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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงาน “สถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ” โดยได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็น
หน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตาม
ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า “สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มี ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา ในภาพรวม  
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. สถาบันฯ มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยที่สามารถจับต้องได้ และบางผลิตภัณฑ์ได้ผลิตสู่ตลาดแล้ว แต่กล
ยุทธ์ด้านตลาดยังไม่สามารถสร้างความแข่งขันได้ชัดเจน และเป้าหมายทางการตลาดหรือการเงินยังไม่
ชัดเจน 

2. สถาบันมีเทคโนโลยี วิทยาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกสรประเภทที่ไม่ใช่อาหารที่เข้มแข็ง และเป็น
แหล่งในการพัฒนานักวิจัยโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษา แต่ความเชื่อมโยงกับคณะวิชายังไม่เป็นรูปธรรม ซึ่ง
อาจมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ชัดเจน 

3. สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยต้องเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการน าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่เชิง
พาณิชย์ที่มีการก าหนดตลาด และสายการผลิตที่ชัดเจนมากขึ้น 

4. สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย ต้องเร่งด าเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยที่ชัดเจน และก าหนด
ผลตอบแทนให้กับนักวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการน างานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์  

 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 4 ข้อ และได้ มี
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ข้อเสนอแนะแล้วจ านวน 3 ข้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 ข้อ คือ ควรติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ระบบ PDCA 
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

“สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ” ได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วน
ราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 
2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า “สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI  
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วิสัยทัศน์ สถาบันฯ :  
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวมวลทาง

การเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- 
Food) 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และ
แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการแนะน าผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละหมวดและน าเสนอผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ ห้องประชุม

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  
09.00 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร    
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2557 ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง (ต่อ) 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร    

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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ผลการตรวจ OP ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 

ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ
ไม่ได้ 

ลักษณะส าคัญขององค์กร 
1. ลักษณะส าคัญขององค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันของท่านคืออะไร  

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์หลัก (สินค้าและบริการ) อะไรบ้าง 

ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อ
ความส าเร็จของหน่วยงานคืออะไร กลไกท่ีหน่วยงานใช้ในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร 

   ผลลัพธ์งานวิจัยเขียนได้ชัด แต่การวัดผลไม่ชัด และควรก าหนดตัววัด
ให้ชัดเจน 

(2) เจตจ านง (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Value) และ
พันธกิจ (Mission) ของหน่วยงานที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน (Core Competencies) คือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของหน่วยงาน  

   ตัดข้อสองของสมรรถนะออก  ควรก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรคืออะไร มีการจ าแนกบุคลากร
หรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง อะไรคือ
ข้อก าหนดด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ ของ
พนักงาน อะไรคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพัน
ในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศฯของหน่วยงาน 
อะไรคือข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่อง
เฉพาะของหน่วยงาน 

   อยากให้ทบทวนกลุ่มบุคลากร และควรเชื่อมโยง KPI ในหมวด 5 และ
ควรมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน
วิจัย และควรมีการศึกษาสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
งานวิจัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานไปสู่เชิงพาณิชย์ที่ 

(4) หน่วยงานมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุกปกรณ์ ที่ส าคัญ
อะไรบ้าง 

   ควรเพิ่มเติมเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศ และเขียนให้ชัดเจน สั้นๆ 

(5) หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ    ควรทบทวนและจัดท ากฎหมายที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน เช่น การ
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ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 
ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ

ไม่ได้ 
ข้อบังคับอะไรในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 2) การรับรอง (Accreditation, Certification) หรือ
การจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 3) มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ4) สิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ 

ตรวจสอบบัญชี หรือ ด้านความปลอดภัย และควรมีตัววัดที่เก่ียวข้อง
กับระบบธรรมาภิบาล กฎหมาย 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(6) โครงสร้างและระบบการก ากับดูแล (Govermance System) 

ของหน่วยงานมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่าง
คณะกรรมการก ากับดูแลหน่วยงาน ผู้น าระดับสูง และสถาบัน
มีลักษณะเช่นใด 

   สถาบันยังไม่สามารถเขียนระบบการน าองค์กรได้อย่างชัดเจน อาจต้อง
ทบทวนจากโครงสร้างบริหารฯ รวมทั้งหาตัววัดเรื่องการน าองค์กร 

(7) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ
หน่วยงานมีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความ
คาดหวังที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ การให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้า
และการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวัง
ของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี่ความ
แตกต่างกันอย่างไร 

   เขียนใหม่ให้เชื่อมโยงตัวผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้ชัดเจนมากข้ึน หาตัววัด ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

(8) ผู้ส่งมอบ (Suppliers) พันธมิตร (Partner) และคู่ความร่วมมือ 
(Collaborators) ที่ส าคัญมีประเภทใดบ้าง และมีบทบาทอะไร
ในระบบงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็น
การผลิตและการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนที่
ส าคัญให้แก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ
เหล่านี้มีบทบาทอะไรในการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของหน่วยงาน หน่วยงานมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการ

   คิดว่าน่าจะมีคู่คามร่วมมือ เช่น พวกใบสับปะรด หรือตัววัตถุดิบที่ใช้
ในการศึกษา ผู้ให้บริการน่าจะเป็นคู่ความร่วมมือ  
เขียนตารางในการสื่อสาร ช่องทาง สื่อท่ีใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ 
เครือข่ายต่างประเทศ อาจต้องจัดกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์หรือไม่ 
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ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 
ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ

ไม่ได้ 
สื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือกลุ่มเหล่านี้มี
ส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยงาน  อะไรคือ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain) ของ
หน่วยงาน 

2. สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(9) ล าดับในการแข่งขัน หน่วยงานอยู่ในระดับใดในการแข่งขัน ให้

อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบใน
ธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน คู่แข่งมีจ านวนเท่าไร และมีประเภท
อะไรบ้าง 

   การค้นหาข้อมูล หน่วยงานที่ใกล้เคียงกัน จะเป็นคู่ความร่วมมือก็ได้ 
ถ้าหาคู่ความร่วมมือมีล าดับดีกว่า และควรสืบค้นข้อมูลจาก SciVal 
ในส่วนของความเป็นผู้น าด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(10)  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขัน
ของหน่วยงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

    

(11) แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีมีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิง
แข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลส าคัญท่ีมีอยู่
ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในธุรกิจอ่ืนมีอะไรบ้าง และมี
ข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

   เสนอแนะว่าต้องดูจากผลงานที่ตีพิมพ์ และการอ้างอิง นอกจากนี้ควร
มองรายได้จากผลิตภัณฑ์ 

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(12) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้าน

ธุรกิจ/กิจการด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้าง และด้านบุคลากรคืออะไร 

    

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 



 7 
 

ประเด็น OP ตอบได้ ข้อคิดเห็น 
ครบถ้วน บางส่วน ยาก/ตอบ

ไม่ได้ 
(13) อะไรคือองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการ

ด าเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ระดับองค์กร 
และกระบวนการสร้างนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบ้าง 

   ลองเลือกระบบ เช่น PDCA หรือ ISO หรืออ่ืนๆ ที่ใช้ และควรเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการน าองค์กร 
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