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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มี
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 
เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.58 3.78 3.78 4.24 4.28 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. สถาบันมีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
2. นักวิจัยมีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยที่หลากหลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ  
3. มีเคร่ืองมือที่พร้อมในการให้บริการงานวิจัย  
4. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมีจิตบริการสูง  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  
จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการติดตามและประเมินผลบางกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเพ่ิมการติดตามและประเมินผลบางกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรสนับสนุนให้มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการวิจัย และ

การเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีการถ่ายทอดความรู้

ด้านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทําให้ความรู้ไม่สูญหาย
และก่อให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืนกับองค์กร  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 6 กิจกรรม มีการ
ดําเนินการแล้ว 6 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัคน้คว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการระบบประกัน
คุณภาพในรูปแบบสถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ในรอบปีการศึกษา 2555   
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 
24 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.29 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.38 อยู่ในเกณฑ์ดี 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.15 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม  K204   

ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 
เวลา 09.15 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   ณ ห้องประชุม  K902 ช้ัน 9 
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 

- ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวต้อนรับและแนะนําคณะผู้บริหาร 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

ผู้บริหารสถาบันฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 
1.   ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
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2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา และ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมิน ฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 
  กลุ่มที ่1  กลุม่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ บุคคลภายในและภายนอก 
              มก. 
   กลุ่มที ่2  กลุม่หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันฯ / หัวหน้าฝ่าย    
  กลุ่มที ่3  กลุม่บุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค)     
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2  

วันพฤหสับดีที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุม K204 ช้ัน 2 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหาร
และบุคลากรของสถาบัน ฯ รับทราบ ณ ห้องประชุม K902 ช้ัน 9 

เวลา 12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม K902 ช้ัน 9 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 
SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ ์

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.24 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.58 3.78 3.78 4.24 4.28 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 



ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน)ตัวหาร  ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.24 4.28  
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้     4.50 4.50  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  3.91 3.99  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 4 4 3.00 3.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
นักวิจัยประจํา 

บาท 0.18 31,221,580 726,083.26 31,222,080.00 726,094.88 5.00 5.00  

43 43.00 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 5 4.00 5.00  

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 35 19 44.19 19 44.19 5.00 5.00  

43 43 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.10  640.70 4.00 640.70 4.00 4.00 4.00  

160 160 
2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ร้อยละ 30 40.75 88.59 40.75 88.59 5.00 5.00  

 46 46 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ หมายเหตุ 
ประเมิน 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
 ผลลพัธ ์(% ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

หรือสัดส่วน) (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  46 46    
 ผลงาน มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

 33 8.25 33 8.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 ผลงาน มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

 31 31.00 31 31.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  2 0.50 2 0.50    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ หมายเหตุ 
ประเมิน 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
 ผลลพัธ ์(% ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

หรือสัดส่วน) (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ
ผลงาน  1 1 1 1    

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 4.00 8.70 4.00 8.70 2.17 2.17  
46 46 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง  2 2    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง  0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง  2 2    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง  0 0    

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 3.00 15.79 3.00 15.79 2.63 2.63  

 19.00 19.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  2 2    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง  0 0    

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง  1 1    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง  19 19    

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 2 2 2.00 2.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 
1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ข้อ 5 4 4 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 

2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 
ข้อ 5 2 2 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  4.80 4.80  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.0 63.00 94.03 5.00 5.00 5.00 5.00  

67.00 67.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 7 7 4.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  



องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
  แนวทางเสริม 

1. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและหรือนานาชาติ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางเสริม 
1. สถาบันฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการติดตามและประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
2. ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการนําผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์  
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรติดตามและประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง 

2. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

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

 จุดแข็ง 
     - 

 แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
-  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแสดงผลการบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทั้ง 10 ข้อ  

แนวปฏิบัติที่ดี 
1.  สถาบันฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทําให้ความรู้ไม่สูญหายและก่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองและย่ังยืนกับองค์กร ควรมีการประเมินผลและนํามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
-  

 แนวทางเสริม 
- 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00  ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงในการดําเนินงานบางกิจกรรม 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ระบบ PDCA 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1ตัวบ่งช้ี พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 

 แนวทางเสริม 
- 
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จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

สถาบนัคน้คว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 4 4 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 

5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 31,221,580 31,222,080 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 5 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 4 4 

8 จํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน 

คน 19 19 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4 4 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 155.81 155.81 

11 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 46 46 

12 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

คน 43 43 

13 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 3 3 

14 ผลงาน มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI 

33 33 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

 15 
 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

ผลงาน 17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

31 31 

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 2 2 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0 

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 1 1 

23 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คน 46 46 

24 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

คน 46 46 

25 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืน
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 3 3 

26 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

บาท 7,225,500 7,225,500 

27 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

บาท 23,996,080 23,996,580 

28 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ เร่ือง 4 4 

29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 2 2 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 0 0 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 2 2 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง 0 0 

33 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

  1 1 
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34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 2 2 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 0 0 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 1 1 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 19 19 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 2 2 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 

40 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 4 4 

41 ข้อ 2 2 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
42 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 4 4 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 คน จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

63 63 

47 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 67 67 

48 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

คน 64 64 

49 คน 3 3 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 7 7 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 
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14ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1. ผู้รับบริการประทับใจการให้บริการของนักวิจัย เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี  และจะแนะนําผู้อ่ืนให้มา

ใช้บริการต่อไป 
2. ไม่ทราบว่ามีการประเมินผลการให้บริการ และยังไม่เคยได้ประเมิน 

 
กลุ่มหัวหน้างานสํานักงานเลขานุการ/หัวหน้าฝ่ายฯ 
1. บุคลากรเข้าใจระบบการประเมินความดีความชอบและเห็นชอบระบบที่ใช้ในปัจจุบัน 
2. มีการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของนักวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามคุณวุฒิและอายุงาน 
3. ควรมีระบบการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร เช่น เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
4. การนําเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ มีการของบประมาณท้ังจากมหาวิทยาลัยและจาก สวพ.มก. 

อีกทั้งสถาบันฯ มีกองทุนสนับสนุนทุนให้ไปนําเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย จํานวนไม่เกิน 20,000 บาท/
คน/ปี ตามท่ีจา่ยจริง 

5. แต่ละฝ่ายขาดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ทํางานด้านเอกสาร ยังคงพึ่งเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเลขานุการ 
 

กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจํา 
1. บุคลากรมีความรักองค์กร โดยผู้บริหารทําเป็นตัวอย่างให้เห็น ให้รักและช่วยเหลือกัน 
2. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของทุกคนในการทํางาน 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรคือ ความรักและสามคัคกีัน 
4. มีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยมีรางวัลบุคลากรดีเด่น 
5. มีกองทุนของสถาบันฯ เช่น ทุนการศึกษาบุตร  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 
6. ควรเพ่ิมสวัสดิการของกองทุนสถาบันฯ เช่น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ 
7. ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องการความม่ันคง 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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