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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
      รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่ง

ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้

ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 

พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

      สําหรับผลการประเมินฯ  พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ  และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน  จํานวน  22   

ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.79  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78   ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.61 5.00 0.00 4.92

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.81 4.92 4.56 4.78
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 

      สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. ผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากรของหน่วยงานมีศักยภาพ มีความต้ังใจพยายามทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งด้านการวิจัยและการสอน 
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      2. หน่วยงานมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับสําหรับการทําวิจัย การ

บริการวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับวิทยาเขต 

      3. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลงานการวิจัยที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

ประเทศชาติ อาทิ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชผัก 

      4. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ 

โดยเฉพาะสามารถนํามาใช้ได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เครื่องหมักขยะอินทรีย์สําหรับบ้านเรือนและ

องค์กรชุมชน 

      5. ควรมีการจัดระบบความร่วมมือด้านการสอนให้แก่คณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิจัย

ให้มีผลงานด้านการสอนด้วย 

      6. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ควรได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

      7. ควรมีการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปสู่การพาณิชย์และเป็นที่รู้จักให้กว้างขวาง 

  

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
       - 

 

      ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย   
      1. วิทยาเขตควรสนับสนุนอัตรากําลังให้กับหน่วยงานเพราะบุคลากรมีไม่เพียงพอ 

      2. วิทยาเขตควรสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพราะหน่วยงาน

ต้องหาเงินรายได้มาจัดซื้อเข้าหน่วยงาน ซึ่งครุภัณฑ์บางอย่างมีราคาสูงมาก 

 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีงานทางด้านการวิจัยที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

มีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสอนบางรายวิชาแก่ 

วิทยาเขต 

 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      1. หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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      2. หน่วยงานสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่

ทันสมัย เป็นที่ยอมรับสําหรับการทําการวิจัยได้เป็นอย่างดี  

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
      การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553 

พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  จํานวน  5  กิจกรรม  มีการดําเนินการแล้ว 5 กิจกรรม  อยู่

ระหว่างดําเนินการ - กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ  -  กิจกรรม   

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแล้ว  7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

      ครั้งที่ 1  ในรอบปีการศึกษา 2547  (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548) ระหว่างวันที่  

14-15 กันยายน 2548  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  40 ดัชนี ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  3.60  อยู่ใน

เกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 3.45  อยู่ในเกณฑ์  

ปานกลาง 

      ครั้งที่ 2  ในรอบปีการศึกษา 2548  (1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2549) ระหว่างวันที่  

31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2549  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  33 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว้  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนา กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.81  อยู่ในเกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 

ของคณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 3.91  อยู่ในเกณฑ์  ดี 

      ครั้งที่ 3  ในรอบปีการศึกษา 2549  (1 มิถุนายน 2549-31 พฤษภาคม 2550) ระหว่างวันที่  

26-27 กรกฎาคม 2550  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  35 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.41  อยู่ในเกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 4.46  อยู่ในเกณฑ์  ดี 

      ครั้งที่ 4  ในรอบปีการศึกษา 2550  (1 มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551) ระหว่างวันที่  

23-24 กรกฎาคม 2551  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  35 ดัชนี   ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.41  อยู่ในเกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 4.46  อยู่ในเกณฑ์  ดี 
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      ครั้งที่ 5  ในรอบปีการศึกษา 2551  (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 20-

21 กรกฎาคม 2552  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  30 ดัชนี   ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.50  อยู่ในเกณฑ์  ดีเยี่ยม  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 4.20  อยู่ในเกณฑ์  ดี 

      ครั้งที่ 6  ในรอบปีการศึกษา 2552  (1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 7-8 

กรกฎาคม 2553  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  35 ตัวบ่งชี้   ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  2.86  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนน 2.68  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

      ครั้งที่ 7  ในรอบปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 6-7 

กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  17 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหน่วยงานอีก 1 

ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 18 ตัวบ่งชี้  ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่า

คะแนน  4.90  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซึ่งประเมินได้ค่า

คะแนน 4.90  อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
      1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

      2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

      3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

      4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
      1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 

      2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
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      3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2554 

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 
---------------------------------- 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
เวลา  09.00 – 10.00 น.  - ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 

      ตรวจประเมนิฯ และรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งผลงานการ 

      ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการไปแล้ว ณ ห้องประชุม 

      บุหงาส่าหรี ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ 

      พัฒนา กําแพงแสน 

เวลา  10.00 – 10.20 น.  - ประธานฯ  กล่าวแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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      กล่าววัตถุประสงค์ กรอบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

เวลา  10.20 - 12.00 น.  - คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุ์คลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

เวลา  13.00 – 15.30 น.  - คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมชมหน่วยงาน 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
เวลา  09.00 – 10.00 น.  - สมัภาษณ์บุคคลภายนอก 

เวลา  10.00 – 12.00 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

เวลา  13.00 – 14.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการสรุปผลการประเมนิ 

เวลา  15.00 – 16.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบคุลากร 

      ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี  สถาบัน 

      วิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 

ระหว่างและหลังการตรวจเยี่ยม)  ดังนี ้

      1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
         คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมินการศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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      2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
         คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อํานวยการ

แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน

รับทราบ 

       สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับบริการ (บุคคลภายนอก)  ศึกษา

เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

      3. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
         สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน

รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานัก

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
      เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ  และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน  22  ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
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เฉลี่ย  4.79  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78  ได้

คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.50 4.71

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.61 5.00 0.00 4.92

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.81 4.92 4.56 4.78
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 

      สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 

2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.78

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.71

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 5.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

นักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 16,146,100.00 258,337.60 5.00

62.50

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 0 5 5.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 

ข้อ 0 5 5.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 20.00 18.00 28.80 4.80

62.50

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 11,752.03 4.26 4.26

2,761.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 0

 

11.75 18.22 4.55

64.50 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0 64.50 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 15 3.75 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 12 6.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี

ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้น

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี

ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน 0 2 2.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0.00 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0.00 0.00 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 19.00 29.46 5.00

64.50 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 9 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 10 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0 0 

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 15.00 17.24 2.87

 87.00

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0 10 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 5 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0 0 

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 0 87 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 5 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 0 5 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.92

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 7 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ร้อยละ 80.00 131.00 73.80 4.61

177.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5.00
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
5.00  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. หน่วยงานมีความเข้มแข็งในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่การทําแผนการ

ปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งการแจ้งให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติ 

      2. แต่ละหน่วยงานของสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดเอกลักษณ์ของสถาบันฯ อันนําไปสู่การ

ปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางการวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลและมีการ

จดอนุสิทธิบัตร 
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      3. ควรนําผลงานประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจดสิทธิบัตร และนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้

มากขึ้น 

      4. ควรพิจารณาเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจดสิทธิบัตรให้ฝ่ายประสานงานวิจัยและ

เผยแพร่   

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - ควรมีการประชาสัมพันธ์งานของสถาบันฯ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของคนทั่วไป ให้เป็นที่

ประจักษ์มากขึ้นโดยผ่านสื่อต่าง ๆ 

      - ควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารและธุรการรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ 

  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 14 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.72 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.71  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
     1. มีนักวิจัยที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง 

      2. มีการทําวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยที่หลากหลายและสามารถสร้างประโยชน์เชิงวิชาการ เชิง

สาธารณะ เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย 

      3. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายตอบสนองในระดับชาติ และสร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

      4. มีสถานที่/อุปกรณ์และบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน 

 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
     1. การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการมีน้อย 

      2. ควรมีการหาแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 

      3. งานวิจัยหลาย ๆ ผลงาน ต้องได้รับการปกป้องและส่งเสริมการจดสิทธิบัตร 

      4. ผลงานวิจัยยังขาดการรวบรวมที่เป็นระบบ 

      5. ควรมีการส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มี Impact factor เป็นที่ยอมรับ 
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      6. ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและจัดงานผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการนําไปใช้

ประโยชน์และการจดสิทธิบัตร 

      7. หน่วยงานควรหารือกับสํานักประกันคุณภาพในการกรอกข้อมูลการนําผลงานวิจัยสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นในเชิงประจักษ์   

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 3 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.92 ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.92  ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. หน่วยงานมีความเข้มแข็งการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะระบบการจัดการความรู้ (KM) 

และการบริหารความเสี่ยง 

      2. หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มคุณค่างานด้านการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยง

ที่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

     - หน่วยงานควรมีการพิจารณานําข้อกําหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 มาใช้ใน

การควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษในอากาศในห้องปฏิบัติการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม

ได้มากขึ้น 

  

 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 4 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก 
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      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
        - 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      1. หน่วยงานควรมีความชัดเจนว่าเป็นการใช้เงินและงบประมาณเฉพาะในช่วงปีการศึกษา คือเริ่ม

จาก 1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55 ของปีถัดไป มิฉะนั้นจะเกิดประเด็นของการรายงาน 

      2. หน่วยงานควรมีการเข้าใจในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นประจําปีการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
4.00 ได้คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  ได้คุณภาพ 
ระดับ  ดี       

     คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      - หน่วยงานมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - หน่วยงานควรหาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานได้พัฒนาขึ้น

เผยแพร่ให้หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ได้ ก็จะมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  องค์ประกอบ

ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก       
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     คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      - หน่วยงานมีการดําเนินการจัดทํากระบวนการหลักคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานครอบคลุม

ตามภารกิจหลัก 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
        -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

 1.  ผู้บริหารของหน่วยงานมีศักยภาพในการทํางานหลาย ๆ ด้าน        
 2.  บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอทําให้หน่วยงานต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง 
4.  การเข้า – ออกของบุคลากรมีสถิติการลาออกจากงานค่อนข้างสูง 
5.  การจัดทําแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานเริ่มจากระดับล่างสู่ระดับบน และมีการประชุมเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปี 
6.  นักวิจัยของหน่วยงานมาทํางานด้านการบริหาร ทาํใหผ้ลงานวิจัยออกมาตีพิมพ์มีปริมาณลดลง 
7.  เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทัง้ครุภัณฑ์ไม่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
8.  นักวิจัยที่เข้ามาใหม่จะมนีักวิจัยที่มีอยู่เดิมเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
9.  หน่วยงานมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทุกระดับ 
10. การกําจัดขยะมีพิษจากสารเคมีมีการจดัการตามจริยธรรมวิชาชีพที่ถูกต้อง 
11. บางศูนย์ฯ มีภาระงานด้านการบริหารมากเกินไป 
12. ด้านสวัสดิการทางหน่วยงานมีโครงการร่วมมือร่วมใจ โดยมีคณะกรรมการเข้ามารับผิดชอบ 
13. นสิิตระดับปริญญาโท –เอก ได้มาทําการศึกษาค้นคว้า ทดลองที่ห้องปฏิบัติการ เพราะมีนักวิจัยที่

มีศักยภาพมาให้ความรู้ คําแนะนํา ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสทิธิภาพ 
14. หน่วยงานมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม ศึกษา ดูงาน และการสัมมนา 
15. นสิิตที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก เอาใจใส่จากเจา้หน้าที่เป็นอย่างดี 
16. การใช้เครื่อง HOLC High performance Ligeid chromatographic  มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนํา

การใช้เครื่องได้เป็นอย่างดี ทําให้เกิดความประทับใจมาก 
17. การใช้เครื่อง  Molecular technique  มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนําการใช้เครื่องได้เป็นอย่างดี 
18. อยากใหท้างหน่วยงานมี  LAB Manager  ประจําเข้ามาดูแลประสานงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

เครื่องมือเวลาเสีย จะได้มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง   
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 

         
ประธานกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ชี้แจงแนวทางตรวจประกันคุณภาพ 
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การนําเสนอผลงานในรอบป ี2554 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 
การสัมภาษณบ์ุคลากรตําแหน่งนักวิจัย 

นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ , นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  และนายอนุชา  วงศ์ปราณกุีล 
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การสัมภาษณบ์ุคลากรตําแหน่งขา้ราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว 
นางสุภาพ  ทองคํา , นางเฉลา  แกสันเทียะ   และนางสาวอภิชา  วงศศ์ิลป ์

 
การสัมภาษณน์ิสิตปริญญาโท นายสายชล  สุขญาณกิจ 
การสัมภาษณน์ิสิตปริญญาเอก นางสาวชณัฏตกา  คําด ี
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คณะกรรมการเยี่ยมชมศนูยวิ์จัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 

โดย ดร.สิริกุล  วะสี  หัวหนา้ศูนย์ฯ เป็นผูต้้อนรับและนาํเยี่ยมชม 

 
ดร.สิริกุล  วะสี  นําเยี่ยมชมแปลงเพาะกล้าของศนูย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
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ดร.ลักขณา  เบญจวรรณ์  บรรยายคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานของเครื่องหมกัขยะ 

อินทรีย์อัตราเร่งสําหรับบ้านเรือนและองคก์รชุมชน 
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ดร.ธีระนุช  รม่โพธ์ภักด์ิ  นําเยี่ยมชมศูนยเ์ทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว 
 
 

 
การตรวจสอบคุณภาพทางสขีองกระดูกไก่ด้วยเครื่องคนัเลอร์มิเตอร ์

ของศนูย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
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คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในเสนอต่อที่ประชุม 
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คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ถ่ายภาพรว่มกับ 
ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

 


