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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

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

5.00 5.00 4.50 4.25 4.90 4.79 4.79 4.65 องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

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

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

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 
เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.83 4.67 4.91 4.81 4.88 4.75 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพในการให้การบริการวิชาการแก่สังคมสูง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ ความต้องการของบุคลากร

มาแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 1 
 



3. มีโครงการท่ีสามารถช้ีนําสังคมได้ เช่น “โครงการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตร
อาหารให้มีความเค็ม (โซเดียม) ลดลง เพ่ือคนไทยมีสุขภาพดี” และโครงการพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพ่ือการส่งออก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันฯ ควรพิจารณาจัดทําระบบการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้

ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการได้ง่ายขึ้น 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
 -  
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรเร่งนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และตัดสินใจ ที่เช่ือมโยงครอบคลุม

ทุกด้าน มาใช้ในการบริหารงาน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสํานักงานเลขานุการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานย่ิงขึ้น เช่น ระบบการลาออนไลน์ ระบบการเงิน ERP ระบบสํานักงานเลขาอัตโนมัติ (e-
office ) 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 13 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 7 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 6 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการท่ีไดร้ับการสนับสนุนให้ต่อยอดสู่นวัตกรรม 1 โครงการ 

2. โครงการสร้างทมีนักวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรม 2 ทีม 

3. คณะกรรมการวจิัยกําหนดแนวทางตดิตามประเมิน ผลงานวิจยัที่ให้การสนับสนุน 

4. แผนพัฒนาองค์การจากการประเมินฯ ผู้บริหาร 

5. แนวทางปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจําเข้าที่ประชุมกรรมการดําเนินงาน 
พิจารณาจัดทํากระบวนการดําเนินงานหลักโดยคณะกรรมการวิจัย 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 
6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่  27 - 28 
มิถุนายน 2556  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.71 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

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 
วันจันทรท์ี่ 7 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือแนวทางการประเมิน ในเบ้ืองต้น  

ณ ห้องประกันคุณภาพ ชัน้ 3 
เวลา 09.00 - 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องละอองฟ้า (305) 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
-   ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รายงานผลการดําเนินงานใน

รอบปีการศึกษา 2556 นําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั ดังน้ี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
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2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 5 คน 

- หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
- หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 
- หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
- หัวหน้าฝ่ายการตลาด 
- หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลีย้ง 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

เวลา 14.00 – 15.00 น. เย่ียมชมสภาพจริงการดําเนินงาน 
- ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
- ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์   
- ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ   
- สํานักงานเลขานุการ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ) 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 
เวลา 15.00 – 15.30 น. กลุ่มผูร้ับบริการ 5 คน 
  -  นายบวร กิติไพศาลนนท์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (หน่วยงานภาครัฐผูใ้ห้ทุน) 
  -   ผู้รับบริการโครงการพัฒนาวิชาการ (2 หน่วยงาน)  
   1) ว่าที่ ร.อ. ปัญญา  ชัยรัตนพานิช 
   2) นางสาวพรชนก  สวนศิลป์พงศ์ 
  -  นายชวิน  จารุสิทธิประภา  รว่มฝึกอบรมโครงการครัวไทย 
  -   นางสาววนัสนันท์  หมัดมณี นิสิตฝึกงานฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
เวลา 15.30 – 16.00 น.  นักวิจัย 4  คน 

- น.ส.สุวีณา  จนัทพิรักษ์   ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- นางจันทร์เพ็ญ  แสงประกาย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
- นางสาวศันสนีย์  อุดมระติ  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 
- น.ส.จุฑามาศ  กลิ่นโซดา     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 

เวลา 16.00 – 16.30 น.  บุคลากรประเภทอ่ืนๆ 
-  น.ส.ปรัชสิญา นราฐปนนท์ ศนูย์ถ่ายทอดฯ  
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- น.ส.กาญจนา  คงบําณุ สํานักงานเลขานุการ  
-  นายภูวิษณุ์  โพธิสุข ผู้จัดการ โรงงานผลิตทดลอง 2  

วันอังคารท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุม

ประกันคุณภาพ ช้ัน 3 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้

ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯรับทราบ ณ ห้องละอองฟ้า 305 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจําปีการศึกษา 

2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 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 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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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 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

5.00 5.00 4.50 4.25 4.90 4.79 4.79 4.65 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.83 4.58 4.91 4.81 4.88 4.75 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในรอบปีการศึกษา 
2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 



ตารางที่...  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) 4.88 4.75  
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.79 4.65  
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 3.00 5 5 3.00 3.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 5.00 6 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
นักวิจัยประจํา 

บาท 5.00 22,030,472 484,186.20 22,095,432 485,163.89 5.00 5.00  
45.5 45.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ไม่พบการนําผลการ
ประเมินในข้อ 4 มา
ใช้ในการปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 

 

5 5 5 5.00 5.00  
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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 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการ

สอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 
ร้อยละ 30 21 46.15 22 48.35 5.00 5.00  

45.5 45.5 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย ≥3.51  2,960.28 4.12 2,960.28 4.12 4.12 4.12  

719 719 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 16.50 32 16.50 32 5.00 5.00  
 51.50 51.50 

 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  51.50 51.50    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน  14 3.50 14 3.50    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

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

ผลงาน  13 13.00 13 13.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

  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 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 
ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 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    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน  14 3.50 14 3.50    
2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 25.00 48.54 25.00 48.54 5.00 5.00  

51.50 51.50 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง  1 1    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง  1 1    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง  23 23    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง  0 0    

2.10 ร้อยละ ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

20 14.00 41.18 14.00 41.18 5.00 5.00  

 34.00 34.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  8 8    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง  6 6    

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง  0 0    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง  34 34    
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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 
2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 การประเมินไม่ครบ
ทุกประเด็นใน
ประเด็น 1-4 

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 

ข้อ 5 4 4 5.00 5.00  

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 5 4 4 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 4.80  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบข้อ 7 การนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 

 

80.0 182 94.79 182 94.79 5.00 5.00  

192 192 
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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 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 5.00 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 9 9 5.00 5.00  

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 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  องค์ประกอบ
ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- ไม่มี  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี  - 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี  - 

  
  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. บุคลากรของสถาบันฯ มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. มีโครงการท่ีสามารถช้ีนําสังคมได้ เช่น “โครงการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตร

อาหารให้มีความเค็ม (โซเดียม) ลดลง เพ่ือคนไทยมีสุขภาพดี” และโครงการพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาล เพ่ือการส่งออก 

แนวทางเสริม 
- สถาบันฯ ควรพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกหน่วยงานทราบ

ถึงผลิตภัณฑ์และลักษณะของงานบริการที่สถาบันฯ มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการติดตามประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
2. ไม่พบการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยมาปรับปรุงการดําเนินการฯ 
3. การประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในเรื่องของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรมไม่ครบทุกประเด็น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. พิจารณาติดตามประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันฯ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
2. ควรนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัยมาปรับปรุงการดําเนินการฯ 
3. พิจารณาจัดทําการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในเรื่องของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบทุกประเด็น 
ข้อสังเกต 
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรจัดทําให้เห็นกระบวนการ PDCA 

ให้ชัดเจน 
2. สถาบันฯ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร เพราะในบางกิจกรรมที่มีการประเมินยังมี
ระดับความพึงพอใจตํ่ากว่า 3.51  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
-    มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
-    ยังขาดการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 – 2558 โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานเพ่ือการบรรลุ

วิสัยทัศน์ ความต้องการของบุคลากรมาแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
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จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ของสถาบันเพ่ือนําไปสู่การจัดหางบประมาณ 
2. มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น การขายผลิตภัณฑ์ หรือจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  แนวทางเสริม 
- ควรกําหนดเป้าหมายของหน่วยงานที่มีศักยภาพในการหารายได้ และร่วมกันผลักดัน หรือบูรณาการ 

(เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดแผนการตลาดเชิงรุก 
2. การบริหารจัดการที่ยังไม่สามารถลดต้นทุนให้เป็นระบบ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการผลิต และแข่งขันได้กับคู่แข่ง 
2. เสนอให้แยกรายงานการเงิน และการวิเคราะห์การเงินออกจากรายงานการประชุมเพ่ือจะทําให้

ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- ไม่มี  - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มี  - 

 ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี  - 

ข้อสังเกต 
- การนําเสนอเอกสารหลักฐานควรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
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จุดแข็ง 
- มีศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารผ่านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งแสดงถึงการ

บริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ขาดการกําหนดหรือกระบวนการดําเนินงานหลักของหน่วยงาน (วิจัยและพัฒนา) 

  ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดทํากระบวนการดําเนินงานหลักด้านการวิจัยให้เป็นรูปธรรม เพ่ือจะช่วยทําให้ผู้บริหาร

สามารถทบทวนหรือปรับปรุงการบริหารงานภายในหน่วยงานได้ ซึ่งจะทําให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ รวมท้ังสามารถเช่ือมโยง

การทํางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกันได้ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

สถาบนัคน้คว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 5  5  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 5 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 

5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 484,186.20 485,163.89 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 4 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 

8 จํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 21 22 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 4.12 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 27 27 

11 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 51.5 51.5 

12 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 45.5 45.5 

13 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 6 6 

14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 14 14 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

17 ผลงาน มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

13 13 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0 0 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0 0 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0 

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0 

23 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คน  45.5 45.5  

24 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน  45.5 45.5  

25 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน  -  - 

26 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 2,375,700  2,375,700  

27 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บาท  19,719,732  19,719,732

28 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ เร่ือง 25 25 

29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 1 1 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 1 1 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 25 25 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง 0 0 

33 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ   41.18 41.18  

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 8 8 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 6 6 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 0 0 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 34 34 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 4 

40 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

41 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
42 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

คน 182 182 

47 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 192 192 

48 คน จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  192 192  

49 คน  6 6  จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5 

 

 
 

 19 
 



14ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มหัวหน้าฝา่ย จํานวน 5 คน 

1. สถาบันฯ มีการให้ความรู้ แก่บุคลากรเข้าใหม่ทุกคน 
2. ผู้บริหารควรมอง และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และปรับตัวในสภาวการณ์ให้มากข้ึน  
3. สถาบันฯ ไม่สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ได้ เพราะงานวิจัยยังจําเป็นต้องพัฒนาในเชิงรุก เพ่ือที่จะ

สามารถนําไปตีพิมพ์ โดยจะต้องพยายามให้ภายในฝ่ายสามารถทํางานเป็นทีม โดยมีรายได้จาก สวพ. 
เท่าน้ัน 

4. การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
5. งบประมาณ ส่วนใหญ่ได้งบประมาณจากส่วนกลาง แต่ในปัจจุบันไม่มีการติดตามในส่วนน้ี ทําให้ไมม่ี

ทรัพยากรเพ่ิม ต้องนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปจําหน่าย เพ่ือนํามาเป็นรายได้ของหน่วยงาน 
6. รายได้ของสถาบันฯ ไม่ได้เพ่ิมขึ้นไปจากเดิม เพราะลูกค้าประจํา และผู้บรโิภคช้ือน้อยลง 
7. ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพราะการผลิตยังใช้กําลังคนในการ

ผลิตไม่ได้ใช้เครื่องจักร 
8. สถาบันฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดเชิงรุก แต่ในปีการศึกษานี้กําลังดําเนินการจัดทําการตลาดเชิงรุก 
9. สถาบันฯ ควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ิมอัตรากําลังคน เพ่ือนํามาจัดทําการตลาดเชิงรุกเพ่ือ 

ประสานงานกับตลาดภายนอก  
10. การจัดเลี้ยง มีการประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการ  
11. ในการดําเนินการจัดเลี้ยงในสถานที่ต่างๆ มกีําลังคนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
12. สถาบันฯ ไม่มยีานพาหนะในการจัดเลี้ยงภายนอกสถาบันฯ 
13. ต้องการอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกต่อการให้บริการ คือ อุปกรณ์ล้างจาน 

 
กลุ่มผู้รับบริการ จํานวน 5 คน 

1. มีการจัดทําโครงการร่วมกับสถาบันฯ โดยผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
2. ได้รับบริการ โดยการเข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯ ในโครงการต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น 
3. มีความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ 
4. สถาบันฯ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 
5. สถาบันฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น  
6. สถาบันฯ ควรให้ความสะดวกสบายในการติดต่อ ประสานงาน  

 
กลุ่มนักวิจัย จํานวน 3 คน 

1. สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในการยุบสถาบันฯ เข้ากับคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ของสถาบันฯ มีความพร้อมในการทําวิจัยเชิงรุก 

 
กลุ่มบุคลากรประเภทอ่ืนๆ  

1. ควรมีการเพ่ิมค่าตอบแทนบุคลากรในระดับปริญญาตรีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้เท่ากับใน
หน่วยงานภายนอก 

2. มีปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งอาจเกิดจากไม่ได้มีการประชุม ทาํให้ไม่ได้รับทราบขอบข่ายของงาน 
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3. หลักสูตรในการฝึกอบรม ที่สถาบันฯ จัด ไมค่่อยได้รับความสนใจจากประชาชน แม้ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายแล้วก็ตาม 

4. บุคลากรภายในสถาบันฯ มีความพึงพอใจในระบบ e-office ค่อนข้างมาก  
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15ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 
 

 


	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
	นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
	ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555
	ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
	แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
	ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
	องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
	องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
	องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
	องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
	องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
	องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดำเนินงาน

	ภาคผนวก
	ภาคผนวกที่ 1ข้อมูลพื้นฐานผลการดำเนินงาน
	ภาคผนวกที่ 2  ข้อมูลการสัมภาษณ์
	ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม


