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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
      สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 22 ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2554 พบว่า สถาบันฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.36อยู่ใน
ระดับดี  ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 5.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 6 5.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัยประจ า 235,179.71 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 5.00 

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั
ทั้งหมด 

39.18 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร ่ 48.1 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5 5.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

7 5.00 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
100 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
5 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.16 4.16 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 14.9 3.74 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 4 4.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 6 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 7 4.00 
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3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
3 3.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 3.00 
ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 3 3.00 
2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
 

3 3.00 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
    

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 1     
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
6.06 1.01 

 

 จำกกำรวิเครำะห์ตนเองตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ สถำบันค้นคว้ำและ
พัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร มีจุดแข็ง 3 ข้อ และจุดอ่อน 2 ข้อ ซึ่งสถำบันได้ก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้  

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. นักวิจัยมีศักยภาพในการวิจัย แสวงหาแหล่งทนุ
สนับสนนุภายนอก และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัใน
ระดับนานาชาต ิ

ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยั และงานวิจัยเชิงบูรณาการ การ
จัดหางบประมาณอุดหนนุการวจิัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งการสรา้งแรงจูงใจในการเสนอ
ผลงานวิจัย การเข้าร่วมประชุมทางวชิาการ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. นักวิจัยมีศักยภาพในการเปน็ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์พิเศษ และการสรา้งความร่วมมือทางวชิาการกับ
หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ 

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยเป็นอาจารย์พิเศษ/ร่วมสอน และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภาควิชา และคณะ ให้แก่
นิสิตมากยิง่ขึ้น 

3. บุคลากรได้รบัโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทัง้ภายใน
และต่างประเทศ 

พัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความรู้ ความช านาญ และ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
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1. มีหลักฐานการน างานวิจัยไปใชป้ระโยชนน์้อย ก าหนดให้นักวิจัยติดตามและจดัเก็บหลักฐานการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. มีหลักฐานการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัยน้อย 

ก าหนดให้นักวิจัยอ้างอิงความรูแ้ละประสบการณ์จาก
โครงการบริการวิชาการในเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและงานวจิัย 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลก ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจ าหน่ายไปยัง

ตลาดโลก แต่มลูค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูป
เบื้องต้นยังถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าที่ควร ฉะนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ให้ด าเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากร และ
นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็มี
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งท าการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรตลอดมา แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)1 ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่ม
ด าเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้มุ่งหวังไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ก็ได้รับการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีชื่อเรียกอย่างย่อๆ ว่า 
“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product 
Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นคนแรก ในระหว่างปี 2534 - 2540 ต่อจากนั้นในปี 
2541 – 2552 รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ เข้ารับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็น
คนต่อมา  และในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นางยุพา ปานแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
สืบต่อมา 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แบ่งส่วนราชการดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการ  
2. ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 
3. ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

                                                           
1
 ค ำจ ำกัดควำม Non-food หมำยถึงผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่อำหำร หรืออำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค หรืออำหำรกึ่งส ำเร็จรูป    แต ่    Non-

food จะรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นวตัถุดิบหรือสว่นประกอบในกำรผลิตผลติภัณฑต์่ำงๆ ได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสือ่มสลำยได้ยำก (Durable) และมี
อำยุกำรเก็บรักษำนำน สำมำรถใช้งำนได้นำนและใช้ได้หลำยครั้ง 
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                4. ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 

 
 
 
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปรัชญำ ปณิธำน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ชี้น า
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญและเป็นอารยะของชาติ  

จากปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาและภารกิจทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
*      วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวมวลทาง

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

 
*      พันธกิจ 
ท าการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผล เกษตรสู่

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืนรักษา สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างเสริมความ
เข้มแข็ง ทางเทคโนโลยีลดการน าเข้า และสนับสนุนการส่งออก ตลอดจน การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 
*      วัตถุประสงค์ (Objective) 
พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล ด ารงความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ และ
มีการน าไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  
 

1.3 เอกลักษณ์ของสถำบัน 
 การสร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวมวลทางการเกษตร 

(Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- Food) 
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1.4 แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันเพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย : ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวิจัย และบูรณาการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เน้นพัฒนานิสิตให้เป็นนักวิจัย และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ (กลยุทธ์
ที่ 3 มาตรการที่ 3.2) 
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กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรวิจัยในการเป็นกรรมการที่ปรึกษานิสิตและอาจารย์พิเศษ 
   ผลผลิต : 1.นักวิจัยที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์พิเศษเพ่ิมขึ้น 
     2. จ านวนวิทยานิพนธ์และชั่วโมงการสอน 
   ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของนักวิจัยประจ าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    2. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน 
         ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 
  กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริมสนับสนุนการรับนิสิตฝึกงานและดูงาน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่มาฝึกงานและดูงาน 
   ตัวชี้วัด : 2. จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่มาฝึกงานและดูงาน 
 เป้ำประสงค์สถำบัน : 2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.4) 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
   ผลผลิต : 1. จ านวนหน่วยงาน 
     2. จ านวนโครงการความร่วมมือ 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ : 2. จ านวนโครงการความร่วมมือ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศโดยใช้ควำมรู้เป็นฐำน 
 เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย : สร้างความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั้งยืน และสามารถชี้น าเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 1.ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนและประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรวิชาการในภูมิภาคเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น(กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.3) (กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 3.3)  
 กลยุทธ์ : 1. ให้บริการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยแก่ชุมชน  
                              ภาครัฐ และเอกชน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนของโครงการบริการวิชาการท่ีได้ถ่ายทอดสู่ประชาชน 

   2. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
          ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ 
          นานาชาติต่อนักวิจัยประจ า 
  3. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 กลยุทธ์ : 2. สร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการเพ่ือช่วยเหลือสังคมทั้งภายในและภายนอก 
   ผลผลิต : 1. จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย (ผู้รับบริการ) 
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   ตัวชี้วัด : 1  จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย (ผู้รับบริการ) 
 เป้ำประสงค์สถำบัน : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือบูรณาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
(กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 3.2) 
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กลยุทธ์ : 1. การจัดท าระบบและพัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบันฯ 
   ผลผลิต : 1. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน : 3. พัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสถาบัน ให้เข้าถึงตลาดผู้บริโภค
ด้วยผลผลิตที่หลากหลาย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 กลยุทธ์ : 1. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน : 4. ผลติงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก (กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.1) 
 กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนโครงการวิจัย 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนโครงการวิจัยใหม่ (โครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณนั้น) 
     2. จ านวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างด าเนินงาน  
     3. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน : 5. ผลตินักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ส่งเสริมนักวิจัยสร้าง
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร (กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.2) 
 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความช านาญทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   ผลผลิต : 1. นักวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาดูงาน, อบรม, การเสนอผลงาน และการ  
                                           ท าวิจัยระยะสั้นกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและ/หรือ  
                                           ต่างประเทศ 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
 กลยุทธ์ : 2. พัฒนาการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ 
   ผลผลิต : 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ (Knowledge management)
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนกิจกรรมที่จัดท าการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ (Knowledge   
                                             management) 
เป้ำประสงค์สถำบัน : 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสินทรัพย์ทางปัญญาของสถาบัน 
 กลยุทธ์ : 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมให้นักวิจัยมีความคิดริเริ่มในการผลิต
ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม 
   ผลผลิต : 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนค าขอยื่นรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
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เป้ำประสงค์สถำบัน : 7. สนบัสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ประเทศ 
 กลยุทธ์ : 1. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย 
   ผลผลิต : 1. ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยส าหรับบุคลากรภายในสถาบันฯ   
   ตัวชี้วัด : 1.  จ านวนผู้เข้าหาแหล่งข้อมูลทุนวิจัย 
     2.  Web Portal ที่ท า 
 กลยุทธ์ : 2. เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และกระตุ้นให้นักวิจัย
เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน    
   ผลผลิต : 1. ข้อเสนอโครงการวิจัย 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เป้ำประสงค์สถำบัน : 8. ปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัยให้ทันสมัย ทั้งข้อมูลด้านผลงานที่ตีพิมพ์ และงานวิจัยของนักวิจัย
ประจ าทุกคน 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัยและผลงานตีพิมพ์ให้ทันสมัย   
   ผลผลิต : 1. ฐานข้อมูลวิจัยและผลงานตีพิมพ์     
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนข้อมูลที่จัดเก็บ        
     2. ฐานข้อมูลวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 
เป้ำประสงค์สถำบัน : 9. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้ตีพิมพ์ผลงานใน International 
Publication ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความรู้ความช านาญและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ผลผลิต : 1. นักวิจัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการหรือจบการศึกษาระดับสูงขึ้น  
   ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของนักวิจัยประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
     1.2ร้อยละของนักวิจัยประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ : 2. สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจในการเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์ และการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
   ผลผลิต : 1. สิ่งตีพิมพ์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
   ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ 
                                              ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อนักวิจัยประจ า 
      2. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือน าไปใช้งาน 
    3. จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          11 

 

เป้ำประสงค์สถำบัน : 10. สร้างและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีบทบาท
ส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาการเป็นแกนน าในการวิจัย/เครือข่าย คลัง
สมองเพ่ือร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 3.5) 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
   ผลผลิต : 1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเส้นใย 
                                              ธรรมชาติและพลังงานทดแทน 
                                          2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการ          
                                             ตรวจสอบโดยวิธีไม่ท าลาย 
                                          3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์  
                                             เพ่ือสุขภาพและความงาม      
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนโครงการวิจัยใหม่ (โครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณนั้น) 
                                           2. จ านวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างด าเนินงาน  
                                           3. จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
                                           4. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ  
                                              หรือระดับนานาชาติ 
                                           5. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือน าไปใช้งาน 
เป้ำประสงค์สถำบัน : 11. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่สร้างขึ้นให้แพร่หลาย รวมทั้งสร้าง
บทบาทในการเป็นผู้น าและการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านต่าง ๆ ของประเทศ(กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.2) 
 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์งานวิจัยในเชิงรุก     
   ผลผลิต : 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ มก. และ 
         หน่วยงานอื่นๆ      
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการเผยแพร่โดยสื่อ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นของประเทศและความ
มั่นคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 1.ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนชนิดใหม่ และต่อ
ยอดความรู้ทางการผลิตพืชพลังงาน 
(กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1) 
 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และพืชพลังงาน  
   ผลผลิต : 1. จ านวนโครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนโครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงานที่เสนอขอ 
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 เป้ำประสงค์สถำบัน: 2 .ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานให้กับเกษตรกร ผู้สนใจ 
ภาครัฐ และเอกชน 
 กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานให้กับเกษตรกร ผู้สนใจ 
ภาครัฐ และเอกชน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน 
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 3 .พัฒนาบริการวิชาการด้านพลังงานที่หลากหลาย โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นและทักษะทางวิชาชีพให้แก่ประชาชน 
 กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนการบริการวิชาการด้านพลังงานโดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและทักษะ
ทางวิชาชีพให้แก่ประชาชน 
   ผลผลิต : 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านพลังงาน    
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านพลังงาน  
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 4 .ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติตามโอกาสและความพร้อม 
(กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 3.2) 
 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และ 
พระราชวงศ์ 
   ผลผลิต : 1. จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ    
   ตัวชี้วัด : 1 จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 1. สร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการของสถาบันอย่างเหมาะสมตามบริบทและ
การพัฒนาของสถาบันฯ 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมในการท างาน (กิจกรรม 7 ส) 
   ผลผลิต : 1.กิจกรรมการพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนกิจกรรม 
 กลยุทธ์ : 2. จัดท าโครงการวิจัยสถาบัน 
   ผลผลิต : 1. โครงการวิจัยสถาบันฯ 
   ตัวชี้วัด : 1. ระดับความส าเร็จของโครงการ   
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 2. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ(กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.2) 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาแผนอัตราก าลัง 
   ผลผลิต : 1. แผนอัตราก าลัง 
   ตัวชี้วัด : 1. แผนอัตราก าลัง 
 กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร 
   ผลผลิต : 1. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
   ตัวชี้วัด : 1. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร   
 กลยุทธ์ : 3. พัฒนาการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและให้มีความทันสมัย   
   ผลผลิต : 1. การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 
     2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน 
        ระบบการบริหารงาน    
   ตัวชี้วัด : 1. การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 
     2. จ านวนครั้งการประชุม  
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 3. ปรับปรุงและพัฒนากฏระเบียบและข้อบังคับในการบริหารงานภายในสถาบันฯ
ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ(กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.1) (กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรการที่ 3.1) 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 
   ผลผลิต : 1. ระเบียบข้อบังคับภายในสถาบัน 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ ที่ได้รับการปรับปรุง
 กลยุทธ์ : 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   ผลผลิต : 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
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   ตัวชี้วัด : 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ได้รับการพัฒนา   
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 4. ระดมทรัพยากรและแหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันให้มี
เสถียรภาพ แสวงหาแหล่งงบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได้ของสถาบันให้มากข้ึน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ (กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.6) 
 กลยุทธ์ : 1. สร้างรายได้ให้มีความสม่ าเสมอ 
   ผลผลิต : 1. รายได้จากผลผลิตงานวิจัยและโครงการพัฒนาวิชาการ 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนเงินรายได้จากผลผลิตงานวิจัยและโครงการพัฒนาวิชาการ 
 กลยุทธ์ : 2. ปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
   ผลผลิต : 1. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
   ตัวชี้วัด : 1. ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
          งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
                                       2. ระดับความส าเร็จของโครงการ   
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 5. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความต้องการของ
หน่วยงานให้เป็นผู้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรม(กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.1)  
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาองค์กร 
   ผลผลิต : 1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
   ตัวชี้วัด : 1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา            
              2.  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันฯ (กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 3.4) 
 กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
   ผลผลิต : 1. ระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ 
   ตัวชี้วัด : 1. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพของสถาบันฯ 
 เป้ำประสงค์สถำบัน: 7. พัฒนากระบวนการตรวจติดตาม (Audit) เพ่ือเชื่อมโยงสู่การบริหารการเงิน
 กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนกระบวนการตรวจติดตาม (Audit) ด้านการเงินภายในของสถาบันฯ  
   ผลผลิต : 1. กิจกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบันฯ 
   ตัวชี้วัด : 1. รายงานผลการตรวจสอบ 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบัน 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบัน 
 โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2551 และประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนส่วนงานระดับหน่วย ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2554  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจหลัก คือ การ
วิจัยและพัฒนา  การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การสนับสนุนงานเรียนงานสอน และ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแบ่งส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัย และความคล่องตัวในการบริหาร 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสถาบัน 

คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันฯ 
 นางยุพา   ปานแก้ว    ประธานกรรมการ 
 นางวารุณี  ธนะแพสย์    กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ กรรมการ 
 นางสุนันทา  สมพงษ์    กรรมการ 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและ    
       อุตสำหกรรมเกษตร 

ส านักงานเลขานุการ - งานสารบรรณ         - งานการเงินและบัญช ี
- งานการเจ้าหน้าท่ี                - งานพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน        -งานบริการวิชาการและวเิทศสัมพันธ์ 
- งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ าตาล และข้าว 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลงังานและไมโ้ตเร็ว 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ  

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยสีมุนไพรและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธไีม่ท าลาย 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์เพื่ออุตสาหกรรม 

 

ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 
- งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

- SRU เส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน 
- SRU NIR 
- SRU ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอาง 
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 รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์  กรรมการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์   ณ นคร  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ธีระวนิช  กรรมการ 
 นางพัชรี  ตั้งตระกลู    กรรมการ 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันฯ  เลขานุการคณะกรรมการ 
 นางจันทร์เพ็ญ  กรอบทอง   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

รำยนำมผู้บริหำร  (พ.ศ. 2552 – 2554)  
 นางยุพา ปานแก้ว    ผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
 นางวารุณี ธนะแพสย์    รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหาร 
 ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร   รองผู้อ านวยการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

และวิเทศสัมพันธ์ 
 ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ดร.ปฐมา จาตกานนท์    รองผู้อ านวยการฝา่ยวางแผนและประกนั 

คุณภาพ 
 นายวฒุินนัท์ คงทัด    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ 
 นางสาริมา สุนทรารชุน    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ                           
 ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 ดร.ศุมาพร เกษมส าราญ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ดร.ปฐมา จาตกานนท์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
 ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
 นางฤดี ธีระวนิช     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ                                                                                         
 ดร.ศุมาพร เกษมส าราญ    หัวหน้าฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 นางฤดี  ธีระวนิช     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 
      นายธนกิจ เฮียงโฮม    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
 

 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่สถำบันภำคภูมใิจ 
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 1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Asia Near Infrared Symposium (ANS 2012) ในระหว่างวันที่ 
14 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิคที่ไม่ท าลาย 
และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน Near Infrared Spectroscopy ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จ านวน 200 คน จากทั้งสิ้น 14 ประเทศ 
 2. สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ได้แก่ 
  1. ธูปหอมจากน้ ามันแพทชูลี 
  2. ธูปไล่ยุงจากแพทชูลี 
 3. ตามท่ีส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๔ ขึ้น ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลประเภทที่ ๒ พันธ
กิจของหน่วยงาน  รางวัลดี ชื่อผลงาน : สนับสนุนด้านการวิจัย 

   4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศในการท างานวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานภายนอกประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน   ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพลังงานทางเลือก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวมวล เพ่ือร่วมท าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวลเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนร่วมกับหอการค้าหลายโครงการและได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับงานดังกล่าวหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลมากขึ้น รวมทั้งได้ร่วมท างานกับคณะเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ในการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรหัวก้าวหน้าพัฒนาอาชีพ และสร้างเครือข่ายการปลูกไม้
โตเร็วเพ่ือพลังงานซึ่งเครือข่ายดังกล่าวก าลังจะขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงเกษตรฯ และการน าผลผลิตมา
ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นพลังง นอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินโครงการ Knowledge and 
enhancement concerning wood biomass energy resources from fast growing trees จากส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลกับประเทศเวียดนาม ซึ่งได้มีความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
เป็นระยะเวลา 4 ปี (2555–2558) โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มขยายผลต่อไปในกลุ่มประเทศในกรอบ ACMECs 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy)ตั้งแต่ปี 2556 จนสิ้นสุดโครงการ 
 5.บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ คือ ดร.ศุมาพร เกษมส าราญ 
ต าแหน่งนักวิจัยช านาญการ 
 6. บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศน าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ต าแหน่งการวัดที่เหมาะสมส าหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็ง
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ที่ละลายน้ าได้ในผลลิ้นจี่ ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555            
ณ โรงแรมดิอ็มเพรส เชียงใหม่ คือ นางวารุณี ธนะแพสย์ 
 
  

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดนิ 

10,982,000 1,0,982,000 0 9,036,700 9,036,700 0 8,795,600 8,795,600 0 

งบประมาณ
เงินรายได ้

11,409,038.60 5,621,220 5,787,816.60 10,873,275.63 8,738,466 2,134,809.63 9,732,058.35 5,523,495 4,208,563.35 

รวม 22,391,038.60 16,603,220 5,787,816.60 19,909,975.63 17,775,166 2,134,809.63 18,527,658.35 14,319,095 4,208,563.35 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รำยกำร ปีงบประมำณ 
2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 46,085,859.92 45,215,909.32 44,277,755.41 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 23,694,821.32 25,305,933.69 25,750,097.06 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

16,738,757.83 17,258,190.63 13,950,584.81 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 1,695,284.00 77,492.70 190,151.00 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 13,905,196.22 17,198,171.54 18,741,257.52 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 235,234.96 289,951.27 342,499.83 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 93.584.32 48,267.70 33,564.72 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 13,351,702.59 9,362,635.48 10,972,627.53 
สินทรัพย์ถาวร 0 0 0 

 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 
แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 

1. เงินวิจัยได้รับอุดหนุนจากรัฐ 101,600.00 1. งบบุคลากร 1,979,488.00 
2. เงินวิจัยได้รับอุดหนุนจากเอกชน 4,378,283.80 2. งบด าเนินงาน 2,402,972.51 
3.รายได้สุทธิจากโครงการพัฒนาวชิาการ 8% 1,660,049.05 3. งบลงทุน 543,165.66 
4. รายไดจ้ากการขายผลผลิต) 97% 279,616.52 4. งบอุดหนุน 4,200.00 
5. รายไดจ้ากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 3,812.12 5. งบอ่ืนๆ 593,669.43 
6. เงินรายไดจ้ากการบริจาค 0   

 

1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 
1.  นักวิจัย 34 40.5 

2.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 21.5 22 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 55.5 62.5 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  3 5 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 58.5 67.5 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 14 13.5 15 0 0 0 14 13.5 15 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 35.5 30 31.5 3 3 3 38.5 33 33.5 
-  ปฏิบัติการ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
-  ช านาญการ 5 5 10 0 0 1 5 5 11 
-  ช านาญการพิเศษ 1 1 2 0 0 0 1 1 2 
-  เชี่ยวชาญ  6 6 5 0 0 0 6 6 5 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

รวมท้ังหมด 61.5 55.5 64.5 3 3 4 64.5 58.5 67.5 
คุณวุฒิกำรศึกษำ                

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 14 13.5 15 0 0 0 14 13.5 14 
-  ระดับปรญิญาตร ี 16.5 11.5 16.5 0 0 0 16.5 11.5 16.5 
-  ระดับปรญิญาโท 22.5 19.5 18 2 2 3 24.5 21.5 21 
-  ระดับปรญิญาเอก 8.5 11 15 1 1 1 9.5 12 16 

รวมท้ังหมด 61.5 55.5 64.5 3 3 4 64.5 58.5 67.5 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ รวม 
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 1 1 1 1 3 
ฝ่ายเทคโนโลยชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 15 4 1 4 24 
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวมวล 19.5 8 2 0 29.5 
ส านักงานเลขานุการ 3 6 1 1 11 

รวม 38.5 19 5 6 67.5 
ล ำดับ ระยะเวลำกำร

ท ำงำน 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

ไม่มีต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยวชำญ รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 16 17 15 48 34 8 1 5 48 

2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - 2 3 5 4 1 - - 5 

5 รวมทั้งหมด          

6 ผลรวม 
(1)*1+(2)*0.5 

16 19 18 53 38 9 1 5 53 
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 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2554  (ปัจจุบัน) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่นๆ 
(ระบุ) ภำค

กำรศึกษำ 
คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนว
นนิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ

) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิต 

1. นายวุฒินันท์ 
คงทัด 

ภาคต้น ปี
การศึกษา 

2554 

อุตสาห
กรรม
เกษตร 

สีและการ
ประเมิน 

รหัส     
0105454

2 

  ภาคต้น ปี
การศึกษา 

2554 

อุตสา
หกรร

ม
เกษต

ร 

สีและ
การ

ประเมิน 
รหัส     

010545
42 

  หัวข้อ 
“เทคนิค
การย้อม
สีเยื่อ

กระดาษ) 

2. ดร.ปฐมา จาต
กานนท ์

ปี
การศึกษา 

2554 

อุตสาห
กรรม
เกษตร 

เทคโนโล
ยีแป้งขั้น

สูง 

       หัวข้อ 
“แป้งดัด

แปร 
3. ดร. มะลิวัลย์ 2553          ที่ปรึกษา
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หฤทัยธนาสันติ ์ วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
4 คน 

4. ดร. สุธีรา 
วิทยากาญจน ์

2555          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
2 คน 

5. ดร. ศิริลักษณ์ 
เลี้ยงประยูร 

2552          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
1 คน 

6. ดร. รัตนา 
ตันฑเทอดธรรม 

2553          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
3 คน 

7. ดร. พรพรรณ 
สิระมนต ์

2555          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
3 คน 

8. ศุมาพร เกษม
ส าราญ 

2554 วน
ศาสตร ์

สมัมนา 2 30      ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
9 คน 

9. วารุณี ธนะ
แพสย ์

          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
1 คน 

รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่นๆ 
(ระบุ) ภำค

กำรศึกษำ 
คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนว
นนิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ

) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนว
นนิสิต 

10. ณัฐภรณ์ 
สุทธิวิจิตรภักด ี

          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
1 คน 

11. พิลาณี ไว
ถนอมสัตย ์

2554 คณะ
วิทยาศ

Research 
methods 

4 2554 คณะ
วิทยาศาสต

Resear
ch 

6 2554 ที่
ปรึกษา 

ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
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าสตร ์ in 
Zoology 

ร์ meth
ods in 
Zoolo

gy 

นธ์นิสิต 
10 คน 

12. สุคันธรส 
ธาดากิติสาร 

          ที่ปรึกษา
วิทยานิพ
นธ์นิสิต 
7 คน 

13. ยุพา ปาน
แก้ว 

2554 คณะ
อุตสาห
กรรม 

Research 
methodol

ogy in 
biotechno

logy in 
Agro-

industry 

3        

14. วิภารัตน์ 
พิทักษ์ด่านธรรม  

2554 คณะ
เกษตร 

ปุ๋ย         

15. วิลาสินี กวี
กิจธรรมกลุ 

          ดูแลนิสติ
ฝึกงาน 

16. วรรณสริิ 
วรรณรัตน ์

2554 คณะ
เกษตร 

สัมมนา 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2554 คณะเกษตร การ
เพาะเ
ลี้ยง
เนื้อเ
ยื่อ
และ
เซลล์
เพื่อ
การ
ปรับ
ปรุง
พันธุ์
พืชไร่ 

33 - ดูแล
นิสิต

ฝึกงาน 

2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. สุพนิดา 
วินิจฉัย 

2554 คณะ
เทคโนโ
ลยีชวี 

ธุรกิจ
เทคโนโล
ยีชีวภาพ 

3 2554 คณะ
อุตสาหกรร
มเกษตร 

ปฏิบั
ติการ
วัดค่า 

8 - ที่
ปรึกษ

า  

 

  รังสิต  

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนว
นนิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ 
(ระบุ

) 

วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนว
นนิสิต 
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  ภาพ/
มหาวิท
ยาลัย 

    คุณภ
าพ
ทาง 

  วิทยานิ
พนธ์

นิสิต 7 

 

            
            
            
 2554 คณะ

อุตสาห
กรรม
เกษตร 

การแปร
รูป

ผลิตภณั
ฑ์อุตสาห

กรรม
เกษตร 

4 95      ดูแลนิสติ
ฝึกงาน/ผู้
ควบคุม

การ
วิเคราะห์
และการ

ใช้
เครื่องมือ
ปฏิบัติกา

รขั้นส ู
 2554 คณะ

อุตสาห
กรรม
เกษตร 

selected 
topic in 
product 

develpme
nt 

3        

18. ด ารงศักดิ์ 
อายุวนานนท์ 

          เครื่องมือ
ปฏิบัติกา
รขั้นสูง 

 

 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2552-2554  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปริญญำ ปีกำรศึกษำ  
2552 2553 2554 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 22 18 12 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท 0 8 0 
-  นิสิตระดบัปริญญาเอก 0 0 0 

รวมท้ังหมด (คน) 22 26 12 
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1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปัจจุบัน)  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
หน่วยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรตรวจสอบคุณภำพโดยวิธีไม่ท ำลำย 

1.การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในการ
ประเมินคุณภาพของโลช่ันน้ ามัน
ดักแด้ไหมพันธ์ุไทยพ้ืนเมือง 

2553 - 2555 ศุมาพร เกษมส าราญ 

(หัวหน้า)/สพุนิดา 
วินิจฉัย/วารณุี ธนะ

แพสย ์

สวพ.มก. 130,000 - 130,000 

2.การศึกษาโครงสร้าง แรงดึงดดู
ระหว่างโมเลกลุ ของโพลิเมอร์ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพด้วยสเปกโตรส
โกปี 

2553 - 2555 ศุมาพร เกษม
ส าราญ(หัวหน้า)/

ณัฐภรณ์ สุทธิวิจติร
ภักด/ีวารุณี ธนะ

แพสย ์

สวพ.มก. 210,000 - 210,000 

3.ผลการตรวจสอบคณุภาพผลไม้
เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด
แบบสะท้อนกลับและแบบทะลผุ่าน 

2553 - 2555 วารุณี ธนะแพสย์
(หัวหน้า)/ศุมาพร 

เกษมส าราญ 

สวพ.มก. 130,000 - 130,000 

หน่วยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเอนไซม์และกำรจัดกำรของเสีย 

4.การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนิ
นจากเช้ือราขาวเพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการบ าบดัน้ าเสีย 

2553-2554 ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย(์หัวหน้า)/ 

นางสาววราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/ผศ.
ดร.ต่อพงศ์ กรีธา

ชาติ/นางสาวธิติยา   
บุญประเทือง 

สวทช. - 300,000 300,000 

5. The identification of 
fermentation inhibitor and the 
improvement of yeast strain 
for appropriate ethanol 
production on tropical 
biomass 

2554-2555 ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย(์หัวหน้า)/

นางสาววราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/นาง
วารุณี ธนะแพสย/์
นางสาวประภัสสร 

รักถาวร 

JIRCAS - 360,000 360,000 
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6. Cassava Pulp amd 
sugarcane bagasse to Ethanol 
Process Development via 
Ammonia Gas Absorption 
Fiber Expansion Pretreatment 

2554-2555 ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย(์หัวหน้า)/

นางสาววราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/นาง
วารุณี ธนะแพสย/์
นายภัทร คมกมล/
นายอาทิตย์ จันทร์

หิรัญ 

Idemits
u 

- 3,000,00
0 

3,000,000 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหวัหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
7. ชุดโครงการ แนวทางการเพิ่ม
มูลค่าและใช้ประโยชน์ของเหลือท้ิง
ทางการเกษตรและวสัดุชีวมวล 
2554. 

2553-2555 ดร.พิลาณี ไวถนอม
สัตย(์หัวหน้า)/

นางสาววราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/ดร.
สุคันธรส ธาดากิตติ

สาร 

สวพ.มก. 370,000 - 370,000 

8.การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปส
จากเมลด็สบูด่ าเพื่อควบคมุคุณภาพ
น้ ามันและเพิ่มทางเลือกในการใช้
ประโยชน ์

2553-2555 สุคันธรส  ธาดา
กิตติสาร (หัวหน้า)/

นางสาวพรพิมล 
จันทร์ฉาย 

สวพ.มก. 210,000 - 210,000 

9.การศึกษาเปรยีบเทียบลักษณะ
และประสิทธิภาพการดดูซับสีย้อม
ในน้ าท้ิงของถ่านกัมมันต์จากไม้โต
เร็วในประเทศไทย 

2553-2555 นางสาววราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต 
(หัวหน้า)/นาย

ทินกร พิริยโยธา/
นางสิริลักษณ์ ตา
ตะยานนท์/ดร.
พิลาณี ไวถนอม

สัตย ์

สวพ.มก. 180,000 - 180,000 

หน่วยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ืออุตสำหกรรม 
10.การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอน
โทไซยานิน ในกล้วยไม้ปา่ และ
กล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ ์

2553-2555 วิภารัตน์ พิทักษ์
ด่านธรรม

(หัวหน้า)/ศรีเมฆ     
ชาวโพงพาง/พัชรี
ยา     บุญกอแก้ว/

ยศพล ผลาผล/
วิลาสินี  กวีกิจ

ธรรมกลุ/เจษฎาพร   

สวพ.มก. 160,000 - 160,000 
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พิทักษ์สุธีพงศ์ 
11.การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิม่
อัตราการเจรญิเติบโตและการรอด
ชีวิตของต้นกล้าหน่อไมฝ้รั่งท่ีได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2553-2555 วิภารัตน์ พิทักษ์
ด่านธรรม

(หัวหน้า)/ยุพา  
ปานแก้ว/รุ่งโรจน์  
พิทักษ์ด่านธรรม/
รุ่งอรุณ สุม่แก้ว/

พนิดา  วงษ์แหวน/
สิริทรัพย์ เลิศ
ปรัชญานันท์ 

สวพ.มก. 100,000 - 100,000 

12.การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรี
ทอง (Sapium sebiferum Roxb.) 
ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

2553-2555 วิลาสินี กวีกิจธรรม
กุล(หัวหน้า)/   

ยุพา ปานแก้ว/
วรรณสิริ วรรณรัตน์/ 

สวพ.มก. 65,000 - 65,000 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
       
  วิภารัตน์ พิทักษ์

ด่านธรรม/     
พนิดา วงษ์แหวน 

    

13.ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไมฝ้รัง่ 

2553-2555 วิลาสินี กวีกิจธรรม
กุล(หัวหน้า)/วรรณ
สิริ วรรณรัตน/์วิภา
รัตน์ พิทักษ์ด่าน
ธรรม/พนิดา วงษ์

แหวน 

สวพ.มก. 110,000 - 110,000 

14.เทคนิการผลิตมันส าปะหลังแฮบ
พลอยด์ในหลอดทดลอง 

2554-2555 วรรณสิริ วรรณ
รัตน ์

สวพ.มก. 168,000 - 168,000 

15.เทคนิการผลิตมันส าปะหลังแฮบ
พลอยด์ในหลอดทดลอง 

2554-2556 วรรณสิริ วรรณ
รัตน ์

สกว. - 240,000 240,000 

16.วิธีฟอกฆ่าเช้ือเพื่อเตรียมต้น
พันธุ์พะยูงปลอดเช้ือและการศึกษา
สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง 

2553-2554 วรรณสิริ วรรณ
รัตน(์หัวหน้า)/ยุพา  
ปานแก้ว/วิลาสินี  

กวีกิจธรรมกลุ/วิภา
รัตน์ พิทักษ์ด่าน
ธรรม/พนิดา วงษ์
แหวน/สิริทรัพย์ 

สวพ.มก. 170,000 - 170,000 
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เลิศปรัชญานันท์/
รุ่งอรุณ สุม่แก้ว 

หน่วยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและเคร่ืองส ำอำง 

17.การพัฒนาและศึกษาคณุสมบตัิ
บางประการของสารสกดั
มะขามป้อมที่มีอนภุาคขนาดเล็ก
ด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอรเ์พือ่
การประยุกต์ใช้ในเครื่องส าอาง 

2554-2555 ดร.สุพนิดา   
วินิจฉัย(หัวหน้า)/
ดร.อุดมลักษณ์ สุข

อัตตะ/อ.นคร 
เหลืองประเสริฐ 

สวพ.มก. 210,000 - 210,000 

18.การพฒันาผลติภณัฑ์ดูแลผิว ท า
ความสะอาดร่างกายและเส้นผม 
น้ ามันนวด  การออกแบบฉลาก
ผลิตภณัฑ์ และการวางแนวทางการ
ปรับปรุงสถานท่ีผลติผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากพืชสมุนไพร 

2553-2554 ดร. สุพนิดา  
วินิจฉัย(หัวหน้า)/
ดร.อุดมลักษณ์ สุข

อัตตะ/นางสาว
ประภสัสร  รัก

ถาวร 

ธกส. - 198,750 198,750 

ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีพืชพลังงำนและไม้โตเร็ว     

19. การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล 
Acacia เพื่อปลูกบนพืน้ที่เสื่อม
โทรมส าหรับเปน็เชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

2554-2555 ดร. มะลิวัลย์ 
หฤทัยธนาสนัติ ์

วช.  1,800,000 
(558,000) 
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเส้นใย กระดำษ และสิ่งทอ     
20. พัฒนาการผลิตกระดาษเป็น 
วัสดุบรรจุภณัฑส์ าหรับดูดซับ ก๊าซเอ
ทิลีนเพื่อรักษาคณุภาพ และยดือายุ
ของผลไมห้ลังการ เก็บเกี่ยว  

2553-2554 นายชัยพร สามพุม่
พวง  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
นายวิขัณฑ ์อรรณ
พานุรักษ ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ที่ปรึกษา
โครงการ )  
รศ . รังสิน ีโสธรวิทย ์ 
คณะศวกรรม
ศาสตร ์
 ก าแพงแสน   ( ผู้
ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดหนุ
นวิจัย มก . 

 170,000   

21.การผลติเยื่อกระดาษจากต้น  
แก่นตะวัน 

2554-2555 นายชัยพร สามพุม่
พวง  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
( หัวหน้าโครงการ )  

นายวิขัณฑ ์อรรณพานุ
รักษ ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
( ที่ปรึกษโครงการ )  
เคียวเพชร ลบแย้ม  
นักศึกษาปริญญา
โท ( ผู้ร่วมวิจยั )  
สมบูรณ ์ปลื้ม
ปัญญา  
ผู้ช่วยนักวิจัย  ( ผู้
ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

 160,000   
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22.การเตรยีมผลึกนาโนเซลลูโลส  
จากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อใช้  
เสรมิแรงในแผ่นฟิลม์วัสดุเชิง  
ประกอบระดับนาโนเมตรของ  
ไคโตซาน  

2553-2554 ดร . สุธีรา วิทยา
กาญจน ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ ( หัวหน้า
โครงการ ) 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

120,000   

 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
23. การดดัแปลงเส้นใยชานอ้อย 
โดยใช้เอนไซม์แลคเคสและ สารสกดั
จากธรรมชาติเพื่อ ผลิตกระดาษชาน
อ้อยต้านเชื้อ จุลินทรยี ์ 

2554 ดร . สุธีรา วิทยา
กาญจน ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  

ดร . พิลาณ ีไวถนอม
สัตย ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  

ดร . อุดมลักษณ ์สุข
อัตตะ  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดห
นุน
วิจัย มก . 

180,000   

24.การผลติเยื่อกระดาษฟอกขาวที่  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม ้ 
สนเพื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 

 

2554-2557 ดร . สุธีรา วิทยา
กาญจน ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  

นายวิขัณฑ ์อรรณพานุ
รักษ ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ที่ปรึกษา
โครงการ )  
เคียวเพชร ลบแย้ม  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

 260,000 

(ปี 2554 
86,666 บ.) 
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 ( ผู้ร่วมวิจัย )  
เฉลิมชาต ิมณสีุ
ธรรม  
กลุ่มงานวนวัฒน
วิจัยส านักวิจัยการ 
จัดการป่าไม้และ
ผลิตผลป่าไม ้ 
กรม ป่าไม ้ ( ผู้ร่วม
วิจัย ) 

25.การผลติเยื่อโดยวิธีประหยัด  
พลังงานและปลอดภัยต่อสิ่ง  
แวดล้อมเพื่ออุสาหกรรม  

2554 นายวุฒินันท์ คงทัด  
สถาบันผลิตผล 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

 210,000   

 
 
 

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
กระดาษพื้นบ้าน  เกษตรฯ 

 ( หัวหน้าโครงการ )  
นางวารุณ ีธนะ
แพสย ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . สุธีรา วิทยา
กาญจน ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  

Mr .  Masayoshi Sa
kuma  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ทีป่รึกษา
โครงการ ) 

    

26. การผลิตเยื่อและกระดาษจาก  
ทะลายปาล์มน้ ามันเพื่อ  
อุตสาหกรรมกระดาษพ้ืนบ้าน 

2554 นายวุฒินันท์ คงทัด 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

190,000   
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 ( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาริมา สุนท
รารชุน  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . สุธีรา วิทยา
กาญจน ์ 
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 

27.อิทธิพลของการลอกกาวแบบ  
ใหม่ท่ีมีผลต่อสมบัติเชิงเคม ี 
และกายภาพของไหมจากแหล่ง  
ภายในและต่างประเทศ 

2554-2555 นางสุชาดา อุชชิน  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . จันทร์
ทิพย์ ซื่อสัตย ์ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
  บางเขน  ภาควิชา 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

210,000   

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสมุนไพรและสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ     
28.การศึกษาการผลิตสารลดแรง  
ตึงผิวทางชีวภาพจากกลีเซอร  
อลที่เป็นผลพลอยได้จากการ  
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลโดยเช้ือ  
จุลินทรีย ์

2554 ดร . อุดมลักษณ ์สุข
อัตตะ  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
วิทยาการสิ่งทอ  ( ผู้
ร่วมวิจัย ) 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

 280,000   

29.การพัฒนาผลติภณัฑ์ปาล์ม
สมุนไพร การออกแบบฉลาก
ผลิตภณัฑ์และการวางแนวทางการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
 

2553-2554 ดร.อุดมลักษณ์ สุข
อัตตะ 

ธนาคาร
เพื่อ
การเกษ
ตรและ  
สหกรณ์
การเกษ
ตร  
 

 87,500  

30.การคัดเลือกสารสกัดและน้ ามนั 2554 ดร . อุดมลักษณ ์สุข ทุนอุดห  130,000   
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หอมระเหยจากพืชที่มีท้ัง  
คุณสมบัติตา้นเชื้อจุลินทรยี ์  
และคณุสมบัติการต้าน  
ออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้  
ในผลิตภัณฑ ์

อัตตะ  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาว
ประภสัสร รักถาวร  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  
ดร . สุพนิดา ( พงษ์
ศิร ิ)   วินิจฉัย  
สถาบนัผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 

นุน
วิจัย มก . 

ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำงพำรำและพอลีเมอร์ธรรมชำติ     
 31.สมบตัิทางโครงสร้างและสมบตัิ  
ของแป้งเปียกและฟิล์มจากแป้ง มนั
ส าปะหลังออกซิไดซ ์ 

2553-2554 ดร . รัตนา ตันฑเทอด
ธรรม  สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
กุลฤด ีแสงสีทอง  
หน่วยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแปรรูป 
มันส าปะหลังและ
แป้ง  

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

220,000   

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
  ศูนย์พันธ ุวิศวกรรม

และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ง ชาติ  ( ผู้ร่วม
วิจัย )  
ดร . ปฐมา จาตกา
นนท์  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย ) 

    

 32 .การเปลี่ยนแปลงขององค์ 2554 ดร . ศิริลักษณ ์เลี้ยง ทุนอุดห 130,000   
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ประกอบไขมันและสมบตัิของ ยาง
ธรรมชาติในระหว่างการบม่  

 

ประยรู  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
นางสาวเนตร
ดาว มุสิกมาศ  
สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 
 ( ผู้ร่วมวิจัย )  
รศ . กล้าณรงค ์ศรี
รอต  
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน   
ภาควิชาเทคโนโลย ี
ชีวภาพ  ( ที่ปรึกษา
โครงการ ) 
Dr . Laurent Vayss
e  
CIRAD  
 ( ที่ปรึกษา
โครงการ ) 
 

นุน
วิจัย มก . 

ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีแป้ง น้ ำตำล และข้ำว     
33. สมบัติของฟิล์มและเจลจาก  
แป้งมันส าปะหลังดัดแปรด้วย  
กรดในแอลกอฮอล ์

2553-2554 ดร . ปฐมา จาตกา
นนท์   สถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  

นางสาวกุลฤด ีแสงสี
ทอง  
หน่วยปฏิบัติการ 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

220,000   

โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร  

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้
ร่วมโครงกำร 

ชื่อ
แหล่ง
ทุน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
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  เทคโนโลยีแปรรูป 
มันส าปะหลังและ
แป้ง  
ศูนย์พันธ ุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ง ชาติ  ( ผู้ร่วม
วิจัย )  

นางสาวรุ่งทิวา วัน
สุขศร ี 
หน่วยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแปรรูป 
มันส าปะหลังและ
แป้ง  
ศูนย์พันธ ุวิศวกรรม
และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่ง ชาติ  ( ผู้ร่วม
วิจัย ) 

    

34. การสร้างมลูค่าจากวัตถดุิบทาง
การเกษตรเพื่อสุขภาพและ
เครื่องส าอาง 

2554-2555 รศ.ดร. เพ็ญขวัญ 
ชมปรีดา 

ทุนอุดห
นุน

วิจัย มก . 

950,000   

35. การพัฒนาเสน้ใยนาโนที่ย่อย
สลายได้จากพอลิเมอร์ผสมของ
พอลิแล็กติกแอซิดและแป้งด้วย
เทคนิคการปั่นเสน้ใยด้วย
กระแสไฟฟ้า 

2554-2555 ดร.ปฐมา จาตกา
นนท ์

ส านักงา
น
นวัตกร
รม
แห่งชา
ติ
(องค์กา
ร
มหาชน 

 1,210,200 
(605,100) 

 

36.การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจ
ลจากแป้งขา้วที่มีปริมาณอะมิโลส 
ต่าง ๆ 

2554-2555 ดร.ปฐมา จาตกา
นนท ์

ส านักงา
น
คณะกร
รมการ
วิจัย
แห่งชา

 1,468,000 
(587,200) 
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ติ 

รวม    5,469,666 5,936,550 11,406,216 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี 
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจยั (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 49 42 36 
จ านวนรายงานการวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร ่(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

28 24 18 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

24 41 9 

รวม 52 65 27 

จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

43 10 11 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

34 15 26 

รวม 0 0 0 

จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 23 21 31.5 

ต่างประเทศ 6 5 2 

รวม 29 26 33.5 

จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 23 21 6 

ต่างประเทศ 6 5 3 

รวม 29 26 9 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 
ต่างประเทศ 13 4 0 

รวม 28 4 0 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 0 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน ในประเทศ 0 0 2 
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รำยละเอียด ประจ ำปี 
2552 2553 2554 

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ต่างประเทศ 0 0 0 
รวม 0 0 2 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 0 0 0 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 6,460,000 6,270,000 5,469,666 
ต่างประเทศ  660,000  7,170,875 5,936,550 

รวม 7,120,000 13,440,875 11,406,216 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 20 19 22 
ต่างประเทศ 11 2 1 

รวม 31                  21 23 

 

 

 

 

      

รูปภำพกิจกรรมกำรวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          41 

 

      

      

1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) สถาบันค้นคว้าและพัฒนผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1.การบริการภายใตโ้ครงการ
วิชาการของหน่วยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป สุธีรา วิทยา
กาญจน ์

180,000 

2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง
ครบวรจรปี 54 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป ยุพา ปานแก้ว 756,000 

3. โครงการถ่าทอดเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2554 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป วารุณี ธนะแพสย ์ 161,000 

4. การผลติไซรัปกล้วยหอมทอง
จากกล้วยที่เหลือจากการ

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร 

150,000 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          42 

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ส่งออกเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย ์
5.โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน 
ประจ าปี 2554 

 บริษัท สหโคเจน 
กรีน จ ากัด 

บริษัท สหโคเจน กรีน 
จ ากัด 

มะลิวลัย์ หฤทัยธ
นาสันติ ์

3,026,000 

6.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับมันส าปะหลัง 

 บริษัทเอกชน บริษัทเอกชน ปฐมา จาตกานนท์  200,000 

7. โครงการผลิตผลติภณัฑ์
ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิง
พาณิชย์ท่ีไร่ธญัพร 

 นายอุทิศ ธรรม
วาทิน 

นายอุทิศ ธรรมวาทิน สุคันธรส ธาดากิตติ
สาร 

300,000 

8.การวางแผนและออกแบบ
กระบวนการผลติแป้งมัน
ส าปะหลังและกลูโคสซรีัปจาก
แป้งมันส าปะหลัง 

 บริษัทเอกชน บริษัทเอกชน กล้าณรงค์ ศรีรอต 250,000 

9. การบริหารงานวิจยัพัมนา
และวิศกรรมด้านการวิจยัและ
เทคโนโลยีแปรรูปมันส าปะหลัง 

 ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ 

กล้าณรงค์ ศรีรอต 240,000 

10.การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ าตาลด้วยการจัดการสิ่ง
สกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจาก
อ้อย 
 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล

ทราย 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ

น้ าตาลทราย 
 

กล้าณรงค์ ศรีรอต 272,800 
 

11. โครงการบริการวิชากร
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเอนไซม์ การตรวจ
วิเคราะห์และการจัดการของ
เสีย 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป พิลาณี ไวถนอม
สัตย ์

80,000 

12. โครงการการศึกษาและ
ประเมินปริมาณผลผลติราย
เดือนของเมลด็หยีทะเลแนว
ทางการปลูกและการพัฒนาการ

 บริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) 

บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

มะลิวลัย์ หฤทัยธ
นาสันติ ์

3,400,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

สกัดน้ ามันจากเมล็ดน้ ามันจาก
เมลด็หยีทะเลเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน 
13. โครงการศักยภาพของไม้โต
เร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวน
ป่าพลังงานในประเทศไทย 

 บริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) 

บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

มะลิวลัย์ หฤทัยธ
นาสันติ ์

7,300,000 

14. โครงการขยายพันธ์ุกล้วย
หอมทองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อปี 54 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป ยุพา ปานแก้ว 205,000 

15. โครงการขยายพันธ์ุกล้วย
หอมเขียวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อปี 54 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป ยุพา ปานแก้ว 150,000 

16. การศึกษาสภาวะและปจัจัย
ที่มีผลต่อการผลตหิัวเช้ือ 
TOKAMI 9 ส าหรับการผลิต
กรดดีแลคติก 

 บริษัท มิตรผล
วิจัยพัฒนาอ้อย

และน้ าตาลจ ากดั 

บริษัท มิตรผลวิจยั
พัฒนาอ้อยและน้ าตาล

จ ากัด 

กล้าณรงค์ ศรีรอต 258,500 

17. โครงการผลิตต้นพันธุ์และ
การขยายพันธ์ุพืชเชิงพาณิชย ์

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป ยุพา ปานแก้ว 400,000 

18. การขยายพันธ์ุไม้กินแมลง
ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป วรรณสิริ สิระมนต ์ 126,000 

19. การขยายพันธ์ุไม้กินแมลง
ลูกผสมด้วยวิธีการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อเชิงพาณิชย ์

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป วรรณสิริ สิระมนต ์ 300,000 

20.การขยายพันธ์ุขมิ้นด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิง
พาณิชย ์

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป วิภารัตน์  
พิทักษ์ด่านธรร 

60,000 

21. การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบสารเคมดี้วยเทคนิค 
gas chromatography 

 บริษัท INS Thai 
Ltd 

บริษัท INS Thai Ltd ศิริลักษณ ์
 เลี้ยงประยูร 

20,000 

22. โครงการขยายพันธ์ุต้นพุด
ด้วยวิธีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
 

 บุคคลทั่วไป 
 

 

บุคคลทั่วไป ยุพา ปานแก้ว 190,000 

23. โครงการขยายพันธ์ุกล้วย
น้ าว้าด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

 บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป วิลาสินี  
กวีกิจธรรมกลุ 

36,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

24. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านมันส าปะหลัง 

 บริษัทเอกชน บริษัทเอกชน กล้าณรงค์ ศรีรอต 50,000 

25.การอบรมเทคนิค Near 
Infrared Spectroscopy 
(NIRS) 

 บริษัทควอลิตี้
แลปโซลูช่ัน 

จ ากัด 

บริษัทควอลิตี้แลป
โซลูช่ัน จ ากัด 

ศุมาพร เกษม
ส าราญ 

34,500 

รวม     18,484,375 

 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) ค้นคว้าและพัฒนผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสวน
มะขามป้อมพันธ์ุดีและการผลิต
เครื่องส าอางที่มสี่วนผสมของ
สารสกัดจากผลมะขามป้อม 

- ส านักงานวิสาหกิจ
ชุมชนกิจกรรมแปร
รูปบ้านบ่อหลวง 
อ าเภอบอ่เกลือ 

จังหวัดน่าน 

วช. สุพนิดา วินิจฉัย 20,000 

2. การสกรีนผ้า  กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรร่วมใจ

พิมลราช อ. บางบัว
ทอง จ. นนทบุรี ลง
วันท่ี 25 มี.ค.2554 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

3. การท ายากันยุงและธูปหอม  ส านักงานพัฒนา
เกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร  (งาน

เกษตรแฟร์ 
สมุทรสาคร) 

ส านักงานพัฒนาเกษตร 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

4. การฟอกและย้อมสี
ผักตบชวา 

ประชาชน
ทั่วไป 

 สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 

วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

5. การท ากระดาษผักตบชวา ประชาชน
ทั่วไป 

 สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ 

วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

6. การถ่ายทอดการใช้  ศูนย์เรียนรู้ ส านักงาน วุฒินันท์ คงทัด 1,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

ประโยชน์จากผักตบชวา เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 

(ศูนย์หลัก) 
แหล่งความรู้เพ่ือ
การพออยู่ พอ
กิน 38 หมู่ที่ 5 
บ. ปากน้ า อ. 

เดิมบางนางบวช 
จ. สุพรรณบุรี 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั

สุพรรณบุร ี

7. การถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์จากผักตบชวา 

 องค์กรบริหาร
ส่วนต าบลบาง
ตะเคียน อบต. 
บางตะเคียน อ. 
สองพ่ีน้อง  
จ. สุพรรบุรี 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวดั
สุพรรณบุร ี

วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

8. การถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์จากผักตบชวา 

 วัดพร้าว ต. โพธิ์
พระยา อ. เมือง 

จ. สุพรรบุรี 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวดั
สุพรรณบุร ี

วุฒินันท์ คงทัด 1,000 

รวม     27,000 
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รูปภำพกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำม
ร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ ชม.กำรท ำงำน
จริง 

1. การอบรมเทคนิค Near 
Infrared Spectroscopy 
(NIRS) 

บริษัทควอลิตี้แลป
โซลูช่ัน จ ากัด 

ใช้บริการจัด
อบรมวิชาการ 

6 เดือน 34,500 120 

2. โครงการพัฒนาคณุภาพและ
การบรรจุภณัฑ์ในโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์
ทั่วประเทศ ประจ าปี 2553 -
2554 

ธกส. แหล่งทุน กันยายน 2553 
ถึง กุมภาพันธ์ 

2554 

112,500  

3.โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน 
ประจ าปี 2554 

บริษัท สหโคเจน กรีน 
จ ากัด 

แหล่งทุน 2554 3,026,000  

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านงานวิจัยกับ
สถาบันวิจัยพันธมิตร 

สถาบันการศึกษาและ
วิจัย 

แหล่งทุน 2554 50,000  

5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง
สวนมะขามป้อมพันธุ์ดีและ
การผลิตเครื่องส าอางที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดจาก

วช. แหล่งทุน 2554 20,000  
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ผลมะขามป้อม 

6.การท ายากันยุงและธูป
หอม 

ส านักงานพัฒนา
เกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร 

แหล่งทุน 2554 1,000  

7.การถ่ายทอดการใช้
ประโยชน์จากผักตบชวา 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แหล่งทุน 2554 1,000  

8. การวิเคราะห์และตรวจสอบ
สารเคมีด้วยเทคนิค gas 
chromatography 

บริษัท INS Thai Ltd แหล่งทุน 2554 20,000  

9. การศึกษาสภาวะและปัจจัย
ที่มีผลต่อการผลตหิัวเช้ือ 
TOKAMI 9 ส าหรับการผลิต
กรดดีแลคติก 

บริษัท มิตรผลวิจยั
พัฒนาอ้อยและ
น้ าตาลจ ากัด 

แหล่งทุน 2554 258,500  

10. โครงการการศึกษาและ
ประเมินปริมาณผลผลติราย
เดือนของเมลด็หยีทะเลแนว
ทางการปลูกและการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

แหล่งทุน 2554-2557 3,400,000  

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำม
ร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ ชม.กำรท ำงำน
จริง 

พัฒนาการสกัดน้ ามันจากเมลด็
น้ ามันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทน 

     

11. โครงการศักยภาพของไม้
โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็น
สวนป่าพลังงานในประเทศไทย 

บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

แหล่งทุน 2554-2557 7,300,000  

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 32 46 33 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 238 207 120 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 23,674,576.14 25,268,833.69           18,511,375 

มูลค่า (บาท) 0 0 0 
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1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

29 26 42.5 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

23 21 37.5 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่ำงประเทศ 

6 5 5 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

37 58.5 68.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

32 44.5 56.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

5 14 12 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ 

1 3 2 

- ด้านการวิจัย 1 3 2 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ด้านอื่นๆ 0 0 0 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับนำนำชำติ 

0 0 0 

- ด้านการวิจัย 0 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

- ด้านอื่นๆ 0 0 0 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

   

 

1.9.6 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน 

เนื้อที/่จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ 
(บำท) 

ร้อยละของกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร 
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ที่ดิน - - - - 
อาคาร - - - - 
ยานพาหนะ - - - - 
ศูนย์ - - - - 
สถาน ี - - - - 
โรงพิมพ์ - - - - 
อื่น...................... - - - - 

รวม - - - - 

 

1.9.7 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2552 1. การจัดประชุม The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy Bangkok, 

Thailand, 7-16 November 2009  Co-organized by Kasert University, Thailand and Asian NIR 
Consortium 
2. ประกาศนียบัตรรางวลัโปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง การผลิตเจลล้างมือท่ีไม่ใช้น้ า  จากสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย : 
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
3. ประกาศนียบัตรรางวลัโปสเตอร์ดีเด่น  เรื่อง การใช้เทคนิคเนียรอ์ินฟราเรดสเปกโตรสโกปคีัดแยกมะม่วงดีออกจาก
มะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ จาก การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8:  วารุณี ธนะแพสย์   

2553 1. ประกาศนียบัตรรางวลัผลงานประดิษฐ์คดิค้น ประจ าปี 2553 เรื่อง ต ารับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันส าหรับป้องกัน
การติดเชื้อไวรสัในไก่ จากสภาวิจยัแห่งชาติ : นางยุพา  ปานแก้ว 
2. ประกาศนียบัตรรางวลัน าเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทาง
เคมีในวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนยีร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี จากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ดร. ศุมาพร เกษมส าราญ 
3. ประกาศนียบัตรรางวลัผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานตพีิมพ์ กลุ่ม 1 
เรื่อง Synthetic Applications of Laccase in Green Chemistry. จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ : ดร.สุธรีา 
วิทยากาญจน ์

2554 1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd Asia Near Infrared Symposium (ANS 2012) 
ในระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร จาก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิคที่ไม่ท าลาย และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน Near 
Infrared Spectroscopy ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลก นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ านวน 200 คน จากทั้งสิ้น 14 
ประเทศ 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2. บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศน าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ต าแหน่งการวัดที่เหมาะสมส าหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหา
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ในผลลิ้นจี่ ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 1 – 3 
กุมภาพันธ์ 2555   ณ โรงแรมดิอ็มเพรส เชียงใหม่ คือ นางวารุณี ธนะแพสย์ 
3.  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ได้แก ่
  1. ธูปหอมจากน้ ามันแพทชูลี 
  2. ธูปไล่ยุงจากแพทชูลี 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย (มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมด
ของสถาบัน และพ้ืนที่ใช้สอยปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

1) อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1-9   
2) อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 
3) อาคารโรงงานต้นแบบ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  50 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17  โทรสาร 02-562-0338 
  โฮมเพจ : http://www.kapi.ku.ac.th 
  อีเมล์ : aap@ku.ac.th 
  เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/#!/kapi.ku.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kapi.ku.ac.th/
mailto:aap@ku.ac.th
http://www.facebook.com/#!/kapi.ku.ac.th
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ชื่ออำคำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร อำคำร 3 (สถำบันผลิตผลเกษตร ชั้น 7 – 8) 

ชื่ออำคำร พื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้ 
อาคารอุตสาหกรรมเกษตรสิ่งทอ  พ.ศ. 2538 

ชั้น 7 1670.40  ต.ร.ม.  

ชั้น 8 1673.60  ต.ร.ม.  
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อำคำรปฏิบัติกำรวิจัยกลำง สถำบันผลิตผลเกษตรฯ 

ชื่ออำคำร พื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้ 
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง   พ.ศ. 2541 
ชั้น 1 479 ต.ร.ม.  

ชั้น 2 778.8290 ต.ร.ม.  

ชั้น 3 764.10  ต.ร.ม.  

ชั้น 4 755.76 ต.ร.ม.  

ชั้น 5 764.10 ต.ร.ม.  

ชั้น 6 764.10 ต.ร.ม.  

ชั้น 7 774.09 ต.ร.ม.  

ชั้น 8 764.10 ต.ร.ม.  
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ชั้น 9 1318.45 ต.ร.ม.  

 
 
 
 
 

 
 

ช่ืออาคารโรงงานต้นแบบ สถาบันผลิตผลเกษตร 

 
 

ชื่ออำคำร พื้นที่ใช้สอย ปีท่ีเริ่มใช้ 
โรงงานต้นแบบ  1053 ตรม. 3 ธันวาคม 2545 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ซึ่งม ี

หน่วยงานภายในจ านวน 3 ฝ่าย และ 1 ส านักงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ฝ่ายนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และส านักงานเลขานุการ   มีภารกิจหลักในการวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม พบว่า การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ปัจจัยน าเข้า มีผล
คะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.00  ผลผลิต 
มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 3.84 รวมคะแนน 3.99 (ดี) และภารกิจรอง คือ การสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
สถาบัน 4.50  รวมคะแนน 4.60 (ดีมาก)  
 

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 
และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
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 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ ำนวน 22 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร

ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 3.00 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 4.00 3.84 3.99 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  5.00 4.50 - 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 4.42 3.74 4.22  

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี  

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  

ปี 2554 
ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำย
เหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี ้ 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8 8 8 5.00   
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ข้อ  4 5 3 3.00   

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          58 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย   8 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน 

สถำบันและได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551  - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)   
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สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการสัมมนาประจ าปีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ    เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2554 (1.1-1-1) โดยมีวัตถุประสงค ์

1) เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดท า ติดตาม ปรับปรุง
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจ าสถาบัน/ ผู้บรหิาร / บคุลากร ไปทบทวน / ปรบัปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

2) เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี 
3) เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร 
4) เพ่ือถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตรใ์ห้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทัว่ถึง 

 ได้มีการระดมสมองจากบุคลากรภายในสถาบันฯ ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี, 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (1.1-1.2), แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  (1.1-1-3) โดยมีทุกฝ่ายภายในสถาบันฯ เข้ามาร่วมให้
ข้อคิดเห็นและจัดท า และระดมสมองจากนักวิจัยในการจัดท าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนใน
การด าเนินงานในอนาคตของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  โดยยึดและมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (1.1-1-4) , แผนยุทธศาสตร์ของชาติ  (1.1-1-5), แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (1.1-1-6.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10  (1.1-1-7)   และได้น าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา และเห็นชอบในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบัน เป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2554  (1.1-1-8) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำน ไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปสู่บุคลากรทุกระดับในโครงการสัมมนา 

ประจ าปี  (1.1-2-1) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน  หรือทาง e-mail ของบุคลากรภายในสถาบัน  (1.1-2-2) 
 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมภำรกิจหลักของหน่วยงำน   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์   โดยได้จัดสัมมนาประจ าปีและ
เชิญบุคลากรภายในสถาบันทุกท่านเพ่ือระดมสมองในการจัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (1.1-3-1)  
เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic map)  (1.1-3-2)  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2554 (1.1-3-3) และได้มีการจัดท ารายงานการสัมมนาประจ าปี 2554 (1.1-3-4) ซึ่งสถาบันได้แจ้งเวียนให้แต่
ละฝ่ายได้ทราบ และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของฝ่าย ครอบคลุมทุกภารกิจตามกลยุทธ์ของ
สถาบัน อันได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
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4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด 
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี    
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์และภารกิจ ดังปรากฏใน
แผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554 ด้านวิจัย และด้านบริหารจัดการ  (1.1-4-2)    ซึ่งได้ระบุ
ฝ่ายรับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และได้มีการรายงานการสัมมนาประจ าปี 2554 เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยสถาบันพิจารณาต่อไป (1.1-4-3)  

5. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มุ่งส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง 

เป็นภารกิจหลักของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ 
รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกิจ เพ่ือให้เป็นแผนในการด าเนินงานและขับเคลื่อนในระยะ 4 ปี 
(พ.ศ.2553-2556) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2554 เสนอผู้บริหารของสถาบันฯ (1.1-5-1) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปีละ 2 ครั้ง ให้แต่ละฝ่ายได้พิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บางตัวที่มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายก าหนดไว้  ซึ่งหัวหน้าฝ่ายได้พิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการ หรือมีเหตุที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ (1.1-5-2)  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และรองรับ
การตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงานของบุคลากร 
(Job Assignment) (1.1-5-3)  

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เสนอต่อผู้บริหาร 
ของสถาบันฯ  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติตดามและประเมินผลฯ ให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง 
(1.1-6-1) และแต่ละฝ่ายได้มีการปรับเป้าหมายการด าเนินงาน   ซึ่งประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามฯ (1.1-6-2) และ
รายงานในที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อการประชุมครั้งท่ี 14/2554  วันท่ี 8 สิงหาคม 2554 (1.1-6-3) และได้มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสถาบันโดยได้มติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ บริหาร และได้น าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการประจ าสถาบันทราบเมื่อประชุม ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555  (1.1-6-4)  นอกจากนี้ มีการติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ปีละ 2 ครั้ง (1.1-6-5) 
 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร/ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ   

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดยคณะกรรมการ 
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ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554  (1.1-7-1) ต่อผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2554 และได้น าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร  เมื่อการประชุมครั้งที่ 14/2554  วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (1.1-7-2)  พร้อมนี้ได้
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  (1.1-7-3) เพ่ือ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 จากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสถาบันฯ จากคณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการประชุม
ครั้งที่  1/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน(1.1-8-1)    ผู้บริหารของสถาบัน และคณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์ได้น า
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมทั้ง
น าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ประจ าปีของสถาบันฯ เกี่ยวกับการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และก้าวต่อไปของ
สถาบันฯ  และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันได้ทราบผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 (1.1-8-2)  และในการประชุมของคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการฯ ไม่มีข้อเสนอแนะโดยมีมติเห็นชอบในแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่ำง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 โครงการสัมมนาประจ าปีของ Kapi ปี 2554 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
1.1-1-3 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.1-1-4 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ของชาติ 
1.1-1-6 แผนยุทธศาสตร์ของ มก. 
1.1. 1-7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่10 
1.1-1-8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (เห็นชอบแผนกลยุทธ์สถาบัน) ครั้งที่ 

1/2554 วันที่ 11 มีนาคม 2554  
1.1-2-1 โครงการสัมมนาประจ าปีของ Kapi ปี 2554 (ดูเอกสาร 1.1-1.1) 
1.1-2-2 บันทึกแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์  
1.1-3-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน(ดูเอกสาร 1.1-1.3) 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554(ดูเอกสาร 1.1-1.3) 
1.1-3-3 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจ าปี 
1.1-3-4 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2554 
1.1-4-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน(ดูเอกสาร 1.1-1.1) 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554(ดูเอกสาร 1.1-1.3) 
1.1-4-3 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2554(ดูเอกสาร 1.1-3.4) 
1.1-5-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554 
1.1-5-2 รายละเอียดการปรับแผน 
1.1-5-3 แบบมอบหมายงาน (JA) 
1.1-6-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554 (ดูเอกสาร 1.1-5.1) 

1.1-6-2 รายงานสรุปติดตามผลการด าเนินงานปี 2554 
1.1-6-3 รายงานการประชุมต่อผู้บริหาร  
1.1-6-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 18 พ.ค.55  
1.1-6-5 ผลประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร 
1.1-7-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554 (ดูเอกสาร 1.1-5.1) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          63 

 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.1-7-2 รายงานการประชุมต่อผู้บริหาร ครั้งที่ -2555 วันที่ .55 วาระท่ี (ดูเอกสาร 1.1-6.3) 
1.1-7-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) ดูเอกสาร 1.1-6.4 ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 18.5.55 วาระท่ี 3.1.1 
1.1-8-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป)  
1.1-8-2 แผน/ผลการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) 
เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ

หน่วยงำน โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน     
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการสัมมนาประจ าปีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ    เมื่อวันที่ 17  
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กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้มีการระดมสมองจากบุคลากร และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน และได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (1.2-1-1) มีการจัดท าสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาประจ าปี
เพ่ือเสนอผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป (1.2-1-2) ซ่ึงจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันที่ได้ก าหนดขึ้นนั้นได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าสถาบัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยสถาบันฯ ได้ก าหนดจุดเน้นจุดเด่นฯ  คือ 
พลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากชีวมวลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือ
สุขภาพและความงาม (Functional Health) (1.2-1-3)   

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์     

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการระดมสมองจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(1.2-2-1) โดยสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน   เและมีระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลาลกรในการจัดท าแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยได้จัดท าเป็น Work flow (1.2-2-2) 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5   

 
ตัวบ่งชี้ในข้อนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งในรอบระยะเวลาที่ประเมินคุณภาพ 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นฯ 
ที่ชัดเจน แต่สถาบันได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี 2555  
(พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555) ได้สรุปความพึงพอใจภาพรวมในด้านการสื่อสารในการท างานและพฤติกรรมของ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความพึงพอใจมาก (3.81) 

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม    

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีจุดเน้น จุดเด่น ฯ คือ คือ พลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม 
จากชีวมวลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม (Functional Health)   ซึ่งได้
ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 (1.2-4-1)  และได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้ผู้บริหารทราบ (1.2-4-2) 

5. หน่วยงำนมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำร 
ยอมรับในระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ  
 บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปี 
2554 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น  คือ ดร.ศุมาพร  เกษมส าราญ ต าแหน่งนักวิจัยช านาญการ  และได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
จากกรมวิชาการเกษตร รางวัลชนะเลิศ น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ต าแหน่งการวัดที่เหมาะสมส าหรับการใช้
เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ในผลลิ้นจี่ ในการประชุมวิชาการพืช
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สวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมดิอ็มเพรส เชียงใหม่ คือ นางวารุณี ธนะแพสย์ 
(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

1.2 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

1.2 3 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 
หมำยเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น 
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

และข้อ 4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม    

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-1-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ดูเอกสาร 1.1-1.1) 

1.2-1-2 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2554 (ดูเอกสาร 1.1-3-4) 

1.2-1-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น) 
ดูเอกสาร 1.1-6.5 ครั้งท่ี1/55 วันท่ี 18 พ.ค. 55 

1.2-2-1 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2554 (ดูเอกสาร 1.1-1-3) 

1.2-2-2 Work flow ระบบการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการจดัท าแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัตติามกลยุทธ์ที่
ก าหนด 

1.2-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-4-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554 (ดูเอกสาร 1.1-5.1) 
1.2-4-2 รายงานสรุปติดตามผลการด าเนินงานปี 2554 (ดูเอกสาร 1.1-6-2) 
1.2-5-1 เอกสารการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล 

ใบประกาศเกียรติคณุ เกียรติบตัร หนังสือเชิดชูเกียรติ 

  

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั 3.99   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ  7 7 4 3.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ  6 6 6 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท  92,000 180,000 11,406,216 235,179.71 5.00   
   48.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ  4 4 3 3.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ  4 5 5 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุน
การเรยีนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ  26.02 30  19 39.18 5.00   
  48.50  

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย  3.51  4.00 548.83  4.16 4.16   
  132  

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ  20  20 25.75 48.13 5.00   
    53.50 

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     53.50      
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     15  3.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน      0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน      22 22.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน      0 
 

0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน      0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน      0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน      0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน      0 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  5 5 8.00 14.95 3.74   
  53.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     4     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     0     
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง     4     
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง     0     
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 

ร้อยละ  10 10 2.00 6.06 1.01   

    33.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   2       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   0       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง    0       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง    33       

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ  3 4 3 3.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4  5 5 5.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมใน
ประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ  0 0 0 0.00   

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมใน
ประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 0  0 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่นักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

หน่วยงาน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัย 
ของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด     
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพ่ือให้
ก าหนดนโยบาย กรอบงานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน ริเริ่มและจัดท าชุดโครงการวิจัยของ
สถาบัน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยของสถาบัน (2.1-1-1) ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยโดยใช้คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน(ขั้นตอนในการบริหารงานวิจัย) (2.1-1-2)  ให้นักวิจัยทุกคน
ยึดเป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี  (2.1-1-3) และมีการด าเนินงานตามแผน โดยได้รับการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบันฯ  (2.1-1-4) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงแผนด้านการวิจัยและน าเสนอ
ผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป (2.1-1-5) 

2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรเรียนกำรสอน    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของ 

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต  (2.1-2-1)   
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่ 

นักวิจัยประจ ำ     
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ยึดกระบวนการกระบวนการรับเข้าและก ากับดูแลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(2.1-3-1)   สถาบันมีการก าหนดเกณฑ์และแนวทางแผนภาระงานบุคลากรส าหรับผู้มีภาระงานวิจัย /งานวิชาการ 
(2.1-3-2) ซ่ึงส่งเสริมให้นักวิจัยท างานตามภารกิจของนักวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยประจ าได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  (2.1-3-3) และให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยให้นักวิจัยได้รับทราบโดยทั่วกัน  (2.1-3-4) ซึ่งสถาบันได้ก าหนดเป็น
ภาระงานนักวิจัยที่ชัดเจน และได้มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นโดยใช้งบประมาณของกองทุนพฒนาสถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ โดยมอบรางวัลตอบแทนในวันสถาปนาของสถาบัน (2.1-3-5)  สถาบันได้มีการก าหนดนโยบายด้าน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยุร่น
ใหม่ ร่วมกันเสริมสร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้
เกิดมีองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ร่วมกัน และเพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สามารถด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป โดยได้แต่งตั้ง ดร. สุพนิดา วินิจฉัย เป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยงให้กับ นาย
ด ารงศักดิ์ อายุวนานนท์ 

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
- 
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  5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำนตำมประเด็น
ต่อไปนี้   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าแผนผังการใช้ห้องปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยได้ระบุว่าในแต่ละชั้น แต่ละห้องมีการใช้งานแบบใดบ้าง เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย , ห้อง
ท างานนักวิจัย ฯลฯ  (2.1-5-1)  และเว็บไซด์ของสถาบัน (2.1-5-2) 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ ซึ่งได้จัดไว้ใน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1-5-3) 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของแต่ละชั้นในอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยใช้ระบบการเข้า – ออกด้วยคีย์การ์ด  และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรม 3 ซ่ึงงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเป็นผู้ดูแล (2.1-5-4) 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จะมีการจัดประชุมวิชาการทุกปีโดยจะจัดในวันสถาปนาของสถาบันเพ่ือให้นักวิจัย
ได้แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์งานว  จัยให้กับสถาบันเครือข่ายได้ทราบ ซึ่งในการนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานทาง
วิชาการภาคโปสเตอร์ของนักวิจัยแต่ละหน่วยปฏิบัติการฯ และสถาบันเครือข่าย, มีการน าเสนอภาคบรรยาย เก่ียวกับผลงาน
และประสบการณ์การท างานวิจัย  (2.1-5-5) มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยงานเกษตรแฟร์ (2.1-5-6)  

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น  ตามท่ี 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาของสถาบันนั้น งานบริการวิชาการได้มี

การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานวันสถาปนา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพ่ือจัก
ได้น าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป (2.1-6-2) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ 
หน่วยงำน     

คณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประชุม ครั้ง ที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 
และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 โดยมีข้อเสนอแนะให้กับสถาบัน ซึ่งสถาบันได้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจ าปี 2554 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพต่อไป  (2.1-7-1)  และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันฯ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักวิจัยได้ใช้เป็นห้องท างานของนักวิจัย (2.1-7-2) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 
หมำยเหตุ: ไม่มีหลักฐานข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่าง

ครบถ้วนทุกประเด็น และ ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
2.1-1-2 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ขั้นตอนในการบริหารงานวิจยั) 
2.1-1-3 แผนปฏิบัตริาชการด้านการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.1-1-4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการ 2554 (ด้านการวิจยั) 

2.1-1-5 รายงานสรุปติดตามผลการด าเนินงานปี 2554 (ประเมินและปรับปรงุแผนด้านการวิจยั) 
2.1-2-1 ช่ือรายวิชา/เอกสารที่มีการช้ีชัดว่ามีการบูรณาการในรายวิชา / รายงานการฝึกงานนสิิต / โครงการวิจยั 

/ วิทยานิพนธ์/เทคนิควิจัย 
2.1-3-1 กระบวนการรับเข้าและก ากับดูแลนักวิจัย 
2.1-3-2 ข้อก าหนดกฏเกณฑ์แนวทางก ากบัและส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1-3-3 เอกสารขออนุมตัิส่งบุคลากรสายสนันสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ /เข้ารับการ

ฝึกอบรม/สมัมนา 
2.1-3-4 การให้ความรูด้้านจรรยาบรรณชองนักวิจัย (ปฐมนิเทศ/คู่มือนักวิจัย) 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-3-5 การยกย่อง การให้ผลตอบแทน การให้รางวัลส าหรับนักวิจัยท่ีมผีลงานดีเด่น (กองทุนฯ) 
2.1-3-6 โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (ด ารงศักดิ)์ 
2.1-5-1 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย /แผนผงัการใช้ห้องปฏิบัติการ 
2.1-5-2 เว็บไซด์ของสถาบัน 
2.1-5-3 รูปถ่ายห้องสมดุหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.1-5-4 ระบบการเข้า-ออกโดยคีย์การด์ 
2.1-5-5 รายงานจัดประชุมวิชาการ(วันสถาปนา) 

2.1-5-6 สรุปผลการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยงานเกษตรแฟร ์
2.1-6-2 รายงานผลการด าเนินงานประชุมวิชาการ (วันสถาปนา) 
2.1-7-1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิจยั/ผู้บริหาร 
2.1-7-2 แผนและรายงานผลการพัฒนาปรบัปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

หน่วยงาน เช่น โครงการพัฒนาหอ้งปฎิบัติการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของสถาบัน และได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ (2.2-1-1) เพ่ือพิจารณาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันทั้งในด้านบริหาร
และด้านวิจัย (2.2-1-2)    มีการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยแต่งตั้ง ดร.สุพนิดา วินิจฉัย เป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยงให้กับ นาย
ด ารงศักดิ์ อายุวนานนท์ และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงาน
อาวุโสไปสู่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ โดยแต่งตั้ง นางสุภัญญ์ณา เกิดแก้ว ผู้ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงด้านงานการเจ้าหน้าที่ให้กับ 
นางสาวนภา มารมย์ (2.2-1-3)  มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2554  (2.2-1-4)  โดยได้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พ.ศ. 2553 (2.2-1-5) 
 
 
 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำน 
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด     
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สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าว  เพ่ือวางแผนการจัดท าจดหมาย
ข่าวให้สอดคล้องตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ก าหนด  ด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถาบันและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเผยแพร่ศักยภาพ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นการรักษาไว้
ซึ่งความมีเอกลักษณ์และการน าเสนอภาพลักษณ์อันดีของบุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดผลแห่งศรัทธา
และความเชื่อมั่นให้เกิดผลแห่งความร่วมมืออันดี และการสนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย เพ่ือก าหนดระบบ กลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ในจดหมาย
ข่าว หรือลงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของสถาบัน และสถาบันมีการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยเฉพาะเรื่อง  และมี
การจัดการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และการให้บริการความรู้การวิจัยในคลังความรู้เพ่ือการวิจัยด้านการเกษตร 
และคลังความรู้เฉพาะ เช่น กล้วยไม้  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยให้บริการผ่านเครือข่ายของ
สถาบันฯ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (2.2-2-1)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบ
งานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน  ริเริ่มและจัดท าชุดโครงการวิจัยของสถาบัน และพิจารณา
และให้ข้อเสนอนแนะโครงการวิจัยของสถาบัน (2.2-2-2)  

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้จำกข้อ 2 สู่ 
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย  สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยทางเว็บไซด์สถาบัน www.kapi.ku.ac.th (2.2-3-1)   มีคณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าว ที่มีการ
ประชุมเพ่ือรวบรวม คัดสรรความรู้จากงานวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์จัดท าเป็นจดหมายข่าว หรือข้อมูลลงใน
เว็บไซต์ของสถาบัน  (2.2-3-2)   และมีเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยโดยจัดท าเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้คนทั่วไปท่ีสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม (2.2-3-3) 

4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง 
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความร่วมมือกับโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมท าโครงการพัฒนาคุณภาพประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร อบรมให้กลุ่ม
แม่บ้านโดยเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการับรองการน าไปใช้ประโยชน์จริง  (2.2-4-1)  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แจ้งให้นักวิจัยที่จะยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยยึดขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของส านักบริการวิชาการ  และสถาบันได้ก าหนดผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้แทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยได้ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแก่นักวิจัย (2.2-5-1) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

http://www.kapi.ku.ac.th/
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สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน ให้ค าปรึกษา ประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในการขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัย และประสานงานกับส านักบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2.2-6-1)  นักวิจัยของสถาบันได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 2 
เรื่อง (2.2-6-2)  และสถาบันมีกลไกการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น โดย
มอบเงินรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัย   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านยทุธศาสตร์ของสถาบนั 
2.2-1-2 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2554 
2.2-1-3 ค าสั่งแต่งตัง้นักวิจัยพี่เลี้ยง/ผูป้ฏิบัติงานพี่เลี้ยง 
2.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (การจัดสรรทุนเพื่อน าเสนอผลงาน/เข้าร่วม

ประชุมวชิาการ/ การให้เงินรางวัลส าหรับผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีเด่น) 
2.2-1-5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกบัการบริหารเงินกองทุนพฒันา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าว 
2.2-2-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิจัย 
2.2-3-1 www.kapi.ku.ac.th 
2.2-3-2 จดหมายข่าวของสถาบัน 
2.2-3-3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี(บม่เพาะ) 
2.2-4-1 หนังสือรับรองการน าผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง/ ผลการตรวจรับ

งานพร้อมระบผุลการน างานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ 
2.2-5-1 คู่มือหรือระเบียบว่าด้วยการบรหิารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร) และ

สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย  
2.2-6-1 คู่มือหรือระเบียบว่าด้วยการบรหิารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร) และ

สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย (ดูเอกสาร 2.2-5-1) 
2.2-6-2 เอกสารงานวิจัยทีย่ื่นขอจด 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  92,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก จ านวน 11,406,216 บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 48.50 คน ลาศึกษา
ต่อ 4 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 53.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      = 
50.48

216,406,11   =  235,179.71 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000
235,179.71

   =   5.00 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ าที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม เป้ำหมำ กำร เป้ำหมำย 

http://www.kapi.ku.ac.th/
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บ่งชี้ท่ี เกณฑ์  ย 
2554 

ประเมิน
เป้ำหมำย 

2555 
2553 2554 2553 2554 

2.3 13,490,875.0
0 

435,189.52 
บาท/คน 

11,406,21
6 

235,179.71 
บาท/คน 

5 คะแนน 5 คะแนน 92,000
บาท/คน 

บรรลุ 180,000
บาท/คน 

31.00 48.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์  

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.3 13,490,875.00 435,189.52 

บาท/คน 
11,406,216 235,179.71 

บาท/คน 
5 คะแนน 5 

คะแนน 
92,000
บาท/คน 

บรรลุ 180,000
บาท/คน 31.00 48.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-1 สรุปจ านวนเงนิสนับสนุนวิจัยตอ่จ านวนนักวิจัยประจ า 

2.3-2 หลักฐานการได้รบัอนุมัติงบประมาณวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          79 

 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพ่ือให้ก าหนด 

นโยบาย กรอบงานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน ริเริ่มและจัดท าชุดโครงการวิจัยของสถาบัน 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยของสถาบัน (2.4-1-1) ได้มีการประชุมครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2555 และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 (2.4-1-3)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่สถาบัน
ก าหนด  มีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และจัดท า
แผนปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ โดย
คณะกรรมการถ่ายทอดฯ ได้มีการประชุม และวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2554 (2.4-1-2)   สถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ ยังมีระบบและกลไกบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (2.4-1-4) 

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยได้เป็นที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตปริญญาโท ซึ่งนิสิตได้อ้างอิงผลการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของนักวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ (2.4-2-1) 
 

3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย โดยได้น าความรู้ ประสบการณ์  

จากการให้บริการวิชาการ เรื่อง”การผลิตหน่อไม้ฝรั่งด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบอุตสาหกรรม”กลับมาพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยได้จัดท าเป็นโครงการว  จัย เรื่อง “การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสส าหรับการ
ผลิตหน่อไม้ฝรั่งจากต้นกล้าที่ปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา”  และโครงการ Acacia(ฝ่ายชีวมวลฯ) 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

- 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร

สอนและกำรวิจัย 
- 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 3 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 3 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 4 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (ดูเอกสาร 2.1-1-1) 
2.4-1-2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2.4-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
2.4-1-4 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบนั (ดูเอกสาร 2.1-1-2) 

2.4-2-1 วิทยานิพนธ์นิสิต 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ

ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ 

บุคลากร หน่วยงานเห็นความส าคัญของการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยที่ได้รับการคิดค้น พัฒนา 
ออกเผยแพร่สู่สังคม ในการด าเนินงานภารกิจด้านการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมและ
ชุมชน เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน ชุมชน สังคมตลอดจนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเผยแพร่
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีการจัดท าโครงการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้มีการส ารวจความต้องการ/ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (2.5-1-1) และมีการส ารวจความต้องการในเว็บไซต์ของสถาบันด้วย (2.5-1-2) 
คณะกรรมการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการบริการวิชาการของสถาบัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถาบันฯ (2.5-1-3)  และได้น ามาจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554(2.5-1-4) 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนโดยได้เปิดเป็นโครงการพัฒนาวิชาการ (2.5-2-1)  และเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์
งานบริการทางวิชาการอันก่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์จริงของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน า
ของนักวิจัยต่อกลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ให้ความสนใจ (2.5-2-2) 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
คณะกรรมการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบัน
ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  และเพ่ือให้ได้รับข้อมูลจากภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ในด้านงานวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสถาบันจะได้ด าเนินการวิจัยให้ได้ตรงความต้องการของภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกหลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้รับบริการทุก (2.5-3-1)   

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
คณะกรรมการด้านถ่ายทอดฯ ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ 

วิชาการต่อสังคม   เพ่ือจักได้น าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในปี
ถัดไป (2.5-4-1) 

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน 
หน่วยงำนและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิด 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์
ในการให้บริการผ่านทางจดหมายข่าว ซึ่งได้มีการสังเคราะห์ผลงานของนักวิจัยเพ่ือน าไปลงในจดหมายข่าวโดย
คณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าวของสถาบัน (2.5-5-1)  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์โดยจัดโครงการ
จัดการความรู้ (2.5-2-2)  คณะกรรมการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ (2.5-2-3)   และในวันสถาปนาของ
สถาบันได้ให้นักวิจัยที่ได้ไปท าวิจัย หรือศึกษาต่อต่างประเทศได้น าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้รับ
ทราบ (2.5-5-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 แบบประเมนิ/ผลการประเมินความพึงพอใจ/การน าไปใชป้ระโยชน ์
2.5-1-2 www.kapi.ku.ac.th 
2.5-1-3 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ดูเอกสาร 2.4-1-2) 
2.5-1-4 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2554 (ดูเอกสาร 2-2-1-2) 
2.5-2-1 โครงการวิจัย/พัฒนาวิชาการที่รว่มมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนในการน าผลการวิจัย

หรือบริการไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาคเอกชน/ ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน (ดูเอกสาร 2.2-4-1) 

2.5-2-2 หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเปน็ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
2.5-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการการบริการวิชาการ 
2.5-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.5-5-1 เอกสารการถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากรภายในหน่วยงาน (จดหมายข่าว) ดูเอกสาร 2.2-3-2 
2.5-5-2 โครงการจัดการความรู ้
2.5-5-3 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ดูเอกสาร 2.4-1-2) 
2.5-5-4 รายงานสรุปผลวนัสถาปนาสถาบัน (ดูเอกสาร 2.1-6-2) 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 26.02 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

http://www.kapi.ku.ac.th/
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 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีห้องปฏิบัติการวิจัย และเครื่องมือที่พร้อมส าหรับรองรับการวิจัยของอาจารย์ 
และนักวิจัยที่ศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังมีเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการ
ตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ท าลาย, เส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน  และศูนย์สุขภาพและความงามให้กับ
นักวิจัยและนักศึกษาที่ท าการวิจัยเฉพาะด้าน  ดังนั้น นักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน จ านวน 19 คน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนในรายวิชา, ดูแลควบคุมการฝึกงานของนักศึกษา , เป็น
ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงการ หรืองานวิจัย และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต  (2.6-1) 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีจ านวนนักวิจัยทั้งหมด 53.5 คน ในจ านวนนี้ลาศึกษาต่อ 5 คน ดังนั้นนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง 48.5 คน ซึ่งร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
39.18 

      = 
5.48

19   =  39.18 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
39.18

   =   5 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 15.00 ร้อยละ
48.39 

19 ร้อยละ
39.18 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
26.02 

บรรลุ ร้อยล 30 
31.00 48.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2554 2554 

2.6 15.00 ร้อยละ
48.39 

19 ร้อยละ
39.18 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
26.02 

บรรลุ ร้อยล 30 
  

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1 เอกสารจ านวนนักวิจัยทีส่นบัสนุนการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 8 โครงการ  

โครงกำร ค่ำเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ผลคูณค่ำเฉลี่ยกับจ ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถำม 

1.การอบรมเทคนิค Near Infrared 
Spectroscopy (NIRS) 

4.40 15 66.00 

2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่พืชอย่างครบวรจรปี 54 

4.74 2 9.48 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างสวนมะขามป้อมพันธุ์ดีและการผลิต
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากผล
มะขามป้อม 

3.73 38 141.74 

4. การผลิตสารสกัดและน้ ามันหอมระเหยจากพืช 4.52 9 40.68 
5. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็ว 3.42 4 13.68 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคโนโลยีนาโน
อิมัลชันเพื่อการผลิตเครื่องส าอางส าหรับผิวหนังที่
ผสมสารสกัดจากพืชระดับเซลล์และสารสกัดจาก
สมุนไพร 

4.71 15 70.65 

7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2554 4.20 48 201.60 
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8. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา 

5.00 1 5.00 

รวม 34.72 132 548.83 
  
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 คะแนนที่ได้ =  4.16 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 542,362 ค่าเฉลี่ย
4.11 

548.83 ค่าเฉลี่ย 
4.16 

4.11 คะแนน 4.16 คะแนน ค่าเฉลี่ย 
3.51 

บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 132 132 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 542,362 ค่าเฉลี่ย
4.11 

548.83 ค่าเฉลี่ย 
4.16 

4.11 
คะแนน 

4.16 คะแนน ค่าเฉลี่ย 
3.51 

บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.00   

หมำยเหตุ :   
 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1 เอกสารโครงการบริการวิชาการ 
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2.7-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใชป้ระโยชนข์องโครงการบริการวิชาการ    
(ดูเอกสาร 2.7-1) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 14 3.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 

3 ผลงานที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 22 22.0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0 
6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 5 1.25 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75 0 0 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปปีฏิทิน) 
2554 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ 1.00 0 0 
10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 42 27.50 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  53.50 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 49.12 
 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
27.50

 = 6.88 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 27.50 ร้อยละ 6.88 5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
20 

 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 25.75 ร้อยละ 6.44 5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 
20 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
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2.8-1 จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.8-2 เอกสาร/หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 5 

รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ2554) 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 8 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 8 
4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 53.5 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน ์ 14.95 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20
14.95

 = 3.74 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.9 4 ร้อยละ 7.08 1.77 คะแนน ร้อยละ 5 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 5 
56.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 
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2.9 8 ร้อยละ 
14.95 

 3.74 คะแนน ร้อยละ 5 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 5 
53.50 

หมำยเหตุ :  ได้มีผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะในฐำนข้อมูลของ สวพ. เพิ่มเติม 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.9-1 หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการว่าจะน าการพัฒนานี้ไปใช้ประโยชน์/ภาพถ่าย              

(ดูเอกสาร 2.2-4-1) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร 
สอน และ/หรือกำรวิจัย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ 2554) 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 1 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 1 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน

และการวิจัย 
0 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 33 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 6.06 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

30
6.06

  = 1.01 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 2 ร้อยละ 6.06 1.01 คะแนน ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 10 
33 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 2 ร้อยละ 6.06 1.01 คะแนน ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 10 
33 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.10-1 หลักฐาน เอกสารข้อมูลที่แสดงว่านักวิจัยประจ าได้มีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใชป้ระโยชน์ในการวิจัย โดยอาจต่อยอดพฒันาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย 
ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวชิาใหม่ (ดูเอกสาร2.4-3-1) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

   3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธกส. โดยได้มีการจัดอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ประจ าปี 2553 
-2554 “การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จักรสานผักตบชวา”   “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิด ท าความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ ามันนวด  การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุง
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากพืชสมุนไพร”  และโครงการการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและ
การพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพ่ือสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ โดยได้มี
การวางแผนการอบรม (2.11-1-1)  จากการส ารวจความต้องการของเกษตรกร และได้มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้   มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานให้กับแหล่งทุน ซึ่งทางแหล่งทุนจะมีการติดตามผล
เป็นระยะ ๆ จนเสร็จสิ้นโครงการ 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
โครงการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ประจ าปี 2553 -2554 “การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จักรสาน
ผักตบชวา”  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิด ท าความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ ามันนวด  การออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากพืชสมุนไพร”  และโครงการการ
วิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพ่ือสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ใน
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ (2.11-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น ำหรือสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
โครงการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ ประจ าปี 2553 -2554 ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว
เสนอกับแหล่งทุนเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานต่อไป (2.11-3-1) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 3 ข้อ 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 3 ข้อ 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.11-1-1 แผนการจัดอบรม 
2.11-1-2 โครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา” 
2.11-1-3 สรุปผลการวิจัยโครงการพฒันาคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ทั่วประเทศ ประจ าปี 2553 -2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสถาบันเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

ได้แก่ กิจกรรม 7 ส. , โครงการวันปลูกต้นไม้, โครงการผ้าไทย สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และโครงการน้ า
สมุนไพร (2.12-1-1, 2.12-1-2) 

2. สิ่งแวดล้อมด้ำนควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำม 
สุนทรีย์ 
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดสิ่งแวดล้อมด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะโดยได้ด าเนินกิจกรรม 7 ส. 
 (2.12-2-1)  ตกแต่งสถานที่ อาคารให้ร่มรื่น โดยได้ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day (2.12-2-2)  และด้านความ
ปลอดภัยของอาคารโดยให้บุคลากรเข้า – ออกอาคารโดยใช้ระบบคีย์การ์ด (2.12-2-3) 

3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ 

ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะโดยได้ด าเนินกิจกรรม 7 ส. 
 (2.12-3-1)  ตกแต่งสถานที่ อาคารให้ร่มรื่น โดยได้ด าเนินกิจกรรม วันปลูกต้นไม้ (2.12-3-2)  และ กิจกรรม Big 
Cleaning Day (2.12-3-3) ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย  และด้านความปลอดภัยของอาคารโดยให้บุคลากรเข้า – ออก
อาคารโดยใช้ระบบคีย์การ์ด (2.12-3-4) 

4. กำรจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลำกรมีส่วนร่วม 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดพ้ืนที่ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยได้ด าเนินกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยตลอดมา เพ่ือให้บุคลากรร่วมมือ 
ร่วมใจในการท าความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุง
สวนหย่อมหน้าอาคาร (2.12-4-1)    ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยนั้น 
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สถาบันได้จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการ
รดน้ า ขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ (2.12-4-2) 

5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  

โครงการน้ าสมุนไพร (ดูเอกสาร 2.12-1-2)  กิจกรรม 7 ส. (ดูเอกสาร 2.12-2-1)  กิจกรรมวันพัฒนาและวันปลูก
ต้นไม้ (ดูเอกสาร 2.12-3-2) และโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย (ดูเอกสาร 2.12-4-2) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 ... ข้อ ... คะแนน ... ข้อ บรรลุ/ไม่บรรลุ ... ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.12-1-1 กิจกรรม 7 ส. 
2.12-1-2 กิจกรรมวันพัฒนาและวนัปลูกตน้ไม้ 
2.12-1-2 โครงการผ้าไทย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.12-1-2 โครงการน้ าสมุนไพร 
2.12-2-1 รายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 7 ส 
2.12-2-2 กิจกรรม Big Cleaning Day 
2.12-2-3 ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภยั การตกแต่ง ความสะอาดถูกสขุลักษณะ ของอาคารสถานที่ 
2.12-3-1 รายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 7 ส  
2.12-3-2 รายงานผลการด าเนนิงานวันพฒันาและวนัปลูกต้นไม้ 
2.12-3-3 กิจกรรม Big Cleening Day  
2.12-3-4 ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภยั การตกแต่ง ความสะอาดถูกสขุลักษณะ ของอาคารสถานที่  
2.12-4-1 รายงานผลการด าเนนิงานวันพฒันาและวนัปลูกต้นไม้  
2.12-4-2 รายงานผลการด าเนนิงานวันสงกรานต์ 
2.12-5-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้ม ภูมิทัศน์ พื้นที่การจัดกิจกรรม

ทางวฒันธรรม (ดูเอกสาร 2.12-1-2, 2.12-2-1, 2.12-3-2, 2.12-4-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
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    ตัวหำร หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.80   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ  5 5 7 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ  5 5 4 4.00   
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ  5 5 6 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6  6 6 4.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา

ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ  85 90  67.50  100 5.00   

  67.50  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหนว่ยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำร
ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553  (3.1-1-1) ให้
คณะกรรมการฯ มีอ านาจและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ พ.ศ.2541 ลงวันที่15 กรกฎาคม 2541 (3.1-1-2) ซึ่งคณะกรรมการประจ าฯ 
ได้มีการประชุมเพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ กับสถาบัน  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 (3.1-1-3) และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการประจ าสถาบันในการประชุม
ดังกล่าว  (3.1-1-4) โดยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ, ประเมินผลการ
บริหารงานของผู้อ านวยการ และประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน  ซึ่งมีการประเมินผลในช่วงเดือน
พฤษภาคมของทุกปีและจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  (3.1-1-5) 
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันต่อไป 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน           

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  
ได้แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์สถาบัน(3.1-2-1 , 3.1-2-2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ของสถาบัน  
(3.1-2-3)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ของฝ่าย (3.1-1-4) โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่
ปฏิบัติ ได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบ และตระหนักในการด าเนินงานโดยได้น าเสนอในการสัมมนา
ประจ าปีของสถาบัน และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ของสถาบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานทางการวิจัย จัดท าฐานข้อมูลและสื่อสารสารสนเทศภายในผ่านระบบ
อินทราเน็ต จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย(3.1-2-5), ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ(3.1-2-6), ฐานข้อมูลพัสดุ(3.1-2-7) 
และฐานข้อมูลบุคคล  (3.1-2-8) ซึ่งบุคลากรของส านักงานเลขานุการเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ
สามารถน ามาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันได้ 
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3.  ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ 
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  ให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรได้
ทราบทั่วกัน ในการนี้สถาบันได้มีค าสั่งที่ 031/2552 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  (3.1-1-1) ให้คณะกรรมการติดตามฯ มีหน้าที่ 

1) ก าหนดระบบกลไก แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี, แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีระดับสถาบัน, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับฝ่าย, แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีระดับหน่วย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับบุคคล 

3) สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับสถาบัน, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับฝ่าย, 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วย ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 
ตุลาคม 2554  (3.1-3-2) และติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับบุคคลทุก 2 เดือน   
เพ่ือน ามารวบรวม สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอคณะกรรมการแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  เมื่อท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้วได้แจ้งเวียนผลการ
ด าเนินงานให้กับหัวหน้าฝ่ายได้ทราบ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินและปรับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติแต่ละฝ่าย 
(3.1-3-3)  ทั้งนี้ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำร 
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการปรับโครงสร้างสถาบันโดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (3.1-4-1 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจหลัก 
คือ การวิจัยและพัฒนา  การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การสนับสนุนงานเรียนงานสอน และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแบ่งส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัย และความคล่องตัวในการบริหาร โดย
แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 1 ส านักงาน ได้แก่ 

1) ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 
2) ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
3) ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 
4) ส านักงานเลขานุการ 

โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการบริหาจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม (3.1-4-2)  ในการปรับโครงสร้างนั้น เป็น
การปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ   และได้มีข้อบังคับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ว่าด้วยหัวหน้าฝ่าย พ.ศ. 
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2554 เพ่ือให้การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการกสรรหาเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
(3.1-4-3)  ผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งที่ 2680/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เพ่ือแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนมอบหมาย 
ให้รองผู้อ านวยการก ากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ และค าสั่งที่ 001/2555 ลงวันที่5 
มกราคม 2555 เพ่ือมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการก ากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการ  (3.1-4-3) 

ผู้บริหารมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  E – mail , ระบบอินทราเน็ตของสถาบัน รวมทั้งมีการจัดประชุม 
บุคลากรทั้งสถาบันเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

1) โครงการวันสถาปนาสถาบันสัมมาทิฐิ  เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ(สาย
วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ฯลฯ) ได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งน าเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์สู่คณะผู้บริหารหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ  ,เพ่ือความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน
อย่างมีเอกภาพ  อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) และเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบความก้าวหน้าและ
แนวทางการบริหารงานหน่วยงาน โดยได้จัดในวันสถาปนาสถาบัน (3.1-4-4) 

2) โครงการสัมมนาประจ าปี  เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการ
วิเคราะห์ จัดท า ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  , 
เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และเพ่ือส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร (3.1-4-5) 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ 
 ผู้บริหารสถาบันมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

1) จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (3.1-5-1) และแจ้งให้กับบุคลากรได้ทราบและยึดเป็น
แนวปฏิบัติต่อไป 

2) มอบให้แต่ละงานในส านักงานเลขานุการได้น าแบบฟอร์มต่าง ๆ และกฏระเบียบ ที่ใช้ภายใน
สถาบันลงในอินทราเน็ตของสถาบันเพื่อให้บุคลากรภายในได้ใช้อย่างสะดวกและรวดเร็ว       

3) มีการก าหนดนโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่
นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีศักยภาพในการท าวิจัยได้มี
โอกาสในการรับทุนวิจัยและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ท าให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ 
ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งความมีเอกลักษณ์ และการมีภาพลักษณ์อันดีของบุคลากร   
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รวมทั้งบุคลากรด้านสนับสนุน สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีค าสั่งที่  008/2554 เรื่อง
มอบหมายผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานเลขานุการ เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในส านักงาน
เลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้การ
บริหารงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานอาวุโสไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด จึงให้
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง ดังนี้  (3.1-5-2) 

1. นางอัครเทวี  ผลาเกส   เป็นผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงให้กับ นางสุภัญญ์ณา เกิดแก้ว 
2. นางสุภัญญ์ณา เกิดแก้ว เป็นผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงให้กับ นางสาวนภา มารมย์ 

สถาบันได้มีการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอด 
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ของผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไปทั้งภายใน (3.1-5-3) 
 
 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบ
ว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานตรงตามใบมอบหมายงาน (JA) เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตามใบมอบหมายงานปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมินดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบผู้บริหารสถาบันยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   อีกทั้งผู้บริหารมี
การเปิดเผยประวัติ มีการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 2554, แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน, รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ , แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2554, รายงานทางการเงินของสถาบันเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันเมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2554 และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554  (3.1-6-1)    มีการให้บุคลากรภายในสถาบัน
ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (3.1-6-2) มีทั้งหมด 5 ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ด้านการสื่อสารในการท างานและพฤติกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
 ตอนที่ 2 ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 3 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของผู้บริหารระดับกลาง(หัวหน้าฝ่าย 
 ตอนที่ 4 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของเลขานุการสถาบัน 
 ตอนที่ 5 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงสถาบัน(ผู้อ านวยการ) 
              และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก ได้ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อ านวยการ  ซึ่งทางสถาบันได้ก าหนดให้บุคลากร
ภายในสถาบันประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการแบบออนไลน์ (3.1-6-3) 

7. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการประจ าสถาบันได้มีการ 
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ประชุมและท าการประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน ซึ่งได้น าผลประเมินดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารของ
สถาบัน เพ่ือพิจารณาวางแผนด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะต่อไป  (3.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

  

 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯและระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
3.1-1-2 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน(ข้อบังคับ มก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ พ.ศ.2541 ลงวันที่15 ก.ค. 41) 

3.1-1-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง) ครั้งที่ 2-2554 วันที่ 31-5-54 วาระท่ี 2.2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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3.1-1-4 หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการประจ าสถาบัน (ในแบบประเมินคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน) 

3.1-2-1 วิสัยทัศน์สถาบัน 
3.1-2-2 แผนกลยุทธ์สถาบัน 
3.1-2-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  
3.1-2-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 (ฝ่าย) ดูเอกสาร (3.1-2-3) 
3.1-2-5 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
3.1-2-6  ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ 
3.1-2-7  ฐานข้อมูลพัสดุ 
3.1-2-8 ฐานข้อมูลส่วนบุคคล 
3.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ(ค าสั่ง สถาบันฯ ที่ 031/2552 ลงวันที่ 

14 ส.ค 52) 
3.1-3-2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2554 
3.1-3-3 หนังสือปรับเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 2554 
3.1-3-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) ครั้งที ่1-2555 วันที่ 18 พ.ค.55 วาระที่  
3.1-4-1 โครงสร้างสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
3.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
3.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน 
3.1-4-4 รายงานสรุปวันสถาปนา 
3.1-4-5 รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาประจ าปี 
3.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก

นักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ / ผู้ปฏิบัติงาน 
3.1-5-3 รายงานการจัดกิจกรรม KM ของหน่วยงาน 
3.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่1/2555 วันที่ 18 พ.ค. 2555 
3.1-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานปี 2555 
3.1-6-3 ผลการประเมิน  ผอ. ออนไลน์ ปีที่ 3 
3.1-7-1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน,ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าสถาบัน 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงำน 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  (3.2-
1-1) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทบทวน  และจัดท าแผนการจัดการความรู้  (3.2-1-2) เพ่ือมุ่งสู่องค์การ
จัดการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรภายในสถาบันรับทราบอย่างท่ัวถึง โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 4 กิจกรรม ได้แก่  

1) การต่อยอดงานวิจัยเชิงธุระกิจ โดยสถาบันฯ ได้จัดการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ฯ เรื่อง ทฤษฎี
และการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ 2 ครั้ง  

 ทฤษฎีการค้นหาโอกาสทางธุกิจ   

 การระดมสมองเพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในเชิงพาณิชย์ 
2) องค์ความรู้ด้านงานวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น 
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3) การประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน 
4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน 

ในแต่ละกิจกรรม/โครงการมีการก าหนดตัวชี้วัด และผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนที่ก าหนดไว้  ในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่นั้น 
ผู้อ านวยการได้มีนโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่  และ
ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง (3.2-1-3) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) ให้นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกันเสริมสร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดมีองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ร่วมกัน  

2) ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในการ 
ด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สามารถด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลต่อไป 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ1 
 ในแผนการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินในการจัดการความรู้ โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและผู้ก ากับดูแลของแต่ละกิจกรรม/โครงการ  (3.2-1-1) 
 สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนช่วยวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่กองการ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (3.2-2-2) 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ (3.2-3-1) 
 ในส่วนของนโยบายการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบัน
ได้มีค าสั่งที0่02/2554 เรื่องแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 
 โดยให้นักวิจัยพี่เลี้ยงมีหน้ำที่ ดังนี้  

1) ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์ที่มีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2) ให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ และการควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือที่อยู่

ในความดูแล 
3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานและการผลติผลงานทางการวิจัยต่าง ๆ ของนักวิจัยรุ่นใหม่ 
4) ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  เพื่อร่วมกันสร้างองค์

ความรู้ให้คงอยู่กับหน่วยงาน 
5) จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ทราบ 
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โดยให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1) รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง 
2) รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ และการควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือที่อยู่

ในความดูแลของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
3) รับการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานและการผลิตผลงานวิจัยต่าง ๆจากนักวิจัยพี่เลี้ยง 
4) ให้ความร่วมมือกับนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการรับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  เพื่อร่วมกัน

สร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน   
5) จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ทราบ 

และให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ 
(3.2-3-2)  

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ 
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

ในแผนการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด 4 กิจกรรมซึ่ง 
ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งแต่ละกิจกรรม / โครงการที่ก าหนดนั้นมีการท าสรุปผล โครงการ ได้แก่  

1) การต่อยอดงานวิจัยเชิงธุระกิจ โดยสถาบันฯ ได้จัดการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ฯ เรื่อง ทฤษฎี
และการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ 2 ครั้ง  

 ทฤษฎีการค้นหาโอกาสทางธุกิจ   

 การระดมสมองเพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 
2) องค์ความรู้ด้านงานวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น 
3) การประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน 
4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน 
และได้แจ้งเวียนให้กับบุคลากรได้ทราบทั้งสถาบันเพ่ือจักเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับนักวิจัย เช่น  

เว็บไซต์ จดหมายข่าว  (3.2-4-3)  
 5.มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 นโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้รายงานองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากนักวิจัยอาวุโส และการน าองค์ความรู้
นั้นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (3.2-5-1) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่มีกำรด ำเนินงำน ข้อ 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี 

การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM 
3.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัย

อาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ / ผู้ปฏิบัติงาน 
3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบัน 
3.2-2-2 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554 
3.2-3-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
3.2-3-2 รายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัย

อาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่  /ผู้ปฏิบัติงาน 
3.2-4-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ /สรุป ผลการประเมินโครงการจัดการ

ความรู้ 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-4-2 หนังสือแจ้งรายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  
3.2-4-3 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
3.2-5-1 รายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัย

อาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่  /ผู้ปฏิบัติงาน มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ดูเอกสาร 3.2-3-2) 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  (3.3-1-1) ที่
028/2552 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โดยมีผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการ 
เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน ด าเนินการวิเคราะห์ระบบปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง พร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในสถาบันได้ทราบอย่างทั่วถึง มีการติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
 แนวทางบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ด าเนินการวิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
3) เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
4) ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการ 

 ควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตบางเขน 

 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบท
ของหน่วยงำน 
            ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน (3.3-2-1) 
เพ่ือให้หน่วยงานได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้
มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภายในสถาบัน และรวบรวมจัดท า
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เป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  ในการครั้งที่ 2/53  และครั้งที่ 1/54 (3.3-2-2) เพ่ือพิจารณาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบปรมาณ 2554 (3.3-2-3)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงานวิจัย และกระบวนการบริหารงาน 
3) ความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
ในข้อ 2 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประชุมและให้คณะกรรมการการ
แต่ละท่านพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มขอ
ส านักงานตรวจสอบภายใน (3.3-3-1) และน ามารวบรวมประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงเป็นภาพรวมของสถาบัน  (3.3-3-2) โดยเลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมากมาก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงนั้น  และจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดท าแผนของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยเลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมากมาก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงนั้นซึ่งได้ก าหนดผู้รับผิดชอบและดูแลแต่ละกิจกรรม/โครงการ (3.3-4-1)   และมีการด าเนินงานตามแผน
ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงพร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ  (3.3-4-2) 
            5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไดม้ีการติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (3.3-5-1)   จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจากการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 
กรกฎาคม 2554 (3.3-5-2) ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยได้ทราบต่อไป  และได้น าผลการติดตามผลบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการประชุมครั้งที่1/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานของสถาบันต่อไป(3.3-5-3) 
            6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับแผน
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2555  นั้นได้พิจารณาระดับความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงของปี 2554 แล้ว (3.3-6-1)และได้น าข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ
หน่วยงานจากคณะกรรมการประจ าสถาบันมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
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คณะกรรมการประจ าสถาบัน ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นั้น คณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยสถาบันฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว(3.3-6-2)   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
3.3-2-1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจสอบภายใน  
3.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วาระท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงของสถาบัน) 
3.3-2-3 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2554 
3.3-3-1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจสอบภายใน 

(ดูเอกสาร 3.3-2-1) 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-3-2 ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงปี 2554 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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3.3-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2554 
3.3-5-1  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2554 (ดูเอกสาร 3.3-4-2) 
3.3-5-2 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(พิจารณาแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 

2554)   (ดูเอกสาร 3.3-4-2)                               
3.3-5-3 รายงานคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน (วาระท่ีเกี่ยวกับการสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง) ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 18 พ.ค.55 วาระท่ี  
3.3-6-1 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2555 
3.3-6-2  ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหน่วยงานจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน (ดูเอกสาร 

3.3-5-3) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรเป็นปัจจุบัน และอัตราก าลังในอนาคตเพ่ือใช้ใน 
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การวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน โดยมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี , แผนทดแทนอัตราก าลัง
(เกษียณอายุ)  (3.4-1-1) และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (3.4-1-2) เพ่ือพัฒนา และธ ารงไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพงานวิจัยที่เกิดขึ้น และธ ารงรักษา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
ในแผนพัฒนาบุคลากรนั้น สถาบันสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา /ประชุม/ เสนอผลงานทางวิชาการ หรือ
กิจกรรมที่สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดขึ้น  

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (3.4-2-1) มีความโปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้บุคลากร
และบุคคลภายนอกได้ทราบ และได้ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังของมหาวิทยาลัย(3.4-2-2)  ในการสรรหานั้นได้ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรวมทั้งความสามารถที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และได้มอบใบบอกลักษณะงาน(Job Descriptionl) ใบมอบหมายงาน (Job Assigment) 
(3.4-2-3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และแจ้งให้บุคลากรท่านนั้นทราบเพ่ือรอรับการประเมิน   ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนั้น  ได้มีการก าหนด
เส้นทางเดินและระยะของต าแหน่งงานและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรทุกกลุ่ม   และได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  (3.4-2-4)  ซึ่งหากบุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าอบรม/สัมมนา /ประชุม/ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ จะต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาให้กับผู้อ านวยการทราบ (3.4-2-5) 
            3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยายกาศท่ีดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข เช่น ส่งเสริม
การออกก าลังกายหลังเลิกงาน   ทั้งนี้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับบุคลากรนั้นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาสถาบัน เพ่ือพัฒนา รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
(3.4-3-1)  เช่น ให้รางวัลบุคลากรดีเด่น สนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ เป็นต้น (3.4-3-2)   และสถาบันได้มี
การด าเนินงานกิจกรรม 7 ส. (3.4-3-3) เพ่ือสร้างบรรยายกาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
            4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร 
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
               สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้มีระบบการติดตามให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งฝึกอบรม สัมมนา  
ประจ า หรือวิจัยต่างประเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดท าแบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามผล
การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานภายใน
และต่างประเทศ (3.4-4-1)  และก าหนดให้งานบุคคลติดตามบุคลากรหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว เป็นระยะเวลา 
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3 เดือนให้จัดท าแบบรายงานการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฯ เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป (3.4-4-2) 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 

 ในการสัมมนาประจ าปีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ   หรือในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะมีการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร หรือภาระงานขั้นต่ าของนักวิจัย  (3.4-5-1) (3.4-5-2) โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวในรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และอีกทั้งมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ผู้อ านวยการ, เลขานุการสถาบัน, 
หัวหน้าฝ่าย,  และผู้ปฏิบัติงาน และได้น าผลการประเมินดังกล่าวเสนอผู้บริหารเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้ดีขึ้น  (3.4-5-3) 

 6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารอัตราก าลัง และแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน และให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผน พร้อมให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  (3.4-6-1) 
  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 6 ข้อ  3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 6 ข้อ  3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-1 แผนอัตราก าลัง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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3.4-1-2  แผนพัฒนาบุคลากร(ต าแหน่งทางวิชาการ, ฝึกอบรม) ดูเอกสาร 3.2-2-2 
3.4-2-1 ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
3.4-2-2 ระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล 
3.4-2-3 ใบบอกลักษณะงาน (Job Descriptionl) ใบมอบหมายงาน (Job Assigment) 
3.4-2-4 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
3.4-2-5 รายงานสรุปผลการเข้าอบรม-สัมมนาของบุคลากร 
3.4-3-1 ระเบียบการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร (กองทุนฯ) 
3.4-3-2  รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ   
3.4-3-3 โครงการ-ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน (7 ส.) 
3.4-4-1 แบบฟอร์มการติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.4-4-2 รายงานการได้รับอนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรม/พัฒนาตนเองจากบุคลากร 
3.4-5-1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/โครงการสัมมนาประจ าปี 
3.4-5-2 เอกสารจรรยาบรรณของบุคลการ 
3.4-5-3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 
3.4-6-1 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 85.0 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มุ่งให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็น
ธรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีบุคลากร
ประจ าทั้งหมด 67.5 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งสิ้น 67.5 คนคิดเป็นร้อยละ 100  (3.5-1-1)  และได้สรุปดัง
ตารางสรุปร้อยละของบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ (3.5-1-2) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          116 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 58.5 ร้อยละ
100 

 

67.5 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
85 

บรรลุ 
 

ร้อยละ 
90 58.5 67.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 58.5 
58.5 

ร้อยละ
100 

 

67.5 
67.5 

ร้อยละ100 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 85 บรรลุ 
 

ร้อยละ 
90 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 เอกสารขออนุมัติส่งบุคลากรสายสนันสนนุเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ /เข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนา 

3.5-2 ตารางสรปุร้อยละของบุคลากรประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตำรำงท่ี 5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2554 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี 2554 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ  7 7 7 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน 
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และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการวิเคราะห์รายได้ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  โดยมี
การก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (4.1-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (4.1-1-2) แผนปฏิบัติราชการ (4.1-1-3) 
และมีการจัดสรรงบประมาณ (4.1-1-4) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของสถาบัน 

2.   มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำง 
มีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบัน มีการก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งมี 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ซึ่งเมื่อสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัย(4.1-2-1) ผู้บริหารของสถาบันมีการจัดท าแผนการจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบัน  (4.1-2-2)  โดย
พิจารณาจัดสรรในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อจัดสรรเงินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ/ 
ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน  (4.1-2-3) 

3.   มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจและกำรพัฒนำ 
หน่วยงำน และบุคลำกร 
 เมื่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดท าค าของบประมาณประจ าปีแล้ว ได้น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบ  ัติราชการประจ าปี (4.1-3-1) ที่ก าหนดไว้ ทั้ง
ภารกิจหลัก  การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งงานการเงินและบัญชีมีการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงินที่
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะการทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว   

4.   มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยรายงานตามไตรมาส  
(4.1-4-1)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (4.1-4-2) ผู้บริหารได้น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจในการบริหารต่อไป และได้รายงานทางการเงินให้กับคณะกรรมการประจ าสถาบันได้ทราบ 
ในที่ประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่  31 พฤษภาคม 2554  และครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (4.1-4-3) 

5.   มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ 
ควำมม่ันคงขององค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง 
    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดให้มีวาระประชุมของผู้บริหารในการรายงานทางการเงินของสถาบัน
ให้ผู้บริหารได้ทราบเพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
และมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน (4.1-5-1) เพ่ือให้แต่ละฝ่ายได้ทราบสถานะทาง
การเงินของฝ่าย โดยสถาบันมีการปรับแผนการใช้เงิน (4.1-5-2) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และผู้บริหารได้น าข้อมูบทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสถาบัน ซึ่ง
ผู้อ านวยการได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันฯ  และต้องท าความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับการหารายได้เพ่ิมขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการวางมาตรการและรณรงค์เพ่ือลดรายจ่าย
ต่อไป 

6.  มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ 
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และกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่งเรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ระดับ
คณะ สถาบัน ส านัก แต่งตั้งบุคลากรภายในสถาบันร่วมตรวจสอบภายในซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมเป็น
ผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 4630/2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 (4.1-6-
1) อีกทั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญบุคคลภายนอกสถาบัน คือ บุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน าในการตรวจสอบ(4.1-6-2)  โดยสถาบันได้จัดท าแผนการ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน (4.1-6-3)  ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในได้รายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้  (4.1-6-4) 
   การตรวจสอบเงินรายได้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามรายงานการเงิน
คงเหลือประจ าวัน โดยผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่  

1) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริหารด้านการเงิน 
2) ผู้ขออนุมัติยืมเงินควรเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ เช่น  
หัวหน้าโครงการ หากมิใช่ควรท าการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) ในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการของสถาบันฯ ยกเว้นโครงการพัฒนาวิชาการ  
ค าท าเรื่อง “ขอซื้อขอจ้าง” ตามระเบียบพัสดุทุกครั้ง 
4) ควรเพิ่มหัวข้อ ”เงินรับฝาก” ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เพ่ือให้ทราบถึงเงินรายได้ที่แท้จริง

ของหน่วยงาน 
 การตรวจสอบการด าเนินงานด้านพัสดุของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่  

1) ควรมีกาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านพัสดุ 
2) มีการจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปี แต่ไม่มีการรายงานผลการจัดซื้อให้มหาวิทยาลัยทราบ 
3) ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อหรือปรับแผนการจัดหาครุภัณฑ์ 
4) ไม่มีการลงเลขครุภัณฑ์ลงบนตัวครุภัณฑ์ที่ท าการจัดซื้อในปี พ.ศ. 2553 
5) ไม่มีการป้อนข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลงในระบบทะเบียนทรัพย์สิน 

7.   ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำน 
ทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดให้มีวาระการประชุมของผู้บริหารในการรายงานทางการเงินของ
สถาบัน (4.1-7-1) ให้ผู้บริหารได้ทราบเพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2554 
วันที่ 6 มิถุนายน 2554  (4.1-7-2)  เพ่ือน ามาวางแผนในการจัดท าค าของบประมาณประจ าต่อไป (4.1-7-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 
 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
4.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจ า 4 ปีของสถาบัน 
4.1-1-4 แผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
4.1-2-1 ค าของบประมาณประจ าปีของสถาบัน 
4.1-2-2 แผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ดูเอกสาร 4.1-1-4 
4.1-2-3 มติที่ประชุมผู้บริหาร(การจัดสรรงบประมาณ 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
4.1-4-1 รายงานทางการเงินของสถาบันรายไตรมาส-รอบปีงบประมาณ 
4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาด้านการเงิน

ของสถาบัน) ครั้งที่ 2/54 วันที่  31 พ.ค 54 วาระท่ี 2.8 และ ครั้งที่1/55 วันที่ 18 พ.ค. 55 
4.1-5-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (หน้า 1-5) 
4.1-5-2 เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของสถาบันในรอบปี 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(ค าสั่งสถาบัน ที4่630/2552 ลงวันที่ 3 ส.ค.52) 
4.1-6-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการตรวจสอบภายนอก 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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4.1-6-3 แผนการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้และการบริหารงานพัสดุของสถาบัน 
4.1-6-4 รายงานสรุปผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้และการบริหารงานพัสดุของ

สถาบัน 
4.1-7-1 รายงานทางการเงินของสถาบันรายไตรมาส-รอบปีงบประมาณ (ดูเอกสาร 4.1-4-1) 
4.1-7-2 รายงานการประชุมผู้บริหาร วาระท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน) 
4.1-7-3 เอกสารค าของบประมาณประจ าปี 2555  

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตำรำงท่ี 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 0.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ  6 6 7 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศกึษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคมุ 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำร 
ของหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ใช้คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปี
การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 (5.1-1-1) เพ่ือเป็นแนงทางในการด าเนิงานในระบบประกันคุณภาพที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายในสถาบัน และสถาบันมีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบัน ค าสั่งสถาบัน ที่ 009/2555 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2555  (5.1-1-2) 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำร 
ระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
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 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน โดยมีผู้อ านวยการสถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  ซึ่งมีหน้าที ่ 

1. ก าหนดแผน และนโยบายในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายของสถาบันฯ 

2. จัดให้มีระบบ กลไก แนวทางและการประเมินคุณภาพในระดับต่าง ๆ 
3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4. ติดตาม  ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอสถาบันฯ ต่อไป 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรับสถาบัน ปี 2554 ให้กับบุคลากรภายในได้ทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและแผนงานการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ  (5.1-2-1) ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพระดับฝ่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีครบถ้วนโดยมีข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ อาทิเช่น ฐานข้อมูลส่วนบุคคล, ฐานข้อมูลวิจัย, ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ, ฐานข้อมูลทางการเงิน 
และฐานข้อมูลงานพัสดุ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี   โดยได้น าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งได้น าผลประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2553 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 
พฤษภาคม 2555 (5.1-2-2) 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ในการ 

ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2554  (5.1-3-1)  คือ ร้อยละของจ านวนโครงการงานวิจัยที่ไม่ใช่
อาหาร (Non-food) และได้รับอนุมัติตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 (5.1-3-2)  ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี   ซึ่งสถาบันมุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่
อาหาร 

4.   มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และจัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ และ  3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ มีการควบคุมติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
ระดับฝ่าย ซึ่งจะให้หัวหน้าฝ่ายทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันด้วย แต่ละฝ่ายจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของฝ่าย (SAR ฝ่าย) (5.1-4-1) เพ่ือรอรับการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ซึ่งทาง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับฝ่ายเสนอผู้อ านวยการต่อไป (5.1-4-2) และสถาบันได้น าผลการด าเนินงานและผลประเมินคุณภาพภายใน
ระดับฝ่ายรวบรวมจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน (SAR สถาบัน)(5.1-4-3) น าผลการประเมิน
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คุณภาพไปท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ(สปค. 01)(5.1-4-4) 
และผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะฯ (สปค. 02) เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันซึ่ง
คณะกรรมการฯ เพ่ือให้การเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (5.1-4-5) 

5.   มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยึด
หลักการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่ งได้มี
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดมา และได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.01) (5.1-5-1) เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานภายในสถาบัน โดยได้บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (5.1-5-
2) และส่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2552 - 2554  (5.1-5-3) 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การประกันคุณภาพภายใน โดยได้มีการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ฐานข้อมูลทางการเงิน (5.1-6-1). 
ฐานข้อมูลงานวิจัย (5.1-6-2), ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ(5.1-6-3) ฐานข้อมูลพัสดุ(5.1-6-4) ฐานข้อมูลส่วน
บุคคล (5.1-6-5) และเว็บไซต์สถาบัน (5.1-6-6) โดยเป็นฐานข้อมูลในโปรแกรม Excel และ Access ซึ่งมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในฐานดังกล่าว เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถาบันต่อไป  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/การน าไปใช้ประโยชน์ (5.1-7-1) 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจ หรือข้อแนะน าจากผู้รับบริการและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน
ต่อไป   และสถาบันได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน(5.1-7-2) โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ ได้แก่  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ 
2. รองศาสตราจารย์ สมพร  อิศวิลานนท์ 
3. นางสุนันทา สมพงษ์ 

 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เข้ามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของสถาบันเกี่ยวกับการร่วมก าหนดตัว
บ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน การให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และ ครั้งท่ี 1/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 (5.1-7-3) 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยได้ส่งบุคลากรส านักงานเลขานุการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัจ และการ
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บริการทางวิชาการเพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจ าปี 2555 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2555  (5.1-8-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

5.1 8 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

5.1 7 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่มีผลการด าเนินงานข้อ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพของสถาบัน (มก.) 
5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบัน 
5.1-2-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพครั้งที่ 1/55 วันที่ 3 พ.ค. 55 
5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถาบัน) ครั้งที่1/55 วันที่ 18 พ.ค. 55 
5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ (วาระที่เกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้อัต

ลักษณ์ของสถาบัน) ครั้งที่1/55 วันที่ 18 พ.ค. 55 
5.1-3-2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน 
5.1-4-1 SAR ของฝ่าย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย 
5.1-4-3 SAR ของสถาบัน 
5.1-4-4 แผนพัฒนาปรับปรุง(สปค. 01) 
5.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณารายงาน

การประเมินตนเองของสถาบัน และ สปค. 01) ครั้งที่1/55 วันที่ 18 พ.ค. 55 
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01) (ดูเอกสาร 5.1-4-5) 
5.1-5-2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) 
5.1-5-3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2552-2554 
5.1-6-1 ฐานข้อมูลทางการเงิน 
5.1-6-2 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
5.1-6-3 ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.1-6-4 ฐานข้อมูลพัสดุ 
5.1-6-5 ฐานข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1-6-6 เว็บไซด์ของสถาบัน 
5.1-7-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
5.1-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
5.1-7-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
5.1-8-1 รายงานประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของโครงกำรวิจัยท่ีไม่ใช่อำหำร (Non-food) 

สถาบัน ส านัก ต้องมีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัว
บ่งชี้ที่ 5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็น
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่ต้องน ำคะแนน
ผลกำรประเมินไปรวมกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นสถาบันที่ภารกิจหลัก คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยสถาบันได้ก าหนดตัว
บ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละของโครงการวิจัย
ที่ไม่ใช่อาหาร  ซึ่งสถาบันได้มีการด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 36 โครงการ ดังแบบเก็บภารกิจหลัก 
4.3 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตำรำงท่ี 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2554 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 

  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  0.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ข้อ  5 5  5  5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Process) ที่ส ำคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำร
ต่ำงๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญของการด าเนินงานของสถาบัน และมี
การก าหนดระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการปรับปรุง โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของ
สถาบันสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  มีการทบทวนทั้งในแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
แผนบริหารความเสี่ยง  และคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (6.1-1-1) และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป   
 2. มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก (Core Process) ที่
ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีประกาศท่ี 001 ลงวันที่ 6 มกราคม  2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงานของสถาบัน  โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานแล้วเสร็จภายในก าหนด 
2) ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันรวมถึงการจัดท าแบบฟอร์มที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน 
3) สรุปผลและรายงานการด าเนินงานการจัดท าคู่มือ เพื่อประกาศใช้ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้มีการประชุมเพ่ือจัดท าและทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ
หลักท่ีส าคัญด้านการบริหารจัดการ   ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งให้พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของแต่ละงานภายในส านักงานเลขานุการ เช่น งานสารบรรณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานบริการวิชาการ และงาน
นโยบาย และในการประชุมครั้งที่ 2/2555 ได้พิจารณารายงาสรุปแบบประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานสถาบันผลิตผล
เกษตร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้าง, เสนอให้แต่ละงาน รวบรวมแบบฟอร์มที่บุคลากรทุก
ท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม โดยให้แต่ละงานรวบรวมและส่งให้งานสารสนเทศ
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เพ่ือน าลงเว็บไซด์สถาบันฯ ต่อไป  และผลการวัดระดับความคิดเห็นภาพรวมการใช้ประโยชน์จากคู่มือ อยู่ในระดับ
ปานกลาง การใช้คู่มือฯ มีน้อย จึงได้เสนอให้มีการรณรงค์การใช้คู่มือการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น  (6.1-2-1) 
 คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยงานพัสดุได้มีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระบบบัญชี 3 มิตขิองมหาวิทยาลัย  (6.1-1-1)   
 3. มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 20 เมษายน 
2555 เพ่ือทบทวนกระบวนการ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ  (6.1-3-1) 
 4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่ มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อท ำให้งำนมี
ประสิทธิภำพ เช่น ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน ได้มีการจัดท าแบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน 
เพ่ือให้บุคลากรภายในสถาบันได้ประเมินผลการใช้คู่มือปฏิบัติงาน  และได้สรุปผลการประเมินเพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านนวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการต่อไป(6.1-4-1)  
 5. มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ ำนำจเพื่อให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณต่อไป 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน ได้จัดท าสรุปผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานเสนอ
ผู้อ านวยการเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป (6.1-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
6.1 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ภารกิจหลักของสถาบัน) 
6.1-2-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับผล

การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน)ครั้งที่1/2555 วันที่ 20 เม.ย 55 
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ดูเอกสาร (6.1-1-2) 
6.1-4-1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
6.1-4-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการ

ทบทวน และผลการปรับปรุงกระบวนการฯ)  
6.1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการ 
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการ
ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่า
คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตำรำงท่ี  8  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 3.00 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 5.00 4.00 3.84 3.99 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  5.00 4.50 - 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 4.42 3.74 4.22  
ผลกำรประเมิน ด ี ดี ด ี ดี  

 
 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน

ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 
1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 5.00 

กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.00  ผลผลิต มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 
3.84 รวมคะแนน 3.99 (ดี) 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
สถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.50  รวมคะแนน 4.60 (ดีมาก) 
 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. นักวิจัยมีศักยภาพในการวิจัย แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก และตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในระดับนานาชาติ 

2. นักวิจัยมีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์พิเศษ และการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการการกับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ 

3. บุคลากรได้รับโอกาสในการพัมนาศักยภาพทั้งภายในและต่างประเทศ 
  
 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และงานวิจัยเชิงบูรณาการ การจัดหางบประมาณอุดหนึนการว  จัย
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการเสนอผลงานวิจัย 
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศระดับชาติ และ
นานาชาติ 

2. ส่งเสรอมให้บุคลากรวิจัยเป็นอาจารย์พิเศษ/ร่วมสอน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ภาควิชา และคณะให้แก่นิสิตมากยิ่งขึ้น 

3. พัฒนาบุคลากรวิจัยให้มีความรู้ ความช านาญ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน 
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1. มีหลักฐานการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์น้อย 
2. มีหลักฐานการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน และ/หรือการวิจัยน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ก าหนดให้นักว  จัยติดตามและจัดเก็บหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดให้นักวิจัยอ้างอิงความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัย 

 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
ฝ่ายนาโน
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. มีนักวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางหลายสาขา 
2. มีศักยภาพในการสร้าง
ความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ 

1. ภายในฝ่ายมีการแบ่ง
หน่วยงานย่อยมากเกินไปท า
ให้การบริหารจัดการภายใน
ฝ่ายไม่คล่องตัว 

 
2. ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์
น้อย 

1. ควรมีการรวมตัวของ 
นักวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ
ให้คล่องตัวมากข้ึน และเพ่ือ
การบูรณาการในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน  
2. ควรค้นหาช่องทางในการ 
ท าวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย/สาธารณะ/พาณิชย์ 
3. นักวิจัยควรเสนอขอทุน 
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกให้
มากข้ึน 

ฝ่ายพัฒนาเชิง
ธุรกิจ 

  1.บุคลากรประจ ามีไม่เพียงพอ 
และมีภาระงานที่หลากหลาย 
2. ขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
3. ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
4. ขาดบุคลากรทางการวิจัย

1.ควรได้รับการสนับสนุน
อัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย 
2.ควรได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ให้เพียงพอ 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายเทคโนโลยีชีว
มวลและพลังงาน
ชีวภาพ 

1.มีบุคลากรในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก

เพียงพอที่จะสร้างสรรค์

งานวิจัยในแง่คุณภาพและ

ปริมาณได้  

2. มีห้องปฏิบัติการย่อยที่มี

ศักยภาพและสามารถบูรณา

การงานวิจัยและพัฒนาได้

อย่างครบวงจร  

 

  

1.บุคลากรในระดับปริญญาตรี 

และพนักงานสนับสนุนมี

จ านวนไม่เพียงพอ และเป็น

พนักงานชั่วคราวหรือนิสิต ท า

ให้ไม่มีความมั่นคงในแผนการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งท าให้

นักวิจัยหลักต้องรับภาระงาน

มากเกินก าลัง  

 

2.ยังไม่มีแนวทางและความ

มั่นคงด้านงบประมาณและ

ครุภัณฑ์ในระยะยาวที่จะท า

ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง 

1.ปรับปรุงและจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลและระบบการ

จัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 

และสามารถเข้าไปเชื่อมต่อ

ปรับข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล

วิจัยของ สวพ. และ วช. ได ้

(โดยความร่วมมือจากสถาบัน)  

 

2.หาแนวทางการสร้างความ

มั่นคงด้านงบประมาณและ

พัฒนาประสิทธิภาพการ

ท างานของฝ่ายฯ ให้ดียิ่งขึ้นไป

เรื่อยๆ  

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ฝ่ายนาโน
เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

-  
 

1. ควรเพิ่มความมั่นคงใน
หน้าที่การงานให้แก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1. ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยที่
เป็นโครการต่อเนื่องระยะยาว  

 
ส านักงาน
เลขานุการ 

 1. ไม่มีการน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงแผนพัฒนบุคลากร 
และเส้นทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ 
  

1. ควรมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร และ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2554 นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 16 
โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 
กิจกรรม ได้แก่ 

1) ควรพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงให้มีกระบวนการชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน ความเชี่ยวชาญ การ 

ก าหนดหน้าที่ การรายงานผล จนถึงการติดตามและประเมินผลส าเร็จ และควรน าเสนอในโครงการรางวัลคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแบบอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ     เนื่องจากอยู่

ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงให้มีกระบวนการชัดเจน 

2) เอกสารรายงานด้านการเงินค่อนข้างดูยากเอกสารมีหลายชุด หากได้มีการสรุปเมื่อสิ้นสุด 

ปีงบประมาณเรื่องรายรับ – รายจ่ายที่แท้จริงจะท าให้เข้าใจภาพรวมด้านการเงินของสถาบันฯ ได้ชัดเจนขึ้น 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะมีการน าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงานด้านการเงิน

และบัญชี 

3) ควรมีการจัดท ารายงานทางการเงินสรุปและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของแต่ละ 

หน่วย(ฝ่าย) เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะมีการน าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงาน

ด้านการเงินและบัญชี 

4) มีการติดตามการใช้เงินแต่เป็นการติดตามการใช้เงินในงานบริหารส่วนกลางยังไม่ได้ลงไปถึงระดับ 
หน่วยงานย่อย หากมีข้อมูลการติดตามดังกล่าวจะวิเคราะห์สถานะทางการเงินของแต่ละหน่วยงานย่อยได้   

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะมีการน าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินงานด้านการเงิน

และบัญชี 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนน

ผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 12 เดือน 12 
เดือน   ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

 ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.36   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี ้     4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 3 3.00   

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั 3.99   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 4 3.00   

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อ
จ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท      
92,000  

11,406,216 235,179.71 5.00   

48.50 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 3 3.00   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 26.02 19.00 39.18 5.00   

48.50 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.51 548.83 4.16 4.16   

132.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 

คะแนน
ผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 12 เดือน 12 
เดือน   ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

 ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร ่

ร้อยละ 20 25.75 48.13 5.00   

  53.50 

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   53.50     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน   15 3.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนัน้ถูกจัดอยู่ในค
วอไทล์ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00     



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          151 

 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 

คะแนน
ผลกำร
ประเมิน  

หม
ำย
เห
ตุ    2554 12 เดือน 12 เดือน 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

 ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนัน้ถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   22 22.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ ผลงาน   0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00     

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 8.00 14.95 3.74   

53.50 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   4     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   4     

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง   0     
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คะแนน
ผลกำร
ประเมิน  

หมำย
เหตุ  

  2554 12 เดือน 12 
เดือน   ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

 ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 10 2.00 6.06 1.01   

  33.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   1     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   1     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง   0     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง   33     

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 3 3 3.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็น
ที ่1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ  0  0 0.00   

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็น
ที ่2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ  0  0 0.00   

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.80   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 5 7 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 4 4.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6 6 4.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้
และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 67.50 100.00 5.00   

67.50 
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เดือน   ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

 ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 6 7 4.00   

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5.00   

  

 

 

 


