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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน

เฉลี่ยรวม 
ความหมายผลประเมิน

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
                       ดําเนินการ   

3.50 4.00 พอใช้ ดี

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 3.88 4.16 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  3.77 3.57 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 3.00 ดี พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 4.00 4.00 ดี ดี

ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 3.88 3.92   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี   

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีบุคลากร (นักวิชาการ/นักวิจัย) เครื่องมือ สถานที่ และองค์ความรู้ในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการฝึกงานของนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยฯ 
2. สถาบันฯ  มผีลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตรงต่อความต้องการและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

อย่างสม่ําเสมอ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

3. เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนและผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการประเมินผลภายหลังจากการดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
2. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและในระดับหน่วยงานย่อย (ที่มาจากการวิเคราะห์ภาระงาน

และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร) 
ข้อเสนอแนะระดับสถาบันฯ 
1. ควรให้ความสาํคัญในการประเมินผลภายหลังจากดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกโครงการ/กิจกรรม/

แผนงานและใหค้รอบคลุมทกุประเด็น เพื่อนํามาวิเคราะห์และปรับปรุงการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 
2. ควรมีการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในภาพรวมและระดับหน่วยงานย่อย (ที่มาจากการวิเคราะห์

ภาระงานและการประเมินสมรรถนะของบุคลากร) 
3. สถาบันฯ ควรมีการทบทวนภารกิจหลัก โดยคํานึงถึงโอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง                         

เพื่อกําหนดทิศทางและตําแหน่ง (positioning) ของหน่วยงานย่อยและสถาบันในอนาคต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรให้การสนบัสนุนในด้านงบประมาณ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ 

เครื่องมือ ซึ่งมอีายุใช้งานมานานแล้ว รวมทั้งกําลังคนใหแ้ก่สถานีวิจัยในสังกัดของสถาบันฯ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลงานวิจัย การบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม และแสวงหา
เงินรายได้จากภายนอก 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  - 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 3 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

1) ทําแผนปรับปรุง KM ระบบพี่เลี้ยงสอนงานสําหรับบุคลากรที่เข้าใหมส่ําหรับปีต่อไป เนื่องจาก ปี
การศึกษา 2554 มีบุคลากรตําแหน่งเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทางสถาบันฯ 
บรรจุขึ้นเป็นครั้งแรก ทําให้ไม่มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2) การจัดเสวนาเพื่อหาอัตลักษณ์ให้กับสถาบนัฯ เนื่องจาก สถาบันฯ มีอัตลักษณ์ความเปน็ตัวตน
ของหน่วยงาน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัคน้คว้าและพัฒนาระบบนเิวศเกษตร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 10 
ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 
พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง              
มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 
เวลา  17.30  น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อการทําการเช็คต๋ัว

สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 1-3 
เวลา  18.40  น. คณะกรรมการประเมินฯ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน

การบินไทย เทีย่วบินที่ TG 120 
เวลา  20.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ รถของสถานีวิจัยดอยปุย

มารับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเดินทางไปยังสถานีวิจัยดอยปุย และเข้า
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

วันจันทรท์ี่ 16 กรกฎาคม 2555 
เวลา 07.00 -08.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารเช้า ณ สถานวิีจัยดอยปุย 
เวลา  08.30 น. หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย  กล่าวต้อนรับ
เวลา  08.45 - 09.00  น. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  กล่าวแนะนําคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา  09.00 -  10.00  น. หัวหน้าสถานัวิจัยดอยปุย แนะนําบุคลากร และรายงานผลการดําเนินงานใน

รอบปีการศึกษา  2554  ในภาพรวม  
เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม
เวลา  10.30 - 12.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เวลา 10.30 – 11.15 น. - สมัภาษณ์ กลุ่มนักวิจัย/ข้าราชการ 3 คน
เวลา 11.15 – 12.00 น. - สมัภาษณ์ กลุ่มลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว 3 คน
เวลา  12.00 -  13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00 – 16.00  น. คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมแปลงทดลอง/โครงสร้างทางกายภาพของ

สถานีวิจัยดอยปุย 
เวลา  16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางออกจากสถานีวิจัยดอยปุย เพื่อเดินทางไป

สนามบินเชียงใหม ่
เวลา  17.10 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทําการเช็คต๋ัวโดยสายการบินนกแอร์  
เวลา  18.10 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนก

แอร์ เที่ยวบินที่ DD 8319 
เวลา  19.15 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ

นิเวศเกษตร ณ ห้องประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 09.00 – 09.15 น. ผู้บริหารสถาบนัค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร กลา่วต้อนรับ 
เวลา 09.15 – 09.30 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ 

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี พ.ศ. 2555 
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารสถาบนัฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 โดย

นําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ เพื่อใหอ้ยู่ในกรอบเวลาที่กําหนดด้วยหัวข้อ 
ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สุรปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
เวลา 14.46 – 15.45 น. กลุ่มที ่1 เลขานุการสถาบันฯ / หัวหน้าสถานี 3 สถานี รวมจํานวน 5 คน 
เวลา 15.45 – 16.30 น. กลุ่มที ่2 บุคลากรข้าราชการ / พนักงาน /ลูกจ้าง (สาย ข. และสาย ค.)  
 รวมจํานวน 9 คน 
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 10.15 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ณ หอ้งประชุมทับทิม ช้ัน 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
เวลา 10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพ (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 

2554 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

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   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ            

6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 พอใช้ ดี

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั 5.00 5.00 3.25 2.75 4.03 4.70 3.88 4.16 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

2.84 2.84 4.00 3.75 - - 3.77 3.57 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดี
มาก 

พอใช้

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.92 3.92 3.83 3.33 3.93 4.63 3.88 3.92 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ในรอบปีการศึกษา 
2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตารางที ่3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 3.88 3.92   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 3.50 4.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 7 4.00 4.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 3 3 4 3.00 4.00 เพิ่มข้อ 4  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  3.88 4.16   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 4 4 3.00 3.00 มีข้อ 1, 

2, 3, 5 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 4 3 5 3.00 4.00  มีข้อ 1, 
2, 3, 4, 6 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 80,000.0
0 

10,808,000.00 514,666.67 10,808,000.00 514,666.67 5.00 5.00   

21.00 21.00

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 1 4 2 4.00 2.00 มีข้อ 2, 3 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 2 3 2 3.00 2.00 มีข้อ 1, 2  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 8 38.10 8 38.10 5.00 5.00   

21 21
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.50 920.38 4.28 920.38 4.28 4.28 4.28   

215 215

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20 6.25 29.76 6.75 32.14 5.00 5.00   

21 21

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 18 21 21   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 10 12 3.00 18 4.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 4 4 2.00 3 1.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในค
วอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0 0.00 1 0.75   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในค
วอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

ผลงาน 1 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 1 5 0.63 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 1 13 3.25 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 1 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 1 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 1 3 3.00 0 0.00   

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 5 23.81 13 61.90 5.00 5.00   

21 21

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 0 6   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 1 0 0   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1 1 7   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ เรื่อง 1 4 0   

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 4 33.33 7 100 5.00 5.00   

  12 7

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 1 4 1     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 0 4     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 4 2     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 1 10 7     

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 3 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 3 1.00 4.00 มีข้อ 1, 
2, 3 

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 3 1.00 4.00 มีข้อ 1, 
2, 3 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  3.77 3.57   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 5 6 6 4.00 4.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 4 4.00 4.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 6 4 4.00 3.00 ขาดข้อ 
4, 6, 7 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 30.00 35.00 45.45 35.00 45.45 2.84 2.84   

77.00 77.00

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 3.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5 5.00 3.00 ขาดข้อ  

1, 5 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 3.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 8 6 4.00 3.00 ขาดข้อ 

3, 5 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรม 
การ 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 4.00 4.00   
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 1 4 4 4.00 4.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบ
ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง               
มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ              

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ มาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

2. สถาบันฯ ควรมีการทบทวนภารกิจหลัก โดยคํานึงถึงโอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง                
เพื่อกําหนดทิศทางและตําแหน่ง (positioning) ของหน่วยงานย่อยและสถาบันในอนาคต 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบที่ 
2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 ได้คุณภาพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากร สถานที่ และองค์ความรู้ในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการฝึกงานของนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยฯ 
2. มีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างกว้างขวาง หลากหลายและตอบสนองตรงตามความต้องการของชุมชน 
3. มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหลากหลายในการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรม 

แก่ชุมชน 
4. สถาบันฯ มีศักยภาพในการแสวงหาเงินสนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะเงินสนับสนุนภายใน  
5. เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนและผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานแผนแม่บทงานวิจัย ปี 51-54  
2. ขาดการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
3. ขาดการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการบางโครงการไม่ครอบคลุมทั้ง 4ประเด็น  
5. มีจํานวนงานวิจัยที่ย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรน้อย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานแผนแมบ่ทงานวิจัย ปี 51-54  
2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวจิัย 
3. ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทัง้ 4 ประเด็นทกุโครงการ 
5. ควรสนับสนุนให้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัยให้มากขึ้น 
6. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบ             

ที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.77                
ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการประเมินผลการบริหารและการดําเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร รวมทั้งของ

คณะกรรมการประจําของสถาบันฯ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ค่อนข้างน้อย และโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการการจัดการความรู้ ทําให้มีข้อจาํกัดในการนํามาปรับใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

2. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและในระดับหน่วยงานย่อย (ที่มาจากการวิเคราะห์ภาระงาน
และการประเมินสมรรถนะของบุคลากร) 

3. ขาดการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มจํานวนโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และดําเนินการให้ครบถ้วนตาม

กระบวนการการจัดการความรู้ และสามารถนํามาปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
2. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในภาพรวมและระดับหน่วยงานย่อย (ที่มาจากการวิเคราะห์

ภาระงานและการประเมินสมรรถนะของบุคลากร) 
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
4. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงการบริหารงาน และรายงานการปรับปรุงต่อกรรมการประจําของสถาบัน 
5. ควรให้ความสําคัญในการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจ

ให้แก่บุคลากร 
6. ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเป็นประจําอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบ             
ที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00                
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีบุคลากร (นักวิชาการ/นักวิจัย) เครื่องมือ อาคาร สถานที่ ที่มีศักยภาพ พร้อมจะนํามาใช้

ประโยชน์ในการแสวงหารายได้จากภายนอกหน่วยงาน 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ขาดการนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานภาพทางการเงินและความมั่นคงของ

หน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน และมาจากผลการ

วิเคราะห์จํานวนงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและแหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

2. ควรนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานภาพทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหาร นํามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมและตัดสนิใจ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประจําปีการศึกษา 2554 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบ               
ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และจัดทํารูปเล่ม เช่น การประเมินผลภาวะผู้นํา การประเมิน

ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงานแห่งการจัดต้ังองค์กร เป็นต้น 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. ระบบการจัดทําเอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบ และการอา้งอิงรายการหลักฐาน ไม่เชื่อมโยงกับผล

การดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 
3. การเขียนอธิบายผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ขาดความชัดเจน และไม่ตรงกับเกณฑ์การประเมิน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ตามลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ ให้ครบตามภารกิจหลัก เพื่อสะท้อน

จุดเด่นของสถาบันฯ 
2. ควรจัดทําเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ และการอ้างอิงรายการหลักฐาน ให้เชื่อมโยงกับผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์ประเมนิ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นหลักฐาน 
3. ควรเขียนอธิบายผลการดําเนินงานให้ชัดเจน และตรงกับเกณฑ์การประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร องค์ประกอบ             
ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
เช่นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันา 
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1. ไม่พบการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core process) ตามภารกิจของ
สถาบันฯ ในภาพรวมและหนว่ยงานย่อย (ยกเว้นสํานักงานเลขานุการ) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก ตามภารกิจสถาบันฯ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยง และระบุกระบวนการหลักที่ต้องการทบทวน ก่อนนํามาออกแบบและปรับปรุง ติดตามประเมินผลการ
นําไปใช้ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสถานวีิจยัดอยปุย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสถานวีิจยัดอยปุย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสถานวีิจยัดอยปุย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสถานวีิจยัดอยปุย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารสถาบนัฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 

ผู้บริหารสถาบนัฯ รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณห์ัวหนา้สถาน/ีศูนย์/เลขานกุาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บุคลากร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลประเมินฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ บุคลากรสถาบนัฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

  


