอการผลิตวุนมะพราวจากน้ํากะทิ” 

- ตีพิมพในวารสาร “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชนิดใยอาหารสูง ประเภทชงดื่มจากวุนมะพราว” 

- ตีพิมพในวารสาร “ผลของความเค็มตอลักษณะของวุนสวรรคและการเจริญของ Acetobacter xylinum” 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  22 ครั้ง 

ไดแก    1. เครือ่งลอกเยื่อหนาวุนสวรรคและกรรมวิธีการลอกเยื่อหนาวุนสวรรค 

2. ตูอบอินฟาเรด 

3. เครื่องแลวุนสวรรค 

4. ตูอบและการใชงานขณะขนสง 

5. กรรมวิธีการผลิตวุนฟกทองและวุนผักกวางตุง 

6. ซอสขนและกรรมวิธีการผลิต 

7. แหนมและกรรมวิธีการผลิต 

8. ผลิตภัณฑวุนสวรรคและกรรมวิธีการผลิต 

9. วุนสวรรคสอดไส 

10. การทําวุนสวรรคและกรรมวิธีการผลิต 

11. ผลิตภัณฑจากวุนสวรรคและกรรมวิธีการผลิต 

12. ผลิตภัณฑสําหรับการหุง 

13. ผลิตภัณฑหมัก 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-78 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

14. อาหารหมักและกรรมวิธีการผลิต 

15. กรรมวิธีผลิตปลาสม 

16. ไสกรอกเปรี้ยว 

17. วุนสวรรคและวิธีการทํา 

18. เยลล่ีนม 

19. ตํารับเยลล่ีคอกเทล 

20. ซุปวุนสวรรค 

21. กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นสวรรค 

22. กรรมวิธีการผลิตวุนสวรรค 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  9 ครั้ง 

ไดแก 1. นําเสนอในการประชุมเรื่อง การวางแผนการดําเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
   อุตสาหกรรม  
   2. นําเสนอในการประชุมเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดของวุนมะพราว 
   3. การแถลงขาวโครงการรานจําหนายสินคาภูมิปญญาไทย (DIP Village Product) 
   4. นําเสนอในการประชุมเรื่อง การวางแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผัก ผล 
       ไมและสมุนไพรไทย 
      5. นําเสนอในการประชุมเรื่อง การวางแผนการดําเนินงานของกลุม Green Way 
   6. นําเสนอในการประชุมเรื่อง การหาแนวรวมในการประกอบธุรกิจผลิตวุนสวรรค 
  อาหารคาว 
   7. การอบรมการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรและการเขียนสิทธิบัตร แกเจาหนาที่โครงการ  
  IRAS และบริษัทเอกชน 
 9. การประชุมโครงการถายทอดการใชประโยชนวุนสวรรคเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “การผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม 

- เอกสารเผยแพรทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “เทคนิคการทําตนขาวโพดหมักโดยใช
สารเรงทางชีวภาพ” 

- จากการสัมภาษณ อาจารยปราโมทย ธรรมรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร วันพุทธที่ 
18 ม.ค. 2549 เวลา 09.00-11.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-79 

กรณีศึกษาที ่45-14 :  การวิเคราะหแบบปฏิสัมพันธหลากหลายเปาหมายสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรน้าํและดิน กรณีศึกษาลุม แมนํ้าแมกลอง ประเทศไทย 

ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะหแบบปฏิสัมพันธหลากหลายเปาหมายสําหรับการจัดการทรัพยากรน้ําและ
ดิน กรณีศึกษาลุม แมน้ําแมกลอง ประเทศไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร  

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ International Water 
Management Institute – IWMI 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2545-2547) 

งบประมาณ 1,831,940 บาท   

กลุมเปาหมาย คณะกรรมการลุมน้ําทราบ ซึ่งประกอบดวย การไฟฟา ชลประทาน ตัวแทนผูวา
ราชการจังหวัด และผูนําชุมชน 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 /  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการวิเคราะหแบบปฏิสัมพันธหลากหลายเปาหมาย 
(Exploratory Analysis of Multiple Use Options) กับลุมแมน้ําแมกลอง โดยมีนักวิจัยจากตางประเทศนําแบบจําลอง
เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ํามาทดลองใชในประเทศไทย ซึ่งแบบจําลองนี้ตองมีขอมูลพ้ืนฐานที่มีความหลายหลาย ซึ่ง
ประกอบดวย เกษตร ส่ิงแวดลอม ลักษณะยีสตตางๆ ซึ่งหลายหลายและจํานวนมาก ทีมงานนักวิจัยคนไทยจะทํา
หนาที่เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือที่จะมาเชื่อมโยงกับแบบจําลองที่เขามาประยุกตกับลุมแมน้ําแมกลอง เพ่ือจะประเมินหา
การบริหารทรัพยากรน้ําที่เกิดประโยชนสูงสุด เชนใชน้ํากับภาคเกษตร หรือเพ่ืออุปโภค หรือเพ่ือการผลิตไฟฟา 
นอกจากนั้นแบบจําลองดังกลาวในการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก IWMI สกว. และ สวพ. ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัย
ใหแก IWMI ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ปจจุบันรายงานในรูปแบบภาษาอังกฤษดําเนินสง
รายงานใหกับ IWMI เรียบรอยแลว สวนในรูปแบบภาษาไทยอยูระหวางดําเนินการ) 

- ฝายประเมินผลของ สกว. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-80 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคในระดับหนึ่ง และเกิดความลาชาในผลการศึกษามีปญหาและอุปสรรค
จากการเก็บรวบรวมฐานขอมูล และปญหาดานเทคนิค 

ปญหาอุปสรรค 

- ทุนวิจัยไมเพียงพอตอการศึกษา ตองลดขอบเขตของการศึกษาในบางพื้นที่ 

- ปญหาจากการเก็บรวบรวมฐานขอมูลที่คอนขางมาก และขอมูลบางอยางหายาก (เชน การใชน้ําตางๆ 
ของลุมแมน้ําแมกลอง สภาพของน้ําในพื้นที่มีจํานวนเทาไหร ซึ่งไมมีการเก็บขอมูลดังกลาวไว ทําใหทีม
งานวิจัยตองลดขอบเขตการศึกษา ทําเฉพาะเขตชลประทาน 10 โครงการชลประทาน ซึ่งครอบคลุม
จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม  

- ปญหาทางดานเทคนิค เนื่องจาก Software ที่ใชในการทํางานไมสามารถรองรับจํานวนขอมูลที่มีขนาด
ใหญได ทําใหทีมงานวิจัยตองพัฒนา Software กอนจึงจะสามารถดําเนินการโครงการได 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

-  จากการสัมภาษณ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน (ทางโทรศัพท) และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร และ ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตร วันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 14.00-15.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-81 

กรณีศึกษาที ่45-15:  โครงการปรบัปรุงหญาหมักดวยเทคนิคทางชวีภาพ 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการปรับปรุงหญาหมักดวยเทคนิคทางชีวภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น  (ทุนศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 342,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูเล้ียงโคนม  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

      / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………… 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคตองการควบคุมเชื้อ และหาสาเหตุของการยับย้ัง ยีสต รา และพัฒนาหญา
หมักสําหรับโคเนื้อ โดยทําวิจัยรวมกับภาควิชาพืชไรนาและสัตวบาล เพ่ือการถายทอดทางเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร

ที่ไมมีความรูในมาตรฐานของหญาหมักสําหรับโค   

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มีการพิจารณาขอเสนอเพื่ออนุมัติโครงการวิจัย อยางไร
ก็ตามโครงการวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติแตถูกลดงบประมาณลง 

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติโดยใหคณะวิจัยไดจัดทํา
รายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ.  

- ฝายประเมินผลของ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ติดตามประเมินผลโครงการ 
โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแก
คณะกรรมการ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

ผลจากการศึกษาพบวาไมสําเร็จผลเทาที่ควร เนื่องจากเปนการวิจัยที่ไมครบวงจร ไมมีการรวมกันระหวาง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ระหวางภาควิชาสัตวบาลและพืชไรนา ทําไดแคพบสารปนเปอนของยีสต รา ในหญาหมัก



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-82 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สําหรับโคเนื้อ แตยังไมสามารถหาสาเหตุของการยับย้ัง ยีสต รา และพัฒนาหญาหมักสําหรับโคเนื้อได ไมไดตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไวและยังไมสามารถถายทอดใหกับประชาชนได ซึ่งส่ิงที่จะตอบไดตองทํางานรวมกับพืชไรนาเพื่อ
ศึกษาถึงวัตถุดิบ และสัตวบาล เพ่ือศึกษาสภาพของโคเนื้อที่มีปฏิกิริยาตอการทดลอง แตไมสามารถดําเนินการได 

เพราะงบประมาณไมเพียงพอ  

ปญหาอุปสรรค 

• ทุนวิจัยไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถทํางานวิจัยที่ครบวงจรได ทุนวิจัยที่ไดมาจะสนับสนุนเรื่องสารเคมี 
แตไมเพียงพอที่จะจางนักวิจัยได และไมพอที่จะซื้อเครื่องมือใหม  

• ขาดแคลนสถานที่ในการทําวิจัย 

• การสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณ มีปญหาดานเครื่องมือ-อุปกรณยังไมมีประสิทธิภาพ 
ยังไมมีการบํารุงรักษา  

• เกษตรกรไมคอยใหความรวมมอื เนื่องจากการปรับปรุงจะใชวัตถุดิบซึ่งมีราคาแพงเกินกําลังการซื้อของ
เกษตรกร  

• มีปญหาผูชวยวจิัย เนื่องจากการดําเนินโครงการตองจางผูชวยนักวิจัย แตเนื่องจากมีคาตอบแทนต่ํา
กวาเอกชน ทําใหตองรับผูชวยใหม และฝกอบรมใหม  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)            

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัย โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญาหมักดวยเทคนิคทางชีวภาพ 

- เอกสารเผยแพรทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “เทคนิคการทําตนขาวโพดหมักโดยใช
สารเรงทางชีวภาพ” 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.สุนีย  นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 14.00-15.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-83 

กรณีศึกษาที ่45-16 : การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑผาไหม 5 
 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑผาไหม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร  
ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร: ธกส.) 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2545 
กลุมเปาหมาย  กลุมผูผลิตผาไหมที่เปนลูกคา ธ.ก.ส. 

 
ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑผาไหมของกลุมผูผลิตที่เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค ผลจากการศึกษาพบวา ผูผลิตมีศักยภาพกานการผลิตผาไหมสูง สามารถ
ดําเนินการเองไดทุกขั้นตอนที่จําเปน ไดแก การเลี้ยงและสาวไหม การยอมสี การเตรียดายยืน การเตรียมดานพุง 
และ การทอผา แตอยางไรก็ตาม กลุมชาวบานยังมีปญหาดานเงินทุน ไมมีตลาดที่แนนอน และยังขาดความรูเรื่องการ
พัฒนาและการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในดานชนิด ลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑผาไหม
คอนขางจํากัด เนื่องจากมีขอจํากัดดานเงินทุน 
 
ปญหาอุปสรรค 

กลุมชาวบานยังมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน ไมมีตลาดที่แนนอน และยังขาดความรูเรื่องการออกแบบและ
ตัดเย็บผลิตภัณฑ 
 

                                                           
5 เปล่ียนจากโครงการเดิมในปงบประมาณ 2545 ชื่อโครงการการวิเคราะหวางแผนกลยุทธการพัฒนาทักษะ
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนโครงการการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑผาไหม 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-84 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 
 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 
 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
ไดแก นําเสนอในงานผลิตภัณฑตําบลไทยความภูมิใจของแผนดินมหกรรมเทคโนโลยี 60   
ป มก.-37 ป ธ.ก.ส. พัฒนาชนบทไทย “สวยสดใส สมวัยดายไหมไทย มก.-ธ.ก.ส.” ในวัน 
ที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 
 

ท่ีมา  
- รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณประจําป 2545-2546 ภายใตโครงการการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของ

ผลิตภัณฑในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทั่วประเทศทุนอุดหนุนวิจัย มก-ธ.ก.ส โครงการวิจัยรหัส อ-ช 
77.4.45 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-85 

กรณีศึกษาที ่45-17 :  ปญหาสภาพความเสี่ยงในหวงโซอาหารที่มีตอผูบริโภค กลุมพชื  
(ธัญพืช เมลด็พืช และ ผลิตภัณฑ)  

ชื่อโครงการวิจัยยอย ปญหาสภาพความเสี่ยงในหวงโซอาหารที่มีตอผูบริโภคกลุมพืช (ธัญพืช เมล็ดพืช และ 
ผลิตภัณฑ)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (ทุนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) 

งบประมาณ 1,000,000 

กลุมเปาหมาย สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และภาครัฐที่เกี่ยวของผูผลิตและ
ผูบริโภค และ  สถาบันการศึกษาและวิจัยตางๆ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 / 2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5  อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหสภาพความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผูบริโภค ในอาหารกลุมธัญพืชถ่ัวเมล็ดและผลิตภัณฑ เพ่ือ
เสนอแนวทางกําหนดนโยบายสําหรับการจัดการและประเมินความเสี่ยง ตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ 
เกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาตรงประเด็น และเพ่ือปองกันและควบคุมอันตรายจากการบริโภคอาหาร  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

 มีการประเมินผลโครงการวิจัยจากแหลงทุน 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

 มีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-86 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ไดแก )   จํานวน   ครั้ง 

ท่ีมา  

- โครงการวิเคราะหปญหาสภาพความเสี่ยงในหวงโซอาหารที่มีตอผูบริโภคดานธัญพืช 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-87 

กรณีศึกษาที ่45-18 :  การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงวัสดุเกษตรและอาหาร 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงวัสดุเกษตรและอาหาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (ทุนบริษัทเอกชน) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 100,000 บาท 

กลุมเปาหมาย 1) กลุมเกษตรกร 

 2) กลุมอุตสาหกรรมผูสงออกอาหารอบแหง  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)   

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เนื่องจากภาคเอกชนใหวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของวัสดุเกษตรและอาหาร 3 ลักษณะ 
คือ ยืดอาย ุเก็บรักษา การตอราคา และการแปรรูป ดวยประโยชนดังกลาวจึงเริ่มตนคิดเทคโนโลยีที่ดีในราคาถูก
เพ่ือใหกลุมเกษตรกรและกลุมอุตสาหกรรมไดใชเครื่องอบ 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

ไดรับงบประมาณวิจัยจากบริษัทเอกชนใหวิจัยและพัฒนา 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

 กระบวนการประเมินผลงานจากแหลงทุน พิจารณาจากความสําเร็จของเครื่องอบแหง 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

 ผลการวิจัยสําเร็จตามเปาหมาย โดยผลิตเคร่ืองอบแหงตนแบบสําหรับกลุมเกษตรกรใชพลังงานจาก
แสงอาทิตยและแก็สหุงตม และกลุมอุตสาหกรรมโดยใชพลังงานจากไฟฟา 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-88 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• ไมมีกําลังการผลิตเครื่องอบแหงเชิงการคา 

• อาจารยสาย ก มีเวลาในการทําวิจัยนอยเพราะตองสอนมาก และไดรับการสนับสนุนจาก สาย ข และ ค ซึ่ง
เปนหนวยงานสนับสนุนนอย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ ) ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) จํานวน -  ครั้ง 
ไดแก  งานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

ท่ีมา  

-  จากการสัมภาษณ รศ.ดร. สมยศ  เชิญอักษร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.30-15.00 น.  

 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-89 

กรณีศึกษาที ่45-19 :  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบมมะมวงพันธุนํ้าดอกไมในระดับการคา
ของประเทศไทย 

ชื่อโครงการวิจัยยอย ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการบมมะมวงพันธุน้ําดอกไมในระดับการคาของประเทศไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว  ฝายปฏิบัติงานวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตกําแพงแสน   

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (ทุนวิจัยจาก ADB Post harvest) 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 

งบประมาณ 554,920 บาท 

กลุมเปาหมาย 1) เกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไม 

 2) ผูจาํหนายมะมวงน้ําดอกไมทั้งภายในประเทศและสงออกตางประเทศ  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)   

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เนื่องจากปญหาของมะมวงน้ําดอกไมทวาย เบอร 4 เมื่อสุกสีผิวไมเปล่ียนเปนสีเหลืองซึ่งแตกตางจาก
มะมวงน้ําดอกไมสีทองเมื่อสุกสีผิวจะเปล่ียนเปนสีเหลืองทอง ทําใหลูกคาตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุนไมนิยม
น้ําดอกไมเบอร 4 เพราะเห็นวายังไมสุก (ไมมีสีเหลือง) ทั้งที่มีรสชาติที่หวานแหลมกวา นักวิจัยจึงตองศึกษาวิธีการ
บมที่ทําใหสีผิวเปล่ียนเปนเหลือง อีกทั้งเกษตรกรไมตองเปล่ียนพันธุของมะมวง 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

ไดรับงบประมาณวิจัยจาก A D B  P o s t  h a r v e s t   โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมให
ขอเสนอแนะใหการปรับแผนงานวิจัย 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

 มีกระบวนการติดตามงานโดยนักวิจัยจะไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิของ Consortium ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา แตไมมีกระบวนการประเมินผลงานจากแหลงทุน โดยแหลงทุนคือ Consortium โครงการ
บัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว (Post harvest) ไดรับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย 
(ADB) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนศูนยกลาง  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-90 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

 ผลการวิจัยสําเร็จตามเปาหมาย โดยทราบถึงระดับความเขมขนของถานแกส กาซเอทิลีน และสภาพ
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใชในการบมมะมวงน้ําดอกไม 

ปญหาอุปสรรค 

• ขาดความรวมมือในการเผยแพรความรูไปสูเกษตรกรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยลดลดงบประมาณสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีลงทุกป 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

       ไดแก “ผลของการหอผลตอคุณภาพการบมของมะมวงน้ําดอกไมทะวายเบอร 4” .  

          วิทยาศาสตรเกษตร (ปที่ 35 ฉบับที่ 5-6  ก.ย.-ธ.ค. 2547) 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )  ในประเทศ จํานวน  3 ครั้ง  

     ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

     ไดแก  - การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะมวงน้ําดอกไมแกเกษตรกร อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

            - การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะมวงน้ําดอกไมแกเกษตรกรแกพนักงาน  
  บริษัทกําแพงแสนคอมเมอรเชียล 

             -  การประชมุวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่ 4 และ 5 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)    

ท่ีมา  

- จากการสัมภาษณ ดร.อภิตา  บุญศิริ งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.30-14.50 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-91 

กรณีศึกษาที ่47-1 :  การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ 
กําแพงแสน 

ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ โครงการตอเนื่อง 10 ป (2540-2550) ปนี้ (2547) เปนปที่ 7 

งบประมาณ 2,000,000 บาท ตอป 

กลุมเปาหมาย 1) กรมปศุสัตว และหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานโคเนื้อ 
2) สมาคมโคเนือ้พันธุกําแพงแสน 
3) สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
4) เกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อทั่วประเทศ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5 .  อ่ืนๆ (ระบุ)… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางพันธุกรรมของโคเนื้อพันธุกําแพงแสนและผลิตน้ําเชื้อโคพอพันธุที่ผานการคัดเลือกเพื่อ
ใชในการพัฒนาพันธุกรรมของโคเนื้อของประเทศ ในการทดสอบสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุกําแพงแสนรุนที่ 2 
ไดคัดเลือกโคเพศผูจากฟารมเกษตรกรทั่วประเทศจํานวน 50 ตัว  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก.   โดยให
นักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด และนําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ   
อยางไรก็ดี ผลการพิจารณาของคณะกรรมการมีผลตอการอนุมัติงบประมาณ   ซึ่งโดยมุมมองของนักวิจัยอยากให
คณะกรรมการเขาใจถึงธรรมชาติของงานวิจัยเรื่องโคพันธุจําเปนตองใชเวลา   ดังนั้นในงานวิจัยจึงอาจไมเห็นผลเปน 
ตัวเลขที่ชัดเจนดังเปาหมายที่ต้ังไว 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-92 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

1)  การดําเนินงานวิจัยลาชาจากแผนที่วางไว และไดผลผลิตไมไดตามเปาหมาย (โคที่ผานการทดสอบ
สมรรถภาพการสืบพันธุและผลิตน้ําเชื้อต้ังเปาหมายไว 15 ตัวตอรุน ในรุนที่ 1 ไดจํานวน 8 ตัว (รอยละ 
53) รุนที่ 2 ไดจํานวน 12 ตัว (รอยละ 80) รุนที่ 3 กําลังผลิตน้ําเชื้อ และรุนที่ 4 กําลังดําเนินงาน
คัดเลือกตัวโค) 

2)  ผลการวิจัยที่ไดเมื่อดําเนินมา 7 ป ยังไมพบวามีการทดสอบโคกําแพงแสนพันธุแท ดวยวิธีการทาง
พันธุศาสตร 

3)  มีการกระจายพันธุโคไปสูเกษตรกรอยางกวางขวางซึ่งไดประโยชนในการสงเสริมอาชีพ 

การฝกอบรม ถายทอด 

นักวิจัยเนนการฝกอบรม และถายทอดความรูแกเกษตรกรเปนหลัก โดยที่จะฝกอบรมตอเนื่องที่ศูนยสาธิต
การผลิตโคเนื้อครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ปญหาอุปสรรค 

ขอจํากัดที่สําคัญที่สุด คือ งบประมาณนอย แมวาโครงการนี้จะเปนโครงการตอเนื่อง 10 ป แตก็ไมแนใจวาป
ถัดไปจะไดงบประมาณหรือไม    ซึ่งนักวิจัยไมอยากจะทิ้งโครงการนี้ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง   โดยการพัฒนาโค
พันธุแทจนไดระดับ D5 ตองใชเวลาถึง 35 ป  และแมวาจะพัฒนาจนไดโคพันธุแทแลวก็ยังตองพัฒนา คัดเลือกตอไป  
ดังนั้นการสนับสนุนทุนวิจัยจะมีสวนชวยงานวิจัยมาก อยางไรก็ดี คณะวิจัยไมสามารถเขาถึงแหลงทุน และไมมี 
ตัวเชื่อม (link) กับรัฐมนตรีในรัฐ บาล ทําใหไมมีการเขาถึงขั้วอํานาจ 

นอกจากนี้ยัง  ขาดบุคลากรทางดานพันธุศาสตรเพ่ือทําการปรับปรุงพันธุ การจัดเก็บฐานขอมูลในการ
ดําเนินงานวิจัยไมเปนระบบเนื่องจากเปนโครงการตอเนื่อง 10 ปตองมีการจัดการฐานขอมูลที่ดี 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

√  ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)    ในประเทศ จํานวน  4 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  1 ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

√   การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  3 ครั้ง 

1) เสนอผลงานเรื่อง ลักษณะซีรั่มไลโปโปรตีน ซึ่งแยกโดยเทคนิคอีเล็กโทรโพลิซิส และบทบาทที่มีตอ
เมเทโลลิซึ่มของไขมันในโคสาวพันธุกําแพงแสนและลูกผสมบราหมัน ภายใตภาวะการจํากัดอาหาร 
ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2548 

2) เสนอผลงานเรื่อง Synthetic Thai beef Cattle breed: Its development Charaeteristics and 
prospects ในการสัมมนา Proceeding of the 11th Animal science congress ที่ประเทศมาเลเซีย 
ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2548 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-93 

3)  เสนอผลงานเรื่อง Comparison of rumen microber of dairy, beef cattle and buffalo under two 
feeding levels ในการสัมมนา Proceeding of the 11th Animal science congress ที่ประเทศ 
มาเลเซีย ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2548 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)   

ไดแก การสนับสนุนพันธุโคแกเกษตรผูเล้ียงโคทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกของโครงการ 

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

- แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2547 

- แบบประเมินการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2547 

- จากการสัมภาษณดร. ปรีชา  อินนุรักษ  หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค  
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-94 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-2 :  การวิจัยศักยภาพทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ณ หมูเกาะชาง 

ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยศักยภาพทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ณ หมูเกาะชาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการสาขาเกษตรศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ2544-2547)  

งบประมาณ 4,800,000 บาท 

กลุมเปาหมาย 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ิน สถาบันการศึกษา 
2) กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมปาไม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
3) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือหาแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมดของเกาะชาง ต้ังแตการศึกษา
รวบรวมสํารวจและจัดทําฐานขอมูลดานการแพรกระจาย องคประกอบทางทรัพยากรทางทะเล (เชน ปะการัง หลา กุง  
หญาทะเล สาหราย เปนตน) และบทบาทของน้ําและดินตะกอนตอศักยภาพการผลิตทรัพยากร ตลอดจนการนําไปใช
ประโยชนและกําหนดมาตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนบริเวณหมูเกาะ
ชาง 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

ถูกลดทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.)  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-95 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จในระดับหนึ่ง  เนื่องจากการพิจารณาขอเสนอแนะโครงการวิจัยจาก สวพ. ไดลดงบการทําวิจัย
และจัดสรรใหงบเพียง 25% ของงบประมาณที่ขอทั้งหมด มีผลตอโครงสรางของแผนวิจัย ตองลดขอบเขตของ
งานวิจัยในบางสวนลง เชน  เรื่องฟสิกส ทางดานกระแสน้ํา ลม และการสํารวจสาหราย ซึ่งตองใชเงินจํานวนมากและ
ขาดเครื่องมือ-อุปกรณในการสํารวจ จึงมีความเสี่ยงตอผูทําวิจัยในการออกสํารวจที่ทะเล   

ปญหาอุปสรรค 

• การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยจากประเมินโครงรางงานวิจัยโดยเฉพาะปญหาเรื่องรูปแบบการ
เขียนโครงการวิจัยคอนขางยุงยาก และขั้นตอนการอนุมัติ หลายขั้นตอน ตลอดจนการจัดสรรงบวิจัย
จาก สวพ. ลาชาและไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ  

• มีอุปสรรคที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน พายุ เนื่องจากเกาะชางจะสามารถออกเรือไดแค 4 
เดือนใน 1 ป ซึ่งจะเปนปญหาหลักของการทํางานวิจัยแบบสํารวจทางทะเล 

• มีปญหาเรื่องตําแหนงผูชวยวิจัยและความมั่นคงในรายไดของผูชวยวิจัย นิสิตสวนใหญที่มาชวยทํางาน
วิจัยจะเปนนิสิตปริญญาโท และอยูกับทีมงานมากกวา 2 ป และพอจบการศึกษาจะเชี่ยวชาญมากขึ้น 
แตไมสามารถอยูกับทีมงานได 

• ขาดแคลนงบประมาณการซอมบํารุง เครื่องมือ-อุปกรณที่ไมมีประสิทธิภาพ บุคลากรในทีมวิจัยจะซื้อ
เครื่องมือ-อุปกรณเปนของตัวเอง (ราคาไมแพง) ยกเวนอุปกรณที่ราคาแพงจะใชของภาควิชา และซอม
กันเอง  

• ภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทุมเทกับงานวิจัยเต็มที่เทาที่ควร 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

√   ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

 ไดแก   บทความเรื่อง “โอกาสหรือวิกฤต” ของคณะประมง ครบรอบ 60 ป 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  3 ครั้ง 

      ไดแก   Green varity และ ITV Sky เกษตรศาสตรนําไทย 

 การเสนอผลงานเผยแพร ในประเทศ  จํานวน  2 ครั้ง 

     ไดแก    

1) เสนอทางนิทรรศการ 2 เรื่อง ความหลายหลายของปะการังบริเวณหมูเกาะชาง จังหวัดตราด  

2) เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 2 

3) เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-96 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

     ไดแก ถายทอด/ฝกอบรมแกเกษตรกรและเจาหนาที่ในเรื่องปะการัง  การใชประโยชน  

              ดานการทองเที่ยวและความตองการของชุมชน 

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

- แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2547 

- แบบประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ป 2547 

- รายงานฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยศักยภาพทรัพยากรทางน้ําและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ณ หมูเกาะชาง 

-  จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง วันศุกร
ที่ 27 มกราคม 2549 เวลา 13.00-14.00 น. 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-97 

กรณีศึกษาที ่47-3: การคัดเลือกพันธุขาวโพดลูกผสมตานทานตอสารกลูโฟซเินท 

ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกพันธุขาวโพดลูกผสมตานทานตอสารกลูโฟซิเนท 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร กําแพงแสน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ปงบประมาณ 2547-2549 

งบประมาณ 1,078,416 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อคัดเลือกพันธุพืช ถัวเหลือง ถ่ัวเขียว และขาวโพดที่ตานทานตอสาร 
กลูโฟซิเนท ซึ่งเปนสารที่มีการนําไปใชในการควบคุมวัชพืชชนิดตางๆ ไมมีฤทธิ์ตกคางในดิน ตลอดจนมีความเปน
พิษตอคนและสัตว ดงนั้นการคัดเลือกพันธุที่มีความตานทานตอสารเคมีดังกลาวจะทําใหสามารถใชสารชนิดนี้ในการ
ควบคุมหรือการจักการวัชพืชในสถาพการปลูกพืชไดเปนอยางดี ตลอดจนการศึกษากลไกทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและ
ชีวโมเลกุลของพืชที่ตานทานตอสารกลูโฟซิเนท 

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

สวพ. ไดมีการติดตามประเมินผลตามเกณฑที่กําหนดไว  และไดมีการพบปะหารือกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ประเมินโครงการ จึงมีการทําความเขาใจรวมกัน    

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามแผนงานซึ่งดําเนินการไปแลวรอยละ 60 ของงานวิจัยตลอดโครงการ เนื่องจากเปนการวิจัย
เกี่ยวกับกลไกพื้นฐานทางชีวเคมี และชีวโมเลกุลของพืชตานทานสาร  

ปญหาอุปสรรค 

มีขอจํากัดเรื่องวงเงิน ที่อาจไมเพียงพอตามขอบเขตการวิจัยที่ต้ังใจจะศึกษา   และมีขอจํากัดในเรื่อง
อุปกรณหองปฏิบัติการ 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-98 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

    ไดแก   วิทยานิพนธเรื่อง “การคัดเลือกพันธุขาวโพดลูกผสมตานทานสารกลูโฟซิเนท” 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร    จํานวน  1 ครั้ง 

    ไดแก  นําเสนอในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติครั้งที่ 6 วันที่ 24-27 พ.ย. 2546 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

1)   แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบของงวดเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

2) แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก.ประจาํปงบประมาณ 2547 
โครงการวิจัยรหัส 04114247 

3) แบบแสดงการประเมินผล/วิจารณ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก.
ประจําปงบประมาณ 2547 โครงการวิจัยรหัส 04114247 

4) จากการสัมภาษณ รศ.ทศพล พรพรหม  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.30-15.00 น. 
ณ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไรนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-99 

กรณีศึกษาที ่47-4:  การบริหารจัดการนํ้าโครงการชลประทานระบบทอในพื้นที่ปลกูออย 

ชื่อโครงการวิจัย การบริหารจัดการน้ําโครงการชลประทานระบบทอในพ้ืนที่ปลูกออย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (ปงบประมาณ 2546-2547)  

งบประมาณ 80,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกรชาวไรออย 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)    

วัตถุประสงคของโครงการ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบองคกรผูใชน้ําที่เหมาะสมรวมกับเกษตรกรชาวไรออยและ
ผูเกี่ยวของรวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่มีตอการบริการจัดการและดูแลรักษาโครงการ โดยมีรายละเอียดเพื่อศึกษา
สภาพและลักษณะทางกายภาพของระบบทอที่ปรากฏอยู  ศึกษาอัตราการจัดสรรน้ําและลักษณะทางชลศาสตรของ
ระบบทอสงน้ํา  และศึกษารูปแบบองคกรผูใชน้ําที่เหมาะสมรวมกับเกษตรกรชาวไรออยและผูที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการและดูแลรักษาโครงการ 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) พิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการวิจัยและถูกลดงบประมาณลงจาก 
300,000 บาท เหลือ 180,000 บาท  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

 มีการประเมินรายงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิของ สวพ.  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

ผลจากการศึกษาทําใหทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับระบบชลประทานระบบทอ ทราบขอมูลปริมาณ
ความตองการน้ําของพ้ืนที่ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอชลประทานระบบทอ และทราบขอมูลทางกายภาพของ
ชลประทานระบบทอ ซึ่งมีความสําเร็จของการดําเนินงานมีความสําเร็จบางสวนเนื่องจากมีอุปสรรคในการดําเนินงาน 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-100 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• สภาพของระบบชลประทานมีสภาพชํารุด หนวยงานกอสรางไมมีงบประมาณบํารุงรักษาทําใหไมสามารถสง
น้ําไดตามที่ออกแบบไว การดําเนินการศึกษาจึงทําไดเพียงบางสวนและการตรวจสอบขอมูลบางอยางไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีการสงน้ําอยางเต็มรูปแบบ เกษตรกรมีการใชนําเพียงบางสวน ทําให
การวิจัยเกี่ยวกับการจัดองคกรเพื่อการบริการจัดการน้ําไมสามารถดําเนินดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 

• ขาดบุคลากรตําแหนงผูชวยนักวิจัยในการสํารวจและเก็บขอมูลทางชลศาสตร 

• งบประมาณไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการเดินทางและเก็บขอมูล 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร    จํานวน  1 ครั้ง 

ไดแก   นําเสนอผลงานวิชาการใน “วันน้ําโลก” จัดโดยสมาคมทรัพยากรน้ําแหงประเทศ 

  ไทย ณ อาคาร United Nation 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

-  แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

- แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2547 

- แบบประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ป 2547 

- รายงานฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ําโครงการชลประทานระบบทอในพ้ืนที่
ปลูกออย 

- จากการสัมภาษณ ผศ. นิมิตร  เฉิดฉันทพิพัฒน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2549 เวลา 11.00-12.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-101 

กรณีศึกษาที ่47-5:  การใชมันสําปะหลัง แปงมันสําปะหลงั และกากมนัสําปะหลัง 
จากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารปลานิล 

ชื่อโครงการวิจัย การใชมันสําปะหลัง แปงมันสําปะหลัง และกากมันสําปะหลัง จากการผลิตเอทานอล 
ในสูตรอาหารปลานิล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา คณะประมง  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป  

งบประมาณ 180,000 บาท 

กลุมเปาหมาย เกษตรกร หรือโรงงานผลิตอาหารสัตว 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5. อ่ืนๆ (ระบุ)  

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาหาสัดสวนที่เหมาะสมในการนําพืชที่หางายในทองถ่ิน (ใบมันสําปะหลัง มันสําปะหลังเสน) และผล
พลอยไดจากอุตสาหกรรม(กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล) มาเปนสวนผสมในอาหารปลานิล 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก.   โดย
ใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จในระดับหนึ่งซึ่งสามารถดําเนินการทดลองเฉพาะในสวนของใบมันสําปะหลังและมันสําปะหลังใน
การผลิตอาหารปลานิลไดเทานั้น แตในสวนของกากมันสําปะหลังไมสามารถดําเนินการไดเพราะมี ปญหาและอุป
สรรคเนื่องมาจากขาดความรวมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมและขาดบุคลากรที่ที่ชวยทํางานวิจัย ทําใหโครงการ
ดังกลาวตองเล่ือนออกไป 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-102 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• ไมไดรับความรวมมือจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมไมมีการเซ็นสัญญาตามที่
เคยไดแจงไว  

• ขาดแคลนบุคลากรในการทําวิจัย เนื่องจากบุคลากรในศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํามีจํานวน
นอยมาก และไมมีผูชวย นักวิชาการสวนใหญจะทํางานวิจัยเอง ซึ่งตางกับอาจารยในมหาวิทยาลัยจะมี
ผูชวยวิจัยเปนนิสิตปริญญาโท-เอก  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ทีมวิจัยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2549 จึงยัง
ไมมีการเผยแพรผลงานใหเกษตรกร อยางไรก็ตาม ผูทําวิจัยสงรายงานความกาวหนาใหกับ สวพ. รับทราบทุกๆ 6 

เดือน 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง  

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )   จํานวน   ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 

- รายงานความกาวหนาดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปงบประมาณ 2547 โครงการวิจัย
รหัส 04113499 

- จากการสัมภาษณ นักวิชาการ คุณวิชิต เสมาชัย  ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา ชั้น 2  
คณะประมง วันพุธที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 10.00-11.00 น. 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-103 

กรณีศึกษาที ่47-6:  โครงการวจิยัทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการฝงไมโครซิปของ 
ผูเลี้ยงสุนับและแมวในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการฝงไมโครซิปของผูเล้ียงสุนับและแมว
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    คณะสัตวแพทย ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณะสุขศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 300,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กองสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่เล้ียงสุนัขและแมว 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ)  เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เ พ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเจาของสุนัขและแมวเรื่ องการฝงไมโครซิบในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกรุงเทพมหานครใชประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ในการตัดสินใจ
เพ่ือกําหนดนโยบายปญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําใหประชาชนมีความรูความเขาในแนววิธีการ
เกี่ยวกับการฝงไมโครชิปในสุนัขและแมว นอกจากนั้น เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและใชในการสอนใน
สาขาวิชานั้นๆ   

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

ถูกลดทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.)  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจง
กลับมาที่ทีมวิจัย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-104 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค  

ปญหาอุปสรรค 

• ทุนวิจัยไมเพียงพอ  

• มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ 25 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด   

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เนื่องจากทุนวิจัยไมเพียงพอ ทําไมสามารถเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยสูประชาชนที่เล้ียงสุนัขและแมวในเขต
กรุงเทพ (End User) ไดทันที ทีมวิจัยแจงผลการศึกษาไปที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข อยางไรก็ตามในอนาคตทีม
งานวิจัยยังตองการมีผลงานตีพิมพสูประชาชนแตตองอาศัยทุนสวนตัวและระยะเวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่ง 

  ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง  

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร     จํานวน  1 ครั้ง 

   ไดแก รายงานผลการศึกษาไปที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- แบบแจงผลการประเมิน/วิจารณรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 

- แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปงบประมาณ 2547 
โครงการวิจัยรหัส 04112561 

- จากการสัมภาษณ ผศ. ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทย
ศาสตร ตึกจักรพิชัยสงครามชั้น 3 วันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 13.00-14.00 น. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-105 

กรณีศึกษาที ่47-7:  การวิจัยสถาบันเพื่อประเมินการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนา 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2545-
2549 

ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยสถาบันเพ่ือประเมินการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2545-2549 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

งบประมาณ 900,000 บาท  

กลุมเปาหมาย บุคลากรคณะศึกษาศาสตร   

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ)เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 

วัตถุประสงคของโครงการ 

การประเมินศักยภาพการดําเนินการภายในคณะศึกษาศาสตร ซึ่งทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายในคณะ
รับทราบ เพ่ือที่จะเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงแผนงานในอนาคตได 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค    

ปญหาอุปสรรค 

• ภาระงานสอนมาก ทําใหมีเวลาในการทําวิจัยนอยเนื่องจากคณะศึกษาศาตรตองหารายไดเพ่ิม จากการ
รับนิสิตภาคพิเศษระดับปริญญาโทเพิ่ม รองรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-106 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

• เงินทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยสายสังคมศาสตรนอยมากเมื่อเทียบกับสายวิทยาศาสตรซึ่งจะมีแหลง
ทุนจากระดับนานาชาติ ซึ่งแหลงทุนภายนอกเปนดัชนีชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะต่ําไปดวย เงินทุนวิจัยสวนใหญ
ไดรับการสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย สงผลทําใหมีการตีพิมพระดับนานาชาติมีจํานวนนอย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร   ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

ไดแก รายงานผลการศึกษาแจงภายในคณะศึกษาศาสตร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ)  

ท่ีมา  

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2547 

- รายงานผลการศึกษาวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ 2547 

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.ผนิต เข็มทอง คณะบดี คณะศึกษาศาสตร วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2549 
เวลา 10.00-11.00 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-107 

กรณีศึกษาที ่47-8:  การผลิตพชืพันธุดีและปลอดโรคเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก  
(เนนกลวยไม) 

ชื่อโครงการวิจัย การผลิตพืชพันธุดีและปลอดโรคเพื่อเพ่ิมมูลคาการสงออก (เนนกลวยไม) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร  

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยและการถายทอดสูประชาชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2546-2548) 

งบประมาณ 1,600,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมเกษตรกรผูปลูกกลวยไม ไมดอก ไมประดบั และพืชอ่ืนๆ 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคมี 3 ดานประกอบดวย (1) การพัฒนาเทคนิคของการตรวจสอบโรคใหปลอดโรค (2)การอนุรักษ
สายพันธุและพรอมที่จะขยายพันธุในอนาคต และ (3)การปองกันโรคอื่นๆ และควบคุมโรคตาง นอกจากนั้นยัง
เพ่ิมเติมในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งตองการเนนตัวพืชใหประชาชนรูจักเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ การผสม
พันธุ โดยใชพันธุพ้ืนเมืองที่มีอยู เพ่ือใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น จัดอบรมประชาชนโดยทั่วไป ทั้งหมด 4 รุน 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้ทุกปต้ังแตนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุน มก. โดย
ใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแก
คณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจงกลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จจากการดําเนินการวิจัยเนื่องจากมีการจัดฝกอบรมสมาชิกผูเขารวมโครงการ ใหความรูดานการ
จัดการโรคและศัตรูกลวยไม การปลูกกลวยไมใหมีคุณภาพเพื่อการสงออก และการจัดการระบบการคากลวยไมเพ่ือ
การสงออก นอกจากนั้นมีการรวมจัดทําแปลงสาธิตกับภาคเอกชน/เกษตรกรที่ปลูก  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-108 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

• ขาดความตอเนื่องของโครงการ เนื่องจากถูกลดงบประมาณป พ.ศ. 2548 ทําใหมีผลกระทบตอแผนการ
ดําเนินงานที่วางไวลวงหนา และไมทราบเหตุผล หลักเกณฑการพิจารณาประเมินผลงานวิจัยของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

• ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจน เครื่องมือ-อุปกรณตางๆ ในการวิจัย  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง   

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง 

ไดแก ฝกอบรมใหกับสมาชิกผูเขารวมโครงการ และรวมจัดทําแปลงสาธิตใหกับภาคเอกชน/   

   เกษตรที่เพาะปลูก 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 

- รายงานความกาวหนาดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปงบประมาณ 2547 โครงการวิจัย
รหัส 47910219 

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร วันพุธที่ 1 
กุมภาพันธ 2549  



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-109 

กรณีศึกษาที ่47-9:  การถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการควบคุมสมุนไพรไทยใน
ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    เรือนปลูกพืชทดลอง Central Lab คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป  

งบประมาณ ปแรก 300,000 บาท 

 ปที่สอง 250,000 บาท 

 ปที่สาม 220,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5.  อ่ืนๆ (ระบุการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

วัตถุประสงคของงานวิจัย  

ศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑจําพวกสมุรไพรและการควบคุมคุณภาพและถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมความรูและทักษะใหกับกลุมเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร และกลุมผลิตเพ่ือแปรรูปสมุนไพร เพ่ือที่จะ
ไดแขงขันกับตางประเทศได โดยเฉพาะประเทศจีนกับอินเดีย  

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

ไดมีการประเมนิและติดตามผลการวิจัยโดยสกว. ปละสองครั้ง  

ปญหาอุปสรรค 

 เงินทุนไมเพียงพอที่จะทําวิจัยอยางสมบูรณแบบ อีกทั้งเงินวิจัยยังลดลงทุกๆ ป รวมถึงเรื่องเวลาไมเพียงพอ 
รายงานฉบับสมบูรณ จึงทําไดอยางไมไดเต็มที่จริงๆ  



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-110 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน   ครั้ง  
      ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )    จํานวน  2 ครั้ง 

    ไดแก มีการจัดฝกอบรมในเรื่อง “การผลิตและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรไทยในระดับ  

            อุตสาหกรรมขนาดเล็ก” รุนที่ 1 15-17 มิ.ย. 2547 และรุนที่ 2 22-24 มิ.ย. 2547  

    จํานวนรุนละ 50 คน 

   การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชนประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 

- แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก. ประจําปงบประมาณ 2547  

- การสัมภาษณ อ. สุรัตนวดี จิวะจินดา หัวหนาฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เมื่อวันที่ 9 
ก.พ. 2549  

 

 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-111 

กรณีศึกษาที ่47-10 :  โครงการวจิยัการถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตอาหารอบแหงสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงสําหรับอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย. 47) 

งบประมาณ 200,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลุมผูกลุมผูผลิต
สินคา OTOP 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

 / 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ)..... 

การพิจารณาขอเสนอและอนุมัติโครงการ 

สวพ. พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่คณะวิจัย แลวจึงอนุมัติทุนวิจัยซึ่งมีการลดงบประมาณลง ทําใหตองมี
การลดทอนขอบเขตในการศึกษาลง 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สวพ. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการนี้โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ และ สวพ. สงแบบประเมินแจง
กลับมาที่ทีมวิจัย 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไปตามแผน โดยลักษณะโครงการวิจัย เปนการฝกอบรมและถายทอด
ความรูมากกวางานศึกษาคนควา อยางไรก็ตามไดต้ังเปาหมายผูเขารับอบรมไวไมนอยกวา 70 คน เมื่อดําเนิน
โครงการจริงมีผูเขารับการฝกอบรมถึง 116 คนซึ่งสูงกวาเปาหมาย 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-112 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค 

ในระหวางที่ทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีชวงนั้น ไมคอยมีขอจํากัด เนื่องจากเปนโครงการประเภท 
ถายทอด ดังนั้นคณะวิจัยจึงสามารถใชอุปกรณเครื่องมือสนับสนุน (Facility) จากภาควิชาได แต ขอจํากัดที่พบใน 
การดําเนินโครงการ คือ ความคลองตัวในการเบิกจาย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

โครงการนี้ไดถายทอดเทคโนโลยีใหแกตัวแทนจากผูประกอบการ SMEs ไดเอาไปใชประโยชน  อยางไรก็ดี
การนําไปใชประโยชนไดมากหรือนอย ก็ขึ้นอยูกับวา ผูที่มาอบรมวาเปนเจาของกิจการ  หรือเปนเจาหนาที่จากฝาย
ใด เปนเจาหนาที่จากฝายที่มีโอกาสนําความรูที่ไดรับการถายทอดไปใชหรือไม    

- เกิดการถายทอดองคความรู : การจัดโครงการลักษณะนี้ทําใหเอกชนไดมาปรึกษา แลกเปล่ียนความรู 
และนําปญหาที่เกิดจริงจากภาคปฏิบัติมาหารือ ทําใหเกิดผลประโยชนแกทั้งสองฝาย ทั้งฝายเอกชน
และนักวิจัย 

- มีการตีพิมพผลงานวิจัย: เนื่องจากงานวิจัยอาศัยผูชวยวิจัยซึ่งเปนนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ดังนั้นการ
มีผูชวยวิจัยที่ดีจะมีสวนชวยในการตีพิมพผลงานวิจัยไดมาก 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)   ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )    จํานวน  1 ครั้ง 

   ไดแก วิทยานิพนธ 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2547  

- แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2547 

- (ราง) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 2548  

- จากการสัมภาษณ รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต วันจันทรที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 12.00-13.00 น.  
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 
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กรณีศึกษาที ่47-11:  โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพ 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะวนศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ปงบประมาณ 2547-2551 

งบประมาณ 3,500,000  

กลุมเปาหมาย โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา สถาบันการศึกษาระดับตางๆ ทั้งประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สภาวิจัยแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ 
สํานักงาน กปร. หนวยงานราชการ และภาคเอกชนตางๆ  

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

  3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

 / 4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือเปนการศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตอยางรอบรอบและละเอียดถ่ีถวน ปกปองการสูญเสียสิงมีชีวิตตางๆ 
ไป วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ประกอบดวย (1) การศึกษาทางดานนิเวศวิทยาระยะยาว ในสวนของความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมุงเขาสูการเขารวม
ใน Network ของ Long Term Ecological Research เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชรวมกัน เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศที่ย่ังยืน
ตอไป (2) ทําการอนุรักษรวบรวมสายพันธุของไมปา ในรูปแบบการอนุรักษพันธุกรรมไมปาในสวนรวบรวมพันธุ ไผ 
ปาลม (3) ดําเนินการจัดทําเครือขายของสวนพฤกษศาสตรของไมปาในสวนรวมพันธุกรรมไมปาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
และพ้ืนที่โครงการปลูกปาถาวร “12 สิงหาคมมหาราชินี 50 ป บรมราชาภิเษก” (4)ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใชประโยชน
จากส่ิงมีชีวิตตางๆ เชน ยีสต สาหราย เห็ดรา และตนไม อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง (5) จัดการอํานวยความ
สะดวกใหแกคณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปในการสอน การวิจัย การศึกษาหาความรู 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ (6) ดําเนินการเตรียมฐานขอมูลของส่ิงมีชีวิตในกลุมตางๆ เพ่ือใชในการ
แลกเปล่ียนขอมูลและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพ (7) จัดการฝกอบรม ตลอดจนเผยแพร
วิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพใหแกเยาวชนและผูสนใจโดยทั่วไป 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-114 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- มีกระบวนการติดตามจาก สวพ.โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สวพ.  

- ฝายประเมินผลของ สวพ. ติดตามประเมินผลโครงการโดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จตามแผนงานซึ่งโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาทางชีวภาพดําเนินการไปแลวรอยละ 50 ของ
งานวิจัยทั้งชุดโครงการ  

ปญหาอุปสรรค 

-  เกิดภาวะแหงแลว และมีไฟปาเขาไหมพ้ืนที่แปลงทดลอง ทําใหกลาไมที่ปลูกไวมีไดรับผลกระทบอยาง
มาก และแนวทางแกไขไดจัดเตรียมกลาไมสํารองไวเพ่ือการปลูกเสริมและจัดหาน้ํามาเพื่อรอน้ําในฤดู
แลงตอไป 

-  ในประเด็นของการศึกษาความสัมพันธุระหวางสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กกับสังคมพืชบริเวณพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑลสะแกราช มีอุปสรรคในเรื่องการดกจับสัตวไดชนิดและปริมาณนอยกวาที่คาดการณไว
ลวงหนา รวมทั้งไดมีการสูญหายของกรงดักเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ไดดําเนินการแกไขโดยเพิ่มจํานวน
วันที่ใชในการดักจับและปายบอกถึงสถานะของกรงเพื่อทําความเขาใจกับบุคคลภายนอกที่พบเห็น 

-  ในการศึกษาความหลากชนิดและพฤติกรรมของแมลงในการชวยผสมเกสรพืชปาไม พบอุปสรรควาการ
สํารวจและเก็บขอมูลแมงที่เขาตอมดอกในชนิดไมมีจํานวนนอย ทั้งๆ ที่พ้ืนที่นี้มีชนิดไมหลายชนิด ทั้งนี้
เนื่องจากมีขอจํากัดหลายปจจัย เชน ชวงเวลาที่เขาไปสํารวจสั้นหรืออาจลาชาเกินไป ทําใหดอกไมบาง
ชนิดที่บานรวงโรยกอน การเขาไปศึกษาอาจไมทั่วถึง อีกทั้งฤดูการบานของดอกมีการผันแปรไปหรือ
แปรเปล่ียนไป แนวทางการแกไขไดเลือกที่จะศึกษาเฉพาะชนิดพืชที่เดนๆในปาแหงนี้ และเก็บขอมูลให
บอยครั้งขึ้นในแตละเดือน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  3 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง  

     (ไดแก) 1. เอกสารทางวิชาการของภาควิชาชีววิทยาปาไม ของคณะวนศาสตร  

      2. ปญหาพิเศษเรื่อง “การทดแทนของสังคมพืชที่ผานการบุกรุกเขาสูปาดิบแลว  

         ตามธรรมชาติ ในพ้ืนที่สถานนีฝกนิสิตวนศาสตรวังน้ําเขียว”  

      3. วิทยานิพนธเรื่อง “การตั้งตัวของกลาไมถาวรในสวนปายูคาลิปตัสและพื้นที่ 

          เปดโลง จังหวัดนครราชสีมา” 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 
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 การเสนอผลงานเผยแพร    จํานวน  1 ครั้ง 

(ไดแก) นําเสนอในงานประชุมสัมนาเรื่องขอมูลพ้ืนฐานความหลากหลายของสาหรายในพ้ืนที่ 

          สงวนชีวมณฑลสะแกราช 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) 

ท่ีมา  

-  แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบของงวดเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

-  แบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 

-  แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก.ประจาํปงบประมาณ 2547 
โครงการวิจัยรหัส 47920074 

 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-116 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-12 :  การวิจัยการเลี้ยงกุงแชบวย 2 ชนิดดวยระบบปด 

ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยการเลี้ยงกุงแชบวย 2 ชนิดดวยระบบปด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่นๆ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 575,000 บาท   

กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูเล้ียงกุง 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เนื่องจากในประเทศไทยกุงกุลาดํามีปญหาโรคระบาดในการเลี้ยงคอนขางมาก และกุงเปนสัตวเศรษฐกิจ จึง
มีการวิจัยหากุงชนิดอื่นมาทดแทนกุงกุลาดําคือกุงแชบวย ซึ่งเกษตรกรสวนใหญไมคอยใหความสนใจเลี้ยงกุงแชบวย
เนื่องจาก เล้ียงยาก ไมคอยทนทาน แตในความเปนจริงแลว ซึ่งเกษตรกรสวนใหญไมทราบวิธีการเลี้ยงที่ถูกตอง ใน
ขณะเดียวกันกุงขาวปานามาเปนกุงพันธุใหมซึ่งสามารถเลี้ยงแทนกุงกุลาดําได ราคาในทองตลาดเหมาะสม จึงเปน
ที่มาของการศึกษาความเปนไปไดการเลี้ยงแชบวยและกุงขาวปานามาพรอมกันซึ่งเปนทางเลือกใหมใหเกษตรกร 

เพ่ือเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะใหกับเกษตรกร 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก วช. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก วช. 

- ฝายประเมินผลของ วช.  ติดตามประเมินผลโครงการนี้ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

ผลสําเร็จของงานวิจัยมีในระดับหนึ่งแตยังไมสําเร็จ 100 %  เนื่องจากทุนวิจัยมาไมพรอมกัน ทําใหไม
สามารถลงกุงไดพรอมกัน ยังไมมีการตีพิมพในตางประเทศ และยังไมมีการเผยแพรไปสูเกษตรกร แตมีการตีพิมพ 
ผลงานภายในมหาวิทยาลัย 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 
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ปญหาอุปสรรค 

- ความลาชาของการจัดซื้อจัดจางที่ติดระเบียบราชการ ทําใหระยะเวลาในการทําวิจัยไมเหมาะสม ไม
สามารถลงกุงไดพรอมกัน  

- การทดลองในภาคสนามมีปจจยัหลายอยางที่ไมสามารถคุม มีความเสี่ยงสูง เชน สภาพภูมิอากาศ 

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินการ    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

   ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

   คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

   การเสนอผลงานเผยแพร 

   การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.สุริยัน เสมาชัย คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล วันพฤหัสบดีที่ 
26 มกราคม 2549 เวลา 09.00-10.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-118 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-13 :  การจําแนกพันธุกรรมระหวางปลาบกึ 

ชื่อโครงการวิจัย การจําแนกพันธุกรรมระหวางปลาบึก 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 6 เดือน 

งบประมาณ 1,719,056 บาท 

กลุมเปาหมาย กรมประมง และ ฟารมเอกชน 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5. อ่ืนๆ (ระบุ) พัฒนาความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาการทรัพยากรโดยตรวจสอบวาปลาบึกพันธุใหมที่เกิดขึ้น มาจากพอ-แมพันธุคูใด เพ่ือหลบเล่ียง
ปญหาทางพันธุกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงเปนงานวิจัยที่เนนการทํา Basic Research เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานให
นักวิจัยทราบวาปลาที่กรมประมงดูแลอยู แยกไดไมกี่ตระกูล พอ-แมเดียวกัน แยกไดไมกี่ตระกูล 

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก สกว. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก สกว. 

- ฝายประเมินผลของ สกว.  ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด  

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

มีผลสําเร็จของงานวิจัยในระดับหนึ่งประมาณ 80-90 % เนื่องจากมีปญหาในสวนของความไมสมบูรณของ
เทคนิคการทําวิจัยที่มีความซับซอนและตองอาศัยระยะเวลาเพิ่มในอีกระยะหนึ่ง จึงตองเก็บขอมูลเพ่ิมและขอตออายุ
การทําโครงการนี้ไปอีก  6 เดือน เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น 

ปญหาอุปสรรค 

- ขาดการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณทั้งของภาควิชาและหนวยงานกลาง (Center 
Lab) มีปญหาดานเวลาในการใชงานที่ตองหยุดใหบริการตามเวลาราชการ และปญหาการหวงเครื่องมือ
และอุปกรณ เนื่องจากการซอมบํารุงมีคาใชจายสูงและใชเวลาในการดําเนินการซอมแซมนาน 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-119 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ    จํานวน  1 ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

ไดแก   

- เผยแพรใน Internet ในเว็ปไซต GenBank (www.ncbi.nih.gov/Genbank ) ของ NIH's National Center 
for Biotechnology Information (NCBI, the UCSC Genome (www.genome.ucsc.edu) ของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย (the University of California) ที่ซานตาครูส (Santa Cruz) 

- เผยแพรวิทยุเอเชียเสรี วิทยุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- หนังสือพิมพทุกฉบับ และกําลังรอการตีพิมพสูวารสารตางประเทศ ในอนาคตจะจัดทําเปน Service 
Lab ใหกับเกษตรกร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- จากการสัมภาษณ รศ.ดร.อํานวย  จรดวง ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร  วันพุธที่ 1 
กุมภาพันธ 2549 เวลา 11.00-12.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-120 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-14:  โครงการศึกษาแนวทางการแกปญหาการจับตัวเปนกอนของนํ้าตาล
ทรายระหวางการเก็บรักษาและการขนสง 

ชื่อโครงการวิจัย โดรงการศึกษาแนวทางการแกปญหาการจับตัวเปนกอนของน้ําตาลทรายระหวาง 
การเก็บรักษาและการขนสง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรม 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล) 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน 

งบประมาณ 800,000 บาท 

กลุมเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรมและ โรงงานน้ําตาล 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

  / 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ (เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม) 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือแกปญหาการจับตัวเปนกอนแข็งของน้ําตาลทราบดิบในโกดัง ที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น
ของอากาศ วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสํารวจสภาพแวดลอมในการเก็บรักษาและขนสงน้ําตาลทราบดิบ  
วิเคราะหคุณภาพเบื้องตน และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดการจับตัวเปนกอนของน้ําตาลทรายดิบเพ่ือกําหนด 

แนวทางปฏิบัติดานการปองกันปญหาในอนาคต 

การพิจารณาสนับสนุนทุน 

เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ทางสํานักงานฯ  ติดตอทางคณะวิจัยใหรวมดําเนินโครงการ  โดยที่มี 
การหารือ เรื่องขอบเขตการศึกษารวมกัน   คณะวิจัยจึงทราบวงเงินทุนสนับสนุนทุนที่สํานักงานฯกําหนดไว  ดังนั้น 
การพิจารณาสนับสนุนทุน จึงเปนไปตามแนวทางที่ทั้งสองฝายหารือรวมกัน 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการพิจารณาสนับสนุนทุนของมหาวิทยาลัยแลว เห็นวา ทาง สวพ. มี
แนวนโยบายที่ไมแนนอน  

กระบวนการติดตามและประเมินผล 

 ในกระบวนการดําเนินโครงการวิจัยนั้น  ทางสํานักงานฯไดสงตัวแทนมารวมประสานงาน  ชวยเหลือในการ
ติดตอกับผูประกอบการน้ําตาลที่เกี่ยวของ   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการติดตามโครงการวิจัยนี้จากผูใหทุนใน
เชิงกระบวนการ    ทั้งนี้ ทางสํานักงานฯ ไดมีการประเมินผลโครงการวิจัย แตมิไดทําหนังสือแจงใหทางคณะวิจัย



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-121 

ทราบอยางเปนทางการ  แตเทาที่ไดมีการพูดคุย ก็สังเกตไดวา สํานักงานฯ มีความพอใจกับผลงานวิจัย และเปด
โอกาสใหคณะวิจัยเสนอหัวขอวิจัยที่สนใจเพื่อขอรับทุนตอไปได 

อยางไรก็ดี ในสวนของมหาวิทยาลัย รับทราบการดําเนินโครงการวิจัยนี้โดยไดรับแจง  และไดรับรายงานผล
การศึกษาที่คณะวิจัยจัดสงใหเพ่ือรับทราบ 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

ไดผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค 

ในการทําวิจัยมีขอจํากัดเนื่องมาจากภาระงานสอน และการใหคําปรึกษาแกนิสิตซึ่งอาศัยเวลาสูง  ดังนั้น
บางครั้งจึงตองทํางานเพิ่มเติมในชวงเวลาเสารอาทิตย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ผลที่ไดจากโครงการวิจัยนี้ มีลักษณะเปนผลงานวิจัยเชิงทฤษฎีคอนขางมาก  การนําผลการวิจัยไปใชจึงอาจ
เปนไปไดยาก เนื่องจาก 

1) แมผลการศึกษาสามารถระบุไดวาน้ําตาลจับตัวเปนกอนเนื่องจากสาเหตุใด และวิธีการใดที่แกไขได 
อยางไรก็ดี อาจปฏิบัติไดยาก 

2) ตองอาศัยเงินทุนสูงในการแกปญหาตามผลงานวิจัย  

3) เปนไปไดวา ผูประกอบการทราบอยูแลว แตผูประกอบการอาจเลือกที่จะไมใชวิธีดังกลาว 

สําหรับเรื่องการเผยแพรผลงานวิจัย  เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนในป 2547 และเพ่ิง
ส้ินสุดโครงการ   ดังนั้นขณะนี้ จึงอยูในระหวางขั้นตอนเตรียมการจัดสงผลงานวิจัยตีพิมพ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ  จํานวน  - ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน  - ครั้ง  

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน  - ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน  - ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร (ระบุ )   จํานวน  - ครั้ง 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 

ท่ีมา  

- รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยทุนอุดหนุน มก.ประจําปงบประมาณ 2547 โครงการวิจัยการศึกษา
แนวทางการแกปญหาการจับตัวเปนกอนของน้ําตาลทรายระหวางการเก็บรักษาและการขนสง 

- จากการสัมภาษณดร.สุธาวดี จิตประเสริฐ วันจันทรที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 15.00-16.00 น.ณ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-122 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-15 : การศึกษาโรคกุงขาวแวนนาไมพอแมพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อรา 
          และบกัเตร ี6 

 
ชื่อโครงการวิจัย  การศึกษาโรคกุงขาวแวนนาไมพอแมพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อราและบักเตรี 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร  
ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ : วช.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2547) 
 งบประมาณ  330,000 บาท 
กลุมเปาหมาย  เกษตรกรที่เล้ียงกุงขาวขาว  

   
ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือศึกษาเชื้อราและบักเตรีที่ปนเปอนในกุงขาวพอแมพันธุ ทําใหทราบถึงความแตกตางของวิธีการเลี้ยงใน
น้ําความเค็มต่ําและน้ําทะเล ที่มีผลตอชนิดเชื้อบักเตรีที่ตรวจพบ 
 
กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

มีกระบวนการติดตามจากวช.โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานความกาวหนาเพ่ือเสนอผลงานวิจัยใหแก วช. 
 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค ผลการศึกษาพบวาการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในน้ําความเค็มต่ํา จะพบการปนเปอน
ของเชื้อบักเตรีกอโรคไดนอยกวาในน้ําทะเล ดังนั้น การปองดันโรคกุงขาวแวนนาจากโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อบักเตรี 
ตองควบคุมความเค็มน้ําไมใหสูงเกินไป หรือผูที่เล้ียงกุงขาวในน้ําทะเลจะมีความเสี่ยงสูงกวาการเลี้ยงในน้ําเค็มต่ํา 
อยางไรก็ตามการเลี้ยงกุงขาวในน้ําทะเลจะสามารถทํากุงขนาดใหญไดมากกวาการเลี้ยงในน้ําเค็มต่ํา ดังนั้นเกษตรกร
ควรวางแผนการเลี้ยงเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดโรคกุงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อบักเตรี ดวยการเปล่ียนน้ําเมื่อน้ํามีการ
ปนเปอนเชื้อบักเตรีมากเกินไป   

                                                           
6 เปล่ียนจากโครงการเดิมในปงบประมาณ 2547 ชื่อโครงการการใชกาซธรรมชาติกับการขนสง เปนโครงการ
การศึกษาโรคกุงขาวแวนนาไมพอแมพันธุที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและบักเตรี 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-123 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 
 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 
 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 
ไดแก Proceeding of the JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar   
         2005 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 
 

ท่ีมา  
- รายงานการวิจัยการศึกษาโรคกุงขาวแวนนาไมพอแมพันธุที่มีสาเหตุจากเชื้อราบักเตรี 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-124 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-16 :  โครงการวจิยัมาตรฐานกลวยน้ําวาอบแผน 

ชื่อโครงการวิจัย โครงการวิจัยมาตรฐานกลวยน้ําวาอบแผน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร 

ประเภทโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากแหลงอื่น (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธกส) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  

งบประมาณ 200,000  บาท 

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการผลิตภัณฑกลวยน้ําวาอบแผน 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.  อ่ืนๆ (ระบุ) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือใหกลวยอบแผนใหมีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพการผลิตเหมือนกัน  

กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

- กระบวนการติดตามจาก ธกส. คือ ใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอผลงานวิจัยใหแก ธกส  

- ฝายประเมินผลของ ธกส ติดตามประเมินผลโครงการ โดยใหนักวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามเวลาที่กําหนด นําเสนอผลงานแกคณะกรรมการ ธกส. 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

ผลของการดําเนินโครงการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามโครงการวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิง
สํารวจเทานั้น และไมไดตอยอดโครงการวิจัยดังกลาว เนื่องจากตอมาทราบวา สถาบันวิจัยคนควาและผลิตภัณฑ
อาหารก็ทําเรื่องกลวยไปกอนหนานี้แลว จึงไมตองการทํางานซ้ําซอนกับสถาบันคนควาฯ นอกจากนั้นมีการตีพิมพ

ผลงานในวารสารภายในคณะเทานั้น 

ปญหาอุปสรรค 

• ขาดการสนับสนุนดานการใชงานเครื่องมือและอุปกรณของหนวยงานกลาง มีปญหาดานเวลาในการใช
งานที่ตองหยุดใหบริการตามเวลาราชการ และปญหาการหวงเครื่องมือและอุปกรณ เนื่องจากการซอม
บํารุงมีคาใชจายสูงและใชเวลาในการดําเนินการซอมแซมนาน 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-125 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  1 ครั้ง  

      ตางประเทศ  จํานวน   ครั้ง 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ท่ีมา  

- จากการสัมภาษณ ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร วัน
อังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00-15.00 น. 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-126 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

กรณีศึกษาที ่47-17:  การพัฒนาขีดความสามารถในการตอยอดเทคโนโลยีการทําแผนที่
สิทธิบัตรนานาชาต ิ

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในการตอยอดเทคโนโลยีและทําแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ประเภทโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนจากภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2546-กันยายน 2547) 

งบประมาณ 2,022,160 บาท  

กลุมเปาหมาย ผูประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

   1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.  การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 

 3.  การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 

  4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 / 5.  อ่ืนๆ (ระบุ) เพ่ิมสมรรถภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

วัตถุประสงคหลักของโครงการวิจัย 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชความรูจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 
เปนฐานในการพัฒนาเพื่อใหคนไทยสามารถใชและสรางเทคโนโลยีชั้นนําของโลกและพัฒนาเปน
เทคโนโลยีชั้นสูงของไทย 

- สรางกระแสใหเกิดการสืบคน และตอยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร อยางกวางขวางทั่วประเทศ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหมีความสนใจในการ
เขาถึงขอมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กระบวนการติดตาม และ ประเมินผลโครงการวิจัย 

- ผูใหทุน คือ สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษาไดประเมินผลโครงการวิจัย  และไดเผยแพรรายละเอียด
โครงการ ผลการดําเนินงาน รวมถึงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการผานทางเว็บไซต 
www.uni.net.th 

- สําหรับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับทราบถึงความกาวหนาของผลงาน และรับทราบผลการ
ประเมินผลเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดแจงผลโดยสงสําเนาถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-127 

ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

- มีผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ไดจัดฝกอบรมสัมมนาสงเสริมเผยแพร
แนะนําใหผูประกอบการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเห็นประโยชนจาก
ความสําคัญของเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติอยางกวางขวางทั่วประเทศ  

- โครงการวิจัยดังกลาวไดประสบความสําเร็จในการผลักดันใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติ เห็นความสําคัญและประโยชนของเอกสารสิทธิบัตรและการตอยอด
เทคโนโลยีจากองคความรูตางประเทศ และกําลังบรรจุเรื่องนี้ไวในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

ปญหาอุปสรรค 

- ปจจุบัน คณะวิจัยมีขอจํากัดในการเสนอผลงานเพื่อเขาถึง (Approach) ในระดับรัฐบาล 

- เกิดขอจํากัดเรื่องความมั่นคงของบุคลากร  เพราะธรรมชาติของโครงการงานวิจัยที่จะตองเสนอขอทุน 
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการสนับสนุนทุนอยางตอเนื่อง สงผลผูชวยนักวิจัยมีความไมมั่นคง 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication)  ในประเทศ จํานวน  23 ครั้ง 

      ตางประเทศ จํานวน   ครั้ง 

ไดแก  - เอกสารเผยแพร เทคนิคการสืบคนโปรแกรม download และโปรแกรมทําแผนที่สิทธิ 

           บัตร สรุปสาระสําคัญที่ไดกล่ันกรองและจัดทําเปนแผนพับ 14 รายการ 

   - บทความตีพิมพในวารสารและ Newsletters จํานวน 9 รายการ  

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)  จํานวน   ครั้ง 

 คํากลาวอางถึง (Citation)   จํานวน   ครั้ง 

 การเสนอผลงานเผยแพร    จํานวน  2 ครั้ง 

ไดแก  - เสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 เรื่องการ
ขับเคล่ือนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการตอยอดเทคโนโลยีเอกสารสิทธิบัตร ระหวาง
วันที่ 19-21 ต.ค. 2547 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 

 - การเผยแพรถายทอดผานเว็บไซด www.toryod.com เพ่ือเปนแหลงความรูสําหรับผูใชอินเตอรเน็ต 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals)  

ไดแก   - วีดีโอ คําบรรยายจํานวน 1 ชุด 

          -  ซีดี เอกสารสิทธิบัตรที่ Download ไดเพ่ือนํามาเผยแพรและใหประโยชน 

  จํานวน 124 รายการ 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-128 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ท่ีมา   

- รายงานฉบับสมบูรณภายใตโครงการสงเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ , 30 กนัยายน 2547 

- จากการสัมภาษณ อ.ปราโมทย ธรรมรัตน หัวหนาโครงการ  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร  วันที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 9.00-11.30 น. 



 กรณีศึกษาโครงการวิจัย 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ภาคผนวก 3-129 

กรณีศึกษาที ่47-18 : การพัฒนาอุตสาหกรรมไมและเยื่อ 7 
 

ชื่อโครงการวิจัยยอย การแยกองคประกอบเคมีของตนปาลมน้ํามันโดยวิธีระเบิดดวยไอน้ํา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  
ประเภทโครงการวิจัย ทุนจากแหลงอื่น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2547) 
กลุมเปาหมาย  โรงงานอุตสาหกรรม 

   
ความสอดคลองกับการปรับปรุงและพัฒนาในดาน 

/ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
  2. การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม 
 3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

จากปญหาเศษเหลือของปาลมน้ํามันหลังจากการตัดเปนปริมาณมาก ซึ่งเศษเหลือดังกลาวจะมีองคประกอบ
ทางเคมีของปาลมสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่องได เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตแอลกอฮอล 
การผลิตไซลิทอนในอุตสาหกรรมอาหาร ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี และใชในการผลิตกาวไมได ดังนั้นเพ่ือหา
แนวทางในการนําเศษเหลือทิ้งของตนปาลมน้ํามันมาเพิ่มมูลคา โครงการนี้จึงใชเทคนิคการระเบิดดวยไอน้ํามาแยก
องคประกอบทางเคมีของปาลมน้ํามันมาเพิ่มมูลคาที่สามารถในไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องได 

 
กระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย จาก สกว.โดยใหคณะวิจัยไดจัดทํารายงาน
ความกาวหนาเพ่ือเสนอผลงานวิจัยใหแก สกว. 

 
ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนหรือไม 

สําเร็จตามวัตถุประสงค โดยสามารถสรางเครื่องระเบิดดวยไอน้ําที่สามรรถผลิตไอน้ํา เพ่ือใชไอน้ํานี้ไป
ระเบิดชิ้นไมสับตนปาลม เพ่ือใหไดเย่ือและสารละลายเฮมิเซลลูโลศ ซึ่งเยื่อควรนําไปผลิตเอทานอลและสารละลายเฮมิ
เซลลูโลส แตถามีปริมาณน้ําตาลไซโลสในรูปน้ําตาลโอลิโกเมอรสูงก็ควรนําไปผลิตพวกโพลิเมอรชีวภาพ หรือผลิตแค

                                                           
7 เปล่ียนจากโครงการเดิมของปงบประมาณ 2547 ชื่อการศึกษาการปลูกแกวมังกรผิวทองที่ระดับความสูงตางกันใน
จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดเลย เปนชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและเยื่อ ชื่อโครงการยอย การแยก
องคประกอบเคมีของตนปาลมน้ํามันโดยวิธีระเบิดดวยไอน้ํา 



โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย  

 

ภาคผนวก 3-130 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

เย่ือและสารละลายเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตนน้ําแลวสงผลตออุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

 ผลงานสิ่งตีพิมพ (Publication) ในประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 
    ตางประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

ไดแก สงบทความวิจัยเขารวมประชุม วทท.ครั้งที่ 31 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา 
ในชวงวันที่ 18-20 ตุลาคม 2548 ในหัวขอเรื่อง การแยกองคประกอบ 
ทางเคมีของตนปาลมน้ํามันโดยวิธีการระเบิดดวยไอน้ํา (Fractionation of chemical components of oil 
palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production) 

 ประดิษฐกรรม หรือสิทธิบัตร (Patent)   จํานวน   ครั้ง 
 คํากลาวอางถึง (Citation)    จํานวน   ครั้ง 
 การเสนอผลงานเผยแพร  ในประเทศ   จํานวน   ครั้ง 

     ตางประเทศ   จํานวน  1 ครั้ง 
ไดแก นําเสนอผลงานวิจัยในรูป Poster Presentatiion ในการประชุมครั้งที่ 13 ISWFPC  
ที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนดในชวงวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2548 ในหัวขอเรื่อง  
“Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for  
xylitol and alcohol production” 

 การสนับสนุนเปาหมายอื่นๆ (Contributions to other goals) (ระบุ) 
ท่ีมา  
- รายงานการวิจัยการแยกองคประกอบเคมีของตนปาลมน้ํามันโดยวิธีระเบิดดวยไอน้ํา 
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