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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
      รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 

2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

      สําหรับผลการประเมินฯ  พบว่า สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ  และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน  จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ 

โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.73  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ 

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62   ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 4.00 4.50

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.25 4.69 4.57

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 0.00 4.75

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 4.75

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.87 4.58 4.60 4.62
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 

      สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

      2. ผู้บริหารกระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับศูนย์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

      3. บุคลากรมีความรู้ ความสมารถในการปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
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      4. ควรคงไว้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

  

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรจัดวาระการติดตามผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน  
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      2. ศักยภาพในทางวิชาการและการบรหิารจัดการของแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ผู้บริหารจําเป็นต้อง

สนับสนุนบางศูนย์เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอัตราที่เท่าเทียมกัน  

      3. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มีจํานวนและศักยภาพของบุคลากรเพียงพอ

ตามพันธกิจและสามารถทดแทนบุคลากรที่กําลังจะเกษียณอายุ 

      4. ควรมีการประเมินผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละศูนย์ที่ชัดเจน 

      5. ควรนําเครือข่ายที่มีอยู่ภายนอกในระดับชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 

เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

      ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย   
      1. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนตําแหน่งบุคลากรของสถาบันฯ ให้มากขึ้น เพื่อรองรับพันธกิจที่

กําลังขยายตัว 

      2. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบลงทุนให้กับสถาบันฯ ในการปรับปรุงศักยภาพด้านการวิจัย

และการบริการวิชาการ 

      3. วิทยาเขตควรสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น เช่น โรงเรือนสัตว์ทดลอง ระบบ

สาธารณูปโภค เป็นต้น 

      4. วิทยาเขตควรสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทให้กับทางสถาบันฯ อย่างทั่วถึง 

 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มีงานทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นที่ประจกัษ์ 

 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      1. หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

      2. หน่วยงาน  สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
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      การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553 

พบว่า สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็น

อย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  จํานวน  14  กิจกรรม  มีการดําเนินการแล้ว 11 กิจกรรม  อยู่

ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ  -  กิจกรรม   

 

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแล้ว  11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

      ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 7-8 

กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน  17 ตัวบ่งชี้  ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.50  อยู่ในเกณฑ์  ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการ ซึ่ง

ประเมินได้ค่าคะแนน 4.46  อยู่ในเกณฑ์  ดี 

 

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 
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      2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

      3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นควา้และพฒันาปศุสัตว์และผลติภัณฑ์สัตว์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 
ระหว่างวนัที่  2 - 3 กรกฎาคม  2555 

ณ  ห้องประชมุศูนย์คน้คว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสตัว์ 
************************* 

วันจันทรท์ี่  2 กรกฎาคม    2555 
 08.30 - 09.00 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้า 

       และพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

 09.30 - 10.00 น. -  ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ผู้อํานวยการศูนย์/หัวหน้าศูนย์/สถาน ี

       และผู้เกี่ยวขอ้งพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

    -  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  กลา่วต้อนรบั พร้อมแนะนําผู้บรหิาร และหน่วยงาน 

     -  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการพร้อม 

        ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินฯ 

 10.00 - 12.00 น. -  คณะกรรมการสัมภาษณ์บุคลากร 

                                   กลุ่มที่ 1 - ผู้รับบริการ  จํานวน  2  ท่าน 

    - ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน   2  ท่าน 

     - ลูกจ้างชั่วคราว  (ตําแหน่งเหมือนข้าราชการ)   จํานวน 2  ท่าน 

                                   กลุ่มที่ 2   - ลูกจ้างประจาํ   จํานวน 2  ท่าน 
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    - ผูม้าใช้บริการ (บุคคลภายนอก) จํานวน 1 ท่าน 

12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 16.30 น    - คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  ดังนี้ 

   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค  (คาวบอยแลนด์) 

   -  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

- สํานักงานเลขานุการ 

- ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

วันอังคารที่   3   กรกฎาคม    2554 

08.30 - 12.00น  -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเอกสาร (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น.  -  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 13.30 น.  -  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 

13.30 - 14.00 น.    -  คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการตรวจประเมินต่อผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณ    

   วาจกกสิกิจฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการดําเนนิงาน 
      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 

ระหว่างและหลังการตรวจเยี่ยม)  ดังนี ้

      1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
         คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมินการศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

      2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
         คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อํานวยการ

แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน

รับทราบ 

       สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้รับบริการ (บุคคลภายนอก)  ศึกษา

เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

      3. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
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         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 
      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน 23 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย  4.73  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62  ได้

คุณภาพระดับ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 0.00 5.00 4.00 4.50

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.25 4.69 4.57
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 0.00 4.75

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 4.75

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00 5.00 0.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.87 4.58 4.60 4.62
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 

      สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.62

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.50

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 5.00

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.57

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 4.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 5 4.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

นักวิจัยประจํา 

บาท 180,000.00 12,440,915.66 345,580.99 5.00

36.00

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 4.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 

ข้อ 4 5 5.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอนต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 30.00 27.00 75.00 5.00

36.00

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.50 7,292.11 4.37 

1,667.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 20

 

9.25 25.69 5.00

36.00 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 27.00 36.00 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 16.00 15 3.75 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3 1.50 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

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

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี

ผลงาน 0 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

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

ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี

ล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 

ผลงาน 4 4.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ผลงาน 0.00 

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 17.00 47.22 5.00

36.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 9 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 12 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0 

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 12.00 20.69 3.45

 58.00

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 9 

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 58 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 5 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 

ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 N/A N/A

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 5 N/A

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.75
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

 

 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  

2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 5 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 69.50 75.96 4.75

91.50

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 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 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย  4.50 ได้คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.50  
ได้คุณภาพระดับ  ดี 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

      2. ควรคงให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - ควรจัดวาระการติดตามผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก  จํานวน 14 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.86 ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.57  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
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      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      - บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
     1. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

      2. ควรมีวาระการประชุมเพื่อนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุงแผนงานวิจัยและ

แผนงานบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.75 ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.75  ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      - ผู้บริหารกระจายอํานาจการบริหารจัดการให้กับศูนย์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ศักยภาพในทางวิชาการและการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ไม่เท่ากัน ผู้บริหารจําเป็นต้อง 

สนับสนุนบางศูนย์เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอัตราที่เท่าเทียมกัน 

      2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มีจํานวนและศักยภาพของบุคลากรเพียงพอ

ตามพันธกิจและสามารถทดแทนบุคลากรที่กําลังจะเกษียณอายุ 

      3. การลงทุนของแต่ละศูนย์ควรมีการประเมินผลตอบแทนที่ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 4 

การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 ได้
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คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก 
      คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      - มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - ควรทํารายงานทางการเงินรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 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 
      - บุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - ควรนําเครือข่ายที่มีอยู่ภายนอกในระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เช่น 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
      การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  องค์ประกอบที่ 6 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
5.00 ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพ 
ระดับ  ดีมาก       
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     คณะกรรมการประเมินฯ  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  สรุปได้ดังนี้ 

      จุดแข็งและแนวทางเสริม 
      1. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

      2. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเห็นความสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

      จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
      - ควรจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ครบทุกกระบวนการดําเนินงาน

หลัก 
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ภาคผนวก 
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   ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

 1.  ควรมกีารจดัหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใหม ่และทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน        

 2.  เครื่องมืออปุกรณ์โรงผสมอาหารสัตว์ของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ค่อนข้างเก่า  
อยากให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยกว่านี้ เพื่อเป็นการหารายได้ที่เพิ่มขึ้นของทางศูนย์ฯ 

3. บุคลากรมีความรักและภูมใิจในหน่วยงาน 

4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํางานให้กับหน่วยงานของตนเอง 

5. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

6. บุคลากรบางคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง                                                     
7. หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามทักษะวิชาชีพ 

8. หน่วยงานมีความสามารถในการหาเงินรายได้เข้าหน่วยงาน 

9. หน่วยงานควรสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน
ด้านประกันคุณภาพ 

 10.  หน่วยงานควรจัดให้มีอาจารย์ประจําภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วม เป็นที่ปรึกษาในการเขียนขอ
โครงการวิจัย จากแหล่งทุนต่าง ๆ   

 11. ผู้มารับบรกิารมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการวิเคราะห์อาหารสัตว์ของทางศูนย์ฯ 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 
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