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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถนุายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ            
มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

  ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 3.50 4.88 4.54 4.76 4.34

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนนิงาน - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.08 4.82 4.47 4.64 4.31
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ               
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. สถาบันฯ มีช่ือเสียงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูร้บับริการที่เป็นฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่าง 
2. สถาบันฯ มีความพร้อมด้านกําลังคน (จํานวนและความสามารถ) วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่จะผลิต และ 

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับกลยุทธ์การทํางานให้พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคต ของสภาวการณ์ด้านอาหารและการเกษตรในประเทศและทั่วโลก โดยให้ความสําคัญกับความต้องการจําเป็น 
(needs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ 
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2. ขยายกลุ่มผู้รับบริการเพิ่มผ่านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันฯ ในเชิงรุกและ 
ใช้หลักการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship management) ในการรักษาผู้รับบริการเดิม พร้อมทั้ง
พิจารณาเพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้าและผลติภัณฑ์ 

3. บริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียในสถาบนัฯ (lean management) เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็ม 
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความประหยัดทั่วทั้งองค์กร  

 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและ 

จัดระบบการทํางานให้สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษากับกระบวนการทํางานตามปกติของบุคลากร 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 26 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการที่ยังไม่
สําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด 11 กิจกรรม กิจกรรม ได้แก่ 

1. สถาบันฯ ควรเริ่มดําเนินการจัดทําสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และให้นําการประเมินสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนนําผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 30 

2. การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการแต่ละคณะควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรม อาท ิการใช้  
SWOT Matrix เป็นเครื่องมือเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาและใหจ้ัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 10 

3. การพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์นั้น สถาบันฯ ควรเริ่มจากการกําหนดสมรรถนะ(Competency)                 
ตามแผนยุทธศาสตร์และทําการวัดเพื่อนําผล (Competency Gap) มาใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากรจะมีความชัดเจน
กว่า ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 30 

4. ควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเสน้ทางความก้าวหน้าในตําแหน่งเป็นรายบุคคล  
ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 30 

5. ควรนําผลที่ได้จากการพัฒนาความรู้และทักษะมาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ชัดเจนต่อไป  
อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําแผนฯ  

6. สถาบันฯ จําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการประกันคุณภาพและให้สามารถใช ้
เป็นเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 30 

7. สถาบันฯ ควรประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทําแผนและ 
หลักสูตรการเรยีนรู้ของระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานะของแต่ละตําแหน่งงาน ซึ่งผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานได้ร้อยละ 50 
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8. งานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ควรกําหนดแผนงานร่วมกับคณะดําเนินงานประกันคุณภาพในการ 
พัฒนาระบบงานทุกงานของสถาบันฯ ให้เปน็ส่วนหนึ่งของงานประจําเพื่อให้ระบบประกันคุณภาพฝังในกระบวนการ
ทํางานไม่ให้ก่อเกิดทัศนคติของการเพิ่มงานประกันคุณภาพ ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

9. ควรมีการจัดทาํความเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกิจกรรมหลักของสถาบันฯ ซึ่งผลสาํเร็จของการ 
ดําเนินงานได้ร้อยละ 30 

10. งานหลักที่ต้องให้บริการโดยตรงกับลูกค้าควรจัดทําป้ายแสดงขั้นตอนของการติดต่อขอรับบริการ 
ที่ชัดเจน ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

11. สถาบันฯ ควรกําหนดให้มีการให้บริการแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop service) 
ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน                 

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีทีผ่่านมา คือครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2523 (1 มิถุนายน 2553 – 31 
พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดย
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.54 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทยีบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.42 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธ

กิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

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

คุณภาพ 
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กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่12 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.00 – 08.45น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือแนวทางการประเมิน ในเบื้องต้น ณ ห้อง

ประกันคุณภาพ ช้ัน 3 
เวลา 08.45 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารณ ห้องละอองฟ้า (305) 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และ 
  แนวทางในการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2555 
- ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รายงานผลการดําเนินงาน 
  ในรอบปีการศึกษา 2554 โดยนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญัดังนี้ 

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกัน 
- คณะกรรมการซักถามผู้บรหิารทุกระดับ เพิ่มเติม 

เวลา 10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. เยี่ยมชมสภาพจริงการดําเนินงาน 

- โรงงาน 1 
- ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
- ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 

เวลา 14.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
 ผู้รับบริการ 
  - เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - บริษัทไทยน้ําทิพย์ จํากัด (ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร) 
  - บริษัทพิบูลย์ชัยน้ําพริกเผาแม่ประนอม จาํกัด (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    และอุตสาหกรรม) 

บุคลากร ได้แก่ 1. หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
- หัวหน้าฝ่ายการตลาด 
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2. นักวิจัย    
- นางสาวสุภัคชนม์  คล่องดี  ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- นางดาลัด  ศิริวัน   ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
- นางสาวทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์  ฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร 
- นางสาวกนกวรรณ ยอดอินทร์ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 

3. ประเภทอื่นๆ 
  - นายภูวิษณ์  โพธิสุข  โรงงานผลิต 2 

- นางสาววันทนีย์  คงทัด  ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 
  - นางสาวแสงรวี  จงวนิช  ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

เวลา 15.30 – 17.00น.  คณะกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) พร้อมทั้งสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเบื้องต้น 

วันศุกร์ที่ 13กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

 ณ ห้องประกันคุณภาพ ช้ัน 3 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้

ผู้บริหารและบคุลากรของสถาบันฯรับทราบ ณ ห้องละอองฟ้า 305 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจําปีการศึกษา 2554 

ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ ของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ ์

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 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 ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           

6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่นํามาคิดค่าคะแนน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ 2.14 โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก 5.00 5.00 4.50 3.50 4.88 4.54 4.76 4.34
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.08 4.82 4.47 4.64 4.31
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.64 4.31
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.50 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 5.00 4.00
หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 8 ไม่พบว่าผู้บริหารประจําสถาบันมีข้อเสนอแนะจึงไม่มีการนําผลการพิจารณาไปปรับปรุงแผนทั้ง 2 แผนในปีต่อไป

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.76 4.34
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 5 5 4 3.00 3.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 3 ไม่พบหลักฐานการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 250,000 
บาท/คน 

8,894,906.00 209,291.91 8,928,906.00 210,091.91 5.00 5.00
42.50 42.50 

หมายเหตุ :  ปรับจํานวนเงินอุดหนุนวิจัย ให้ตรงกับหลักฐานที่มี

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 3 5.00 3.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักฐานการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการแต่เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเกณฑ์ข้อที่
5 เป็นผลจากไม่มีหลักฐานเกณฑ์ข้อ ท่ี 4 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 3 5.00 3.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 4 ไม่พบหลักฐานการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน และเกณฑ์ข้อที่ 5  พบเฉพาะการพัฒนาเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่องค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวชิาการ 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อย
ละ 

30.00 23.00 54.12 21.00 49 5.00 5.00

42.50 42.50 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย >3.5
1 

8,370.27 4.16 8,476.22 4.30 4.16 4.30

2,012 1,969 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

>20 14.75 31.05 14.00 29.5 5.00 5.00

 47.50 47.50 

 จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน 47.50 47.50 
 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน 7 1.75 6 1.50 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 0 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก (ต่อ)  
2.8 
(ต่อ) 

มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 6 4.50 2 1.50 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสดุใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0 0 0 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสดุใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 8 8.00 11 11.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวดั 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

>20 28.00 58.95 11.00 23.16 5.00 5.00

47.50 47.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 26 1 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง - - 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2 10 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค ์ เรื่อง 0 0 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักn (ต่อ)  
2.10 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรอืการวิจัย 

ร้อย
ละ 

>20 9.00 39.13 11.00 26.83 5.00 4.47
 23.00 41.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 6 4 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 3 7 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง 0 0 

 - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 23 41 

หมายเหตุ : ปรับจํานวนให้ตรงกับหลักฐาน 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 2 ประเมินในแผน 28.6% 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่5 ประเด็นไม่ครอบคลุม ข้อ 1-4

2.13 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 5 4 ไม่ประเมินระดับ
สถาบัน 

5.00 5.00

2.14 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 5 4 ไม่ประเมินระดับ
สถาบัน 

5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  4.60 4.60
3.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

และผู้บรหิารทุกระดับของหนว่ยงาน 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 4 4 3.00 3.00
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

80.0
0 

147.5 88.06 147.50 88.06 5.00 5.00
167.5 167.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

2554 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(%  

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 8 8 7 4.00 4.00

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 5 ไม่มีการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  4.00 4.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 4 4.00 4.00 4.00

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 ได้คุณภาพระดบั ดี สว่นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คณุภาพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การปรับสาระของแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก 

องค์กร โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักของ  สถาบันฯ เป็นที่ต้ัง 
2. เพิ่มกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดแผนและผลการดําเนินการตามแผนให้ทั่วถึงทั้งสถาบันฯ  
3. ปรับปรุงกระบวนการติดตามความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ และใช้เป็นข้อมูล 

นําเข้า (input) ในการปรับแผนฯ  
      -  วิกฤตและโอกาสด้านอาหารและเกษตรของโลก ประเทศเป้าหมาย และสังคมไทยและผลกระทบสําคัญ 
      -  ความต้องการปัจจุบันและอนาคตของผู้รับบริการและแหล่งทุนวิจยั 
      -  ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะหลักของคนในสถาบันฯ (จุดแข็ง/จุดขาย/จุดอ่อน) 
2. เฟ้นหากลยุทธ์หรือกลวิธีในการบรรลุวิสัยทศัน์หรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ของสถาบันฯ โดยควรเป็น “เชิงรุก” 
3. ปรับตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ให้สามารถสะทอ้นการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมคีวามเฉพาะต่อ 

ประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน นอกจากนี้ยังสามารถลดจํานวนตัวช้ีวัด  โดยให้วัดผลผลิต หรือผลลัพธ์มากกว่าที่จะ
วัดกระบวนการ 
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4. ติดตามประเมินการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดของแผนทั้งสองฉบับใหค้รบถ้วนทุกตัวช้ีวัด และมีความ 
ชัดเจนว่าเป็นการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธ์ 

5. ใช้ประโยชน์จากการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปี ในการปรับวิธีการทํางาน (โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี) 
เพิ่มการสื่อสาร แผนและผลการปฏิบัติตามแผนสู่บุคลากรทั่วทั้งสถาบันฯ เป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ เพื่อกระตุ้นการ
ทํางานให้บรรลุตามแผน และควรเป็นการสื่อสารสองทางหากเป็นไปได้ 
  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 
2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34  ได้คุณภาพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีนักวิจัยที่มีความสามารถและพร้อมในการทําหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งผู้สอนรายวิชาที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และควบคุมการฝึกงานนิสิต  
2. การให้บริการทางวิชาการเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในเชิงวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์มีน้อย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 
2. ขาดการแสวงหาแหล่งทุน และช่องทางในการเสนอขอรับทุนในเชิงรุก  
3. ขาดการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยและบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรออกแบบเอกสารตรวจรับผลงานวิจัย โดยระบุการใช้ประโยชน์และผลกระทบของงานวิจัย 
2. ควรสํารวจความต้องการในการให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน เพื่อเขียนข้อเสนองานวิจัยได้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของแหล่งทุน 
3. ผู้บริหารและนกัวิจัยที่เชี่ยวชาญทําหน้าที่หางานวิจัย ป้อนให้กับนักวิจัยใหม่ทีม่ี ประสบการณ์น้อย  
4. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย 
5. ควรสอดแทรกความรู้จรรยาบรรณ อย่างสม่ําเสมอ 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการรับนิสิตฝึกงานให้กับคณะวิชาต่างๆ ภายใน มก. ให้กว้างขวาง 

ย่ิงขึ้น  
7. ควรมีกระบวนการในการเพิ่มลูกค้าด้านบริการวิชาการเชิงรุก  
8. ปรับแบบสํารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คณุภาพระดับดมีาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการดําเนินการเพื่อสร้างองค์กรเรียนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ (KM) อย่างสม่ําเสมอและเข้มแข็ง 
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
3. บุคลากรในสัดส่วนที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ําเสมอ 
4. บุคลากรมีโอกาสในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การลดความสูญเสียในการทาํงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
2. เพิ่มการสื่อสารเรื่องงานและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างคนในสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดระบบฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์ความรู้จากการวิจัยที่บุคลากรในสถาบันฯ ผลิตขึน้  

เพื่อให้เกิดผลในเชิงการตลาดและการทํางานร่วมกันให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
2. ผลักดันการดําเนินการเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ข้อมูลนี้ร่วมในการวางแผน 

กลยุทธ์การทํางานของสถาบันฯ 
3. ใช้ข้อมูลสมรรถนะ (จุดแข็ง-จุดอ่อน) ของบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัย ประกอบในการจัดอบรมหรือ 

พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และความต้องการของผู้รับบริการ 
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้ภาษาและวัฒนธรรม โดยให ้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้น 
5. ควรเพิ่มการประเมินผลการดําเนินงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับแบบ  360 องศา และใช้ข้อมูล 

นี้เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตําแหน่งของผู้บริหาร 
6. ใช้หลักการ Lean management และการเพิ่มผลิตภาพ (productivity)   ช่วยในการบริหารจัดการ  

เพื่อลดความสูญเสียในการทาํงานและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการผลิต และให้บริการ 
7. เพิ่มกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาเรื่องงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกันให้มากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 
4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดบั ดีมาก  
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
- ให้ความสําคัญกับแผนกลยุทธ์การแสวงหารายได้ในเชิงรุก เพื่อให้มีรายรับเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ในการบริหาร

จัดการพัฒนา และสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  

ข้อเสนอแนะ 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และจัดระบบ 

การทํางานให้สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษากับ 
 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบ
ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลักใหค้รบถ้วน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการดําเนินงานหลักที่จะพัฒนาปรับปรุงควรครอบคลุมกระบวนการบริหารงานวิจัย 
2. ควรใช้ข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการประกอบในการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนด

ที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที ่1 ผู้รับริการ   
ประกอบด้วย  

1. เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้แทนจากบรษิัทไทยน้ําทิพย์ จํากัด 
3. ผู้แทนจากบรษิัทพิบูลย์ชัยน้ําพริกเผาแม่ประนอม จํากัด 
 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ ด้านการใหบ้ริการด้านการจัดอาหารกลางวันและจัดอาหารว่าง 
1. ผู้รับบริหารด้านการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความพอใจ ในระดับดี  
2. มีความประทับใจสถาบันฯ มากกว่าได้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก มก. เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการตรง

ต่อเวลา และปัญหาด้านการประสานงาน 
3. ควรมีรายการอาหารที่หลากหลายปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และควรจัดอาหารคละแบบตามประเภทของ

วัตถุดิบ และผูร้ับบริการสามารถเลือกประเภทของวัตถุดิบได้ เช่น ไก่ หม ูปลา ฯลฯ 
4. ควรติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอาหาร เพื่อสถาบันจะได้นําผลมาปรับปรุงการ

ให้บริการได้ดีย่ิงขึ้น  
5. ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ แต่มั่นใจในด้านคุณภาพ และความสะอาดมากกว่า 
6. รสชาติของอาหารควรมีความพอดี คือไม่จดื หรือเปรี้ยวมากเกินไป 
 สรุปประเด็นด้านการวิจัยและรับตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  
1. ได้รับบริการจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต้องการปรับปรุงสินค้าและได้รับคําปรึกษาตาม

โครงการ แต่เนื่องจากสถานที่ต้ังของศูนย์ฯ อยู่ช้ัน 2 จึงไม่สะดวกในการนําวัตถุดิบมารับบริการ 
2. ได้รับบริการด้านการส่งตรวจวิเคราะห์สินค้าก่อนขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถนําผลจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้

ประโยชน์ หลังจากปรับปรุงแล้วมีผลทําให้ประสบผลสําเรจ็ในการทดลอง  มียอดจําหน่ายและส่งออกเพิ่มขึ้น 
และการเก็บรกัษานานมากขึ้น  

3. สถาบันฯ มีความน่าเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรบัในการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษาจาก อ.ชิดชม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา
ของสถาบันฯ โดยผลจากการให้รับคําปรึกษาและทําการวิจัย ได้นํามาปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท เช่น 
น้ําแกงสําเร็จรูปพร้อมปรุง โดยทําการปรับปรุงตัวเครื่องที่เรามีอยู่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคงไว้ซึ่งคณุภาพ 

4. สถาบันฯ ให้บริการที่รวดเร็วกว่าสถาบันอื่น เมื่อเทียบกับค่าบริการ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทางไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ต้องการวิเคราะห์วัตถุดิบแบบผสมใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หากเป็นวัตถุดิบเด่ียวให้เวลา
ประมาณ 2 เดือน และผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่มีปัญหา  

5. สถาบัน และ มก. ควรเพิ่มเวลาในการให้บรกิาร และทันต่อความต้องการแก่ผู้รับบริการให้มากขึ้น 
6. สถาบันฯ ควรจัดทําแบบสอบถามและข้อเสนอแนะจากการให้บริการหลังจากที่ได้รับผลการวิเคราะห์ หรือการ

วิจัยจากผู้รับบริการ เพื่อสามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการของสถาบันฯ ให้ตรงกับความต้องการ
ผู้รับบริการ  ซึง่ในปัจจุบันทําการสอบถามด้วยวาจาเท่านั้น 
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กลุ่มที ่2 หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน 
ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
2. ฝ่ายการตลาด 
3. ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์  
1. การจัดทําแผนของแต่ละฝ่าย มีการประชุมทั้งองค์กร ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ได้แผนเสร็จแล้ว                  

หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดแผนไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่าย และจัดเตรียม JA  โดยการถามความสมัครใจและ
ตรวจสอบแผนว่าทําอะไรบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาภาระงานขั้นตํ่าของนักวิจัย และกลั่นกรองความถูกต้องตาม
สถาบัน และ มก.  และทําการปรับแก้ไขสง่ไปยังผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

2. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน จากคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน และผลการประเมนิจากผู้รับบริการ ส่งผล
ให้สามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้น   

3. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้จากการได้รับผลประเมินฯ และผลสํารวจความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า โดยนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-book online ของสถาบัน 

4. สถาบันมีการให้มีการประเมินผู้บริหารระดับผู้อํานวยการสถาบันฯ ในระดับดี และผู้บริหารนําผลการประเมินฯ 
มาปรับปรุงการบริหารงาน  แต่ยังไม่มีการประเมินรองแต่ละฝ่าย  

5. ควรมีการพิจารณาถึงกระบวนการดําเนินการของกลุ่มนักวิจัย ความเสี่ยงด้านทุนวิจัยที่ลดลง ด้านกําลังคนทั้งที่
คนที่มีศักยภาพที่จะเกษียณอายุและกําลังคนที่มีอยู่ ด้านสารสนเทศ ด้านสวัสดิการของพนักงานทั้งด้าน
ความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสุขในการทํางาน เช่น มีเงินโบนัสหรอืเงินพิเศษ พร้อมทั้งภัย
คุกคามหรือความเสี่ยงจากภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ 

 
กลุ่มที ่3 นกัวิจัย และประเภทอื่นๆ 
ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
2. ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
3. ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 
4. ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 
5. โรงงานผลิต 2 
6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
7. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์  
1. การเขียนผลงานวิจัยใหม่ ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยหลังจากดําเนินการเสร็จแล้ว จะได้รบัทราบ

เฉพาะเพียงกลุ่มวิจัยของตนเท่านั้น 
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2. ควรมีศูนย์ถ่ายทอดผลงานวิจัย พร้อมทั้งมีการประสานงานด้านการทําพัฒนาวิชาการ  และมีกิจกรรมและการ
ทํางานร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อใหทุ้กคนสามารถรู้จักกันและช่วยเหลือกัน 

3. ผู้บริหารควรเปิดใจความคิดเห็นของทุกคนให้มากขึ้น  
4. ผู้บริหารที่มีศักยภาพมากกว่า ควรหางานวิจัย และหาช่องทางในการการหาทุนสนับสนนุฝ่ายวิจัยให้กับนักวิจัย

ใหม่ และมอบหมายให้ทํางานร่วมวิจัยกับกลุ่มอ่ืนใหม้ากขึน้ และกระจายการทํางานร่วมกัน 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและอยู่ในวงกว้าง จะทําให้สามารถเป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   
6. ควรพิจารณาและประเมินความสุขในการทาํงานของทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางานให้มี

ศักยภาพ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทํางานทีมงานด้วยใจที่เป็นพี่น้องกัน ช่วยกันทํางาน  
7. ควรปรับปรุงนวัตกรรมด้านอาหาร โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ดีและเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  
8. พิจารณาอัตรากําลังคนในสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีอายุการทํางานค่อนข้างเยอะ การปฏิบัติงานลดน้อยลง ควรมี

เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เพื่อการทดแทนการทํางานในอนาคต     
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 

 


