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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมิน จํานวน 22 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 5.00 3.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 4.00 3.84 3.99
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 4.50 - 4.60
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.42 3.74 4.22
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

 

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯมีศักยภาพและความเข้มแข็งในงานวิจัยและบริการวิชาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

และเทคโนโลยทีี่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ คือ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร และ
นําองค์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาต่อยอดสู่การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม 
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2. สถาบันฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการกํากับดูแลและพัฒนาบคุลากรวิจัย มกีารกําหนดเกณฑ์การคิด

ภาระงานชัดเจน 

 

 

แนวทางเสริม 
1. เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัยมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับการบริการวิชาการและการเรียน

การสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจนตามเกณฑ์คุณภาพ เสนอให้คณะกรรมการวิจัยฯ 

เป็นกลไกในการทําหน้าที่ครอบคลุมต้ังแต่การกําหนดทิศทาง กรอบการวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย 

การติดตามประเมินผล จนถึงการพิจารณาการเผยแพร่และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษา 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การเขียนผลการดําเนินงานของหลายๆ ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการในรายงานการประเมินตนเอง ยัง

ขาดรายละเอียดและความชัดเจน และไมส่อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการแสดงเอกสาร
หลักฐานไมส่อดคล้อง/ตรงตามเกณฑ ์

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการควรเขียนผลการดําเนินงานให้

ชัดเจน สอดคล้องและตรงประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนแสดงเอกสารหลักฐานให้ตรง 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  มหาวิทยาลัยควรช่วยผลักดัน และส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย 
3. สนับสนุนพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
4. สนับสนุนพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 12 กิจกรรม มีการ
ดําเนินการแล้ว  9 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัคน้คว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการระบบประกัน

คุณภาพในรูปแบบสถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ  ในรอบปีการศึกษา 2553            
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 17 
ตัวบ่งชี้ จาก 17 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.88 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.58 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

วันพฤหสับดีที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 09.15 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม  K204 ช้ัน 

2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 
เวลา 09.15 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรฯ   ณ ห้องประชุม  K902 ช้ัน 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 

- ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวต้อนรับและแนะนําคณะผู้บริหาร 
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- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2555 

ผู้บริหารสถาบันฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและดัชนีการ

ประเมิน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้ง
ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา และ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
 (13.00 – 13.20 น.) กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลภายในและภายนอก 
                                           มก. 
 (13.20 – 13.40 น.) กลุ่มที่ 2 กลุ่มหัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันฯ / หัวหน้าฝ่าย    
 (13.40 – 14.00 น.) กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค)     
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2  

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน   ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม K902 ช้ัน 9  
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหาร

และบุคลากรของสถาบัน ฯ รับทราบ ณ ห้องประชุม K902  ช้ัน 9 
 ผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก 

วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน   
คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหารของ
หน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
    
 
 
  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 22 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.22 ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 5.00 3.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 4.00 3.84 3.99
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 4.50 - 4.60
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.42 3.74 4.22
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 22 ตัวบ่งชี้) 4.22
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 3 3.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 3.99
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 7 ข้อ 4 3.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 ข้อ 6 5.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 92,000.00 11,406,216.00 235,179.71 5.00

48.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 4 ข้อ 3 3.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ข้อ 4 ข้อ 5 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

ประโยชน์ต่อสังคม 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ ร้อยละ 
26.02 

19.00 39 5.00

48.50 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 548.83 4.16 4.16

132.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 20
  

25.75 48.13 5.00

53.50 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 53.50 
 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 15.00 3.75 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน 22.00 22.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 8.00 14.95 3.74

53.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 4 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 4 
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ร้อยละ 10 2.00 6.06 1.01
 33.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง 0 

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง 0 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 3.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0.00

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 0 0.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.60
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 5 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 4 4.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 6 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 67.50 100.00 5.00

67.50

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 6 7 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 - 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ขาดผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นที่แสดงถึง
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และแสดงผลกระทบจากการดําเนินงานที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

2. ในการจัดเอกสาร/หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ควรจัดเรียงตามข้อความที่ระบุในเกณฑ์แต่ละข้อ 
แล้วจึงลงเลขเอกสารกํากับ วิธีการดังกล่าวนี้จะทําให้เอกสารถูกเรียงตามลําดับข้อความที่ถูก
กําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ  

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีศักยภาพในการจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการกับองค์กรรระดับชาติและนานาชาติ 
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2. บุคลากรวิจัยมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การสร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

แนวทางเสริม 

- 

จุดที่ควรพฒันา 

1. การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรดําเนินการไม่ต่อเนื่อง 
2. ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในขัน้ของการประเมินผล 

และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง ยังไม่มีผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  
3. การนําความรู้จากประสบการณ์ของการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย มีผลการดําเนินงานน้อยเนื่องจากข้อจํากัดของการจัดหลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ เงินทุนวิจัยแก่บุคลากร โดยอาจกําหนดเป็นเกณฑ์การ
สนับสนุนในกองทุนสถาบันฯ สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่/นักวิจัยที่ไม่มีทนุวิจัยในปีนั้น/สมทบทุนวิจัย
ร่วมกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ฯลฯ 

2. ควรพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบรกิารวิชาการให้ได้ตามวงจรคุณภาพ โดย
ใช้คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เป็นกลไกในการดําเนินการ 

3. ให้มีการวางแผน/กําหนดให้นักวิจัยได้ประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารทาง
วิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 - 
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แนวทางเสริม 

- 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่พบว่ามีหลักฐานแสดงการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดโครงการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจุดอ่อน/จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดเชิง

พาณิชย์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ครอบคลุม คือประเมินผลจาก

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ และระดับความพึงพอใจ (3.51 ขึ้นไป) เพียงแต่การแปลความยังไม่

ถูกต้อง สมควรเปลี่ยนจาก ความพึงพอใจทุกด้านระดับดี (3.51 ขึ้นไป) เป็นมาก/สูง จะถูกต้อง

และเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์บางข้อที่กําหนดไว้ว่า 

“เพื่อให้บุคลากรนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ไม่อาจทําการวัดผลได้เมื่อสิ้นสุดการระดม

สมอง แต่อาจต้องรอไประยะเวลาหนึ่งจึงจะเข้าไปติดตามหาคําตอบได้ 

2. ควรกําหนดสาระของประเด็นความรู้และเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้

ชัดเจน (ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้) เช่น การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ 

การต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยหน้าใหม่ 

เพื่อนํามาสู่เกณฑ์มาตรฐานข้อต่อๆ ไป เช่น การกําหนดประเด็นความรู้    กําหนดกลุ่มบุคคล

เป้าหมาย  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ (tacit knowledge)  

การรวบรวมความรู้นํามาเรียบเรียงเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge)  การนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3. ในการใช้รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน 

หรือแสดงด้วยเอกสารประกอบการประชุม ดังในกรณีของการใช้รายงานการประชุมเพื่อตอบ

เกณฑ์มาตรฐานว่า มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และได้รายงานต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละครั้ง 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ทางการเงินของสถาบัน 
3. มีการหารายได้ นอกเหนือรายได้จากงบประมาณ 
แนวทางเสริม 
1. ควรวิเคราะห์สถานการณ์ การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 

งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลงทุกปี และโอกาสที่อาจจะได้รับเงินสนับสนุนด้านการวิจัยจาก
หน่วยงานที่ให้ทุนภายนอกลดลง 

2. ควรวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ รายรับ - รายจ่ายในอนาคต 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดทําค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานไว้ในรายงาน
การประเมินตนเองด้วย 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 
แนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
-  
ข้อเสนอแนะ 

  - 
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