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ค าน า 
 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองในกรอบของการประกันคุณภาพ  เป็นการรายงานผล
การด าเนินงานตามรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕ ๗) และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย   ในการรับการตรวจประเมินผล
การด าเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ   และรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  จะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุง
หน่วยงานต่อไป  

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ขอขอบคุณผู้บริหาร   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ   ฝ่าย
เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ   ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ  และ
ส านักงานเลขานุการ   ที่ให้ข้อมูล  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จนสามารถได้ข้อสรุปเพื่อการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีพันธกิจหลักในการสนับสนุน
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 สถาบัน  ได้ด าเนินการ ตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด  ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน  จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สถาบันมี ผลการประเมินใน
ภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดี  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมกา
ร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 ดี ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.58 3.78 3.88 4.24 4.28   
ระดับคุณภาพ ดีมาก  ด ี ดี

มาก 
ดี ดี ด ี ด ี   

  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้  พบว่า มี ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดั บดีมาก   (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   (คะแนนผลการประเมิน  3.51-4.50) 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้   (คะแนนผลการประเมิน  2.51-3.50) จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  
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 ผลการประเมิน ตนเอง พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 จุดแข็ง 1. ฝ่ายสามารถแสวงหาแหล่งทุนวิจัย และตีพิมพ์

ผลงาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ และสนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถาบันมีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
2. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพใน
การหาทุนวิจัยที่หลากหลาย  ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  
3. มีเครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
งานวิจัย  
4. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมีจิต
บริการสูง  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสเป็นท่ีปรึกษา

ปัญหาพิเศษ/ฝึกงานนิสิต ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์พิเศษ เพิ่มขึ้น 

 
----- 

 จุดที่ควรพัฒนา 1. ควรน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนางานวิจัย 

1. ขาดการติดตามและประเมินผลบาง
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยได้น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดทางด้านการ
ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/สาธารณะ/พาณิชย์จาก
งานวิจัยและบริการวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของฝ่ายฯ 

1. ควรเพิ่มการติดตามและประเมินผลบาง
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี --- สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีแนวปฏิบัติที่
ดีโดยมีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มี
การถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้ความรู้ไม่สูญ
หายและก่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนกับองค์กร  

 

 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้
น าเสนอทั้ง 2 ส่วน 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และ ประวัติความเป็นมา  
 ชื่อหน่วยงาน   

    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

 สถานที่ตั้ง       

o อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1-9   
o อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 
o 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 
 ตราประจ าหน่วยงาน 

                                                   
 สีประจ าหน่วยงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประวัติความเป็นมา โดยย่อ (ให้ระบุชื่อผู้บริหารตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน รวมทั้งระบุช่วงการด ารง

ต าแหน่งไว้ด้วย) 

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลก ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจ าหน่ายไปยังตลาดโลก แต่ 
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้นยัง
ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าที่ควร ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ด าเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากร และนักวิจัยที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็มี

http://www.kapi.ku.ac.th/
mailto:aap@ku.ac.th
http://www.facebook.com/#!/kapi.ku.ac.th
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หน่วยงานต่างๆ ซึ่งท าการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรตลอดมา แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)1 ดังนั้นเมื่อปี พ .ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จึงได้เริ่มด าเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้มุ่งหวังไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ” ก็ได้รับการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีชื่อเรียกอย่างย่อๆ ว่า “สถาบันผลิตผล
เกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement 
Institute” หรือ KAPI โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นคนแรก ในระหว่างปี 2534 - 2540 ต่อจากนั้นในปี 2541 – 
2552 รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ เข้ารับต าแหน่ง เป็นผู้อ านวยการสถาบัน ผลิตผลเกษตรฯ เป็นคน
ต่อมา   และในปี 2552 - 2556 นางยุพา ปานแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
ต่อจากนั้นในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน นางวารุณี ธนะแพสย์ ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
 ปรัชญา ปณิธาน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้
ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น า
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญและเป็นอารยะของชาติ  จากปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาและภารกิจทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัย 
 วัตถุประสงค์  

พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล ด ารงความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพ่ือให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย /วิชาการของสถาบันฯ 
และมีการน าไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  
 วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชีวมวลทาง 
การเกษตร (Agriculture Biomass) จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่ไม่ใช่อาหาร (Non- 
Food) 

                                                           
1
 ค าจ ากดัความ Non-food หมายถงึผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ช่อาหาร หรอือาหารส าเรจ็รปูทีพ่รอ้มบรโิภค หรอือาหารกึง่ส าเรจ็รปู    แต่     

Non-food จะรวมถงึสิง่ทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบในการผลติผลติภณัฑต่์าง  ๆได ้และเป็นผลติภณัฑท์ีเ่สือ่มสลายไดย้าก 

(Durable) และมอีายุการเกบ็รกัษานาน สามารถใชง้านไดน้านและใชไ้ดห้ลายครัง้ 
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พันธกิจท าการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผล 
เกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืนรักษา สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างเสริม
ความเข้มแข็ง ทางเทคโนโลยีลดการน าเข้า และสนับสนุนการส่งออก ตล อดจน การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 

 เป้าหมาย 
แผนงานวิจัย 

1. จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการทางด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจาก
ชีวมวลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม (Functional Health) 

1. จ านวนโครงการวิจัย 
2. จ านวนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
4. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (เชิงสาธารณะ) 
5. จ านวนค าขอยื่นรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
6. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 
7. ร้อยละของโครงการวิจัยด้านการเกษตรและสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่อโครงการวิจัยทั้งหมด  

2. ผลการด าเนินงานของ 
1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเส้นใยธรรมชาติและพลังงาน
ทดแทน 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบโดยวิธีไม่ท าลาย  
3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความ
งาม 

3. จ านวนโครงการความร่วมมือ 
4. จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมดูงาน อบรม วิจัย สัมมนา ประชุมวิชาการ เสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ของสถาบันฯ 
6. จ านวนฐานข้อมูลงานวิจัยและบุคลากรวิจัยที่ได้รับการพัฒนาข้อมูล (ผลงานวิจัย บุคลากรวิจัย แหล่ง
ทุนวิจัย) 
แผนบริการิชาการ 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. จ านวนเงินรายได้จากผลิตภัณฑ์งานวิจัย 
5. จ านวนงบประมาณรายได้จากการบริการวิชาการ 
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6. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
7. จ านวนครั้งในการฝึกอบรม 
แผนบริหารจัดการ 
1. รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
2. รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีของสถาบันฯ 
3. จ านวนกิจกรรมจัดการความรู้ที่ด าเนินการ 
4. จ านวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาระบบ 
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบัน 
6. ระดับความส าเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลกระท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
8. จ านวนโครงการที่ด าเนินการการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
9. จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร 
10. จ านวนกิจกรรมารพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
11. จ านวนโครงการที่ด าเนินการกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และสุขภาพของบุคลการในสถาบันฯ  
12. ร้อยละของนักวิจัยประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
13. ร้อยละของนักวิจัยประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
14. ร้อยละของนักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อบุคลากรวิจัยประจ า                                    

1. ระดับชาติ  
2. ระดับนานาชาติ    

15. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
1. ระดับชาติ  
2.ระดับนานาชาติ       

16. จ านวนนักวิจัยวิจัยที่น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ    
1. ระดับชาติ 
2. ระดับนานาชาติ   

17. จ านวนบุคลากรประจ าที่เข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา 

 นโยบายหลักของหน่วยงาน 

 พลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากชีวมวลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เพ่ือสุขภาพและความงาม (Functional Health) 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 แผนภูมิโครงสร้าง 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ    
       อุตสาหกรรมเกษตร 

ส านักงานเลขานุการ - งานสารบรรณ                    - งานการเงินและบัญชี 
- งานการเจ้าหน้าท่ี                    - งานพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน        -งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
- งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ 

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ าตาล และข้าว 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ  

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ท าลาย 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 

ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 
- งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

- SRU เส้นใยธรรมชาติฯ 
- SRU NIR 
- SRU ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอาง 

 



 8 
 

1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการ บริหาร และกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบัน 
 รายนามผู้บริหาร 

นางวารุณี ธนะแพสย์    ผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย์   รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารและวิจัย 
นางสุคันธรส  ธาดากิตติสาร   รอง ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามประเมินผล 
      และประชาสัมพันธ์  
นายวุฒินันท์ คงทัด    รอง ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและกิจการ  
        พิเศษ  
นางสาวปฐมา จาตกานนท์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ       
นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายบริการวิชาการ 
นางสาริมา สุนทรารชุน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประสานงานและกิจก าร 

พิเศษ 
นางสาววรรณสิริ  วรรณรัตน์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
นางสาวศิริลักษณ์  เลี้ยงประยูร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและ  

ประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ 
นางรังสิมา ชลคุป    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
นายธนกิจ เฮียงโฮม    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

 รายนามคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
นางวารุณี  ธนะแพสย์    ประธานกรรมการ 
ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์   กรรมการ  
ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร   กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก  กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ  กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ธีระวนิช  กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์   ณ นคร  กรรมการ 
นางพัชรี  ตั้งตระกูล    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะบูลย์  สัจจาอนันตกุล กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ กรรมการ 
นางสุนันทา  สมพงษ์    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ  กรรมการ  
หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันฯ  เลขานุการคณะกรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  กรอบทอง   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
นางสุนทรา  อุชุภาพ    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
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1.5 จ านวนบุคลากร 

 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  
ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ - 4 7 2 13 

ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานงบประมาณ - 3 10 16 29 

พนักงานข้าราชการ - - - - - 
พนักงานเงินรายได ้ 12 4 4 - 20 

ลูกจ้างช่ัวคราว - 5 - - 5 

รวม 12 16 21 18 67 

แรงงาน เช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงานขับรถ ฯลฯ 

หมายเหตุ: *จ านวนนับบุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

   ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับ
ได ้

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 16,921,830.00 3,884,425.77 20,806,255.77 100 81.33 : 18.67 
-  งบบุคลากร 5,875,500.00 235,044.00 6,110,544.00  96.15 : 3.85 
-  งบด าเนินการ 1,119,200.00 1,414,641.00 2,533,841.49  44.17 : 55.83. 
-  งบลงทุน 771,900.00 334,255.90 1,106,155.90  69.78 : 30.22. 
-  งบอุดหนุน 7,909,230.00 220,070.50 8,129,937.50  97.29 : 2.71 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ 1,246,000.00 1,679,776.88 2,925,776.88  42.59 : 57.41 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 17,330,200 

-  งบประมาณเงินรายได ้ 45,360,979 

รวมท้ังหมด 62,691,179 

 
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 
-  งบบุคลากร 5,529,300 5,221,303 10,750,603 
-  งบด าเนินการ 2,321,600 36,282,978 38,604,578 
-  งบลงทุน 1,276,500 1,585,000 2,861,500 
-  งบอุดหนุน 8,202,800 860,000 9,062,800 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ 0 720,000 720,000 
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ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

-  งบส ารองจ่าย 0 600,000 600,000 
รวมทั้งหมด 17,330,200 45,269,281 62,599,481 

 อาคารและสถานที่  
(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของสถาบันและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/

ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตรสิ่ง
ทอ 

2538  ไม่ใช ่  
 

 ชั้น 7  1,670.40     
 ชั้น 8  1,673.60    
2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 2541  ไม่ใช ่  
 ชั้น 1  479    
 ชั้น 2  778.8290    
 ชั้น 3  764.10     
 ชั้น 4  755.76    
 ชั้น 5  764.10    
 ชั้น 6  764.10    
 ชั้น 7  774.09    
 ชั้น 8  764.10    
 ชั้น 9  1,318.45    
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 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสถาบัน 

 พ้ืนที่ภาพรวมของสถาบัน จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  2472.6 
2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  1356.6 
3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย

วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  
820.96 

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area เช่น .................................  14 
5. พื้นที ่Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 309.04 
 รถของสถาบัน จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 4 
2. รถจักรยานยนต ์ 1 
3. รถจักรยาน 0 
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1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
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รางวัลชนะเลิศ ผลงาน Jean Sheet เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชน สาขามนุษย์ศาสตร์และสัมคม 
ประเภทบุคคลากรซีเนีย การประกวดนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลลินทรีย์และ
ระงับกลิ่นเท้า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ประเภทบุคลากรจูเนียร ์การประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

 

 
รางวัลรองชนะเลิศ Super-Healthy Powder สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคลากรซีเนียร ์
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โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากกากมันส าปะหลัง แหล่งทุน บริษัท Idemitsu Kosan จ ากัด 
(พ.ศ. 2553-2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 
 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสถาบันกรรมการประเมินฯ  ในรอบปี
การศึกษา 2555 ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
1. มีการหารือร่วมกัน 
ในการจัดสรงบประมาณ 
จากโครงการพัฒนาวิชาการให้กับ
ส่วนกลางของสถาบันมากขึ้น 

สถาบันฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดการ
จัดสรรค่าอ านวยการ และการจัดสรรเงินรายได้
ต่างๆได้มีบันทึกที่ ศธ 0513.12101/1504 ลว 30 
กค 2556 แจ้งมติท่ีประชุม เรื่องการจัดสรรค่า
อ านวยการ และการจัดสรรเงินรายได้ไว้แล้ว 

รองฯฝ่ายบริการ
วิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

2. ควรมีการด าเนินการน าความรู้ 
 ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียน 
การสอนและการวิจัยให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในลักษณะของการ
สนับสนุนการฝึกงานให้กับนิสิต 
และการเรียนการสอน (เทคนิคการ
วิจัย และการใช้เครื่องมือขั้นสูง) 

สถาบันฯ จัดท าและก าหนดใช้แบบฟอร์มการน า
ความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับการสนับสนุนการฝึกงาน
ให้กับนิสิต และการเรียนการสอน (เทคนิคการวิจัย 
และการใช้เครื่องมือขั้นสูง) 

รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ

งานนโยบายฯ 

3. ควรมีการด าเนินการประเมิน 
ผลส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย เพื่อน าผล
การประเมินไปปรับปรุงต่อไป 

สถาบันฯ จัดท าและก าหนดใช้แบบฟอร์มการน า
ความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับการสนับสนุนการฝึกงาน
ให้กับนิสิต และการเรียนการสอน (เทคนิคการวิจัย 
และการใช้เครื่องมือขั้นสูง) 

รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ

งานนโยบายฯ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรด าเนินการรวบรวม 
ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
และจัด 
เก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ
เผยแพร่ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันส าปะหลังและ
แป้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันฯ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค
โน 
โลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ได้จัดท าคู่มือ "การ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง" 

รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
รองฯ ฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ

งาน กจน. 

2. ควรด าเนินการตามแผนการ ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอัคคีภัยและทดสอบ
สัญญาณเตือนภัยในวันที่26 ก.ค. 56 งบประมาณท่ี

รองฯ ฝ่ายพัฒนา
กายภาพ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

บริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน โดย 
เฉพาะประเด็นการรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านอัคคีภัย 

ใช้ 3,555 บาท เบิกจากเงินรายได้ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรพิจารณาหา 
แนวทางในการจัดการ เพื่อให้เกิด
รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
และผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยให้
มากขึ้น 

* ได้ก าหนดแนวทางในการจัดสรรเงินรายได้ท่ีได้มา
จากค่าให้บริการพัฒนาวิชาการ และการเช่าใช้พื้นที่ 
 *  ได้ด าเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์วิจัยกับ 
บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 * แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯอยู่ระหว่างศึกษา
รายละเอียด  
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บทท่ี 2  
รายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ซึ่งม ี

หน่วยงานภายในจ านวน 3 ฝ่าย และ 1 ส านักงาน ได้แก่ ฝ่าย เทคโนโลยี ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ฝ่ายนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และส านักงานเลขานุการ    มีภารกิจหลักในการวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม พบว่า การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ปัจจัยน าเข้า มี
ผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.25  
ผลผลิต มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 3.76 รวมคะแนน 3.91  (ดี) การด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการ
ประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.75  รวมคะแนน 4.80 (ดีมาก)  

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับสถาบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและ
พัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีก าหนดของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

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

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

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 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหา
ร 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       4.50 4.50   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8 8 8   8 5.00 5.00   

*1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ  5 5  4 4  4.00 4.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ

วัดความส 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 

ผลการด าเนินงาน  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 

สถาบันและได้รับความเห็น ชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551  - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการสัมมนาประจ าปีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2556 (1.1-1-1) โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดท า ติดตาม ปรับปรุง
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจ าสถาบัน/ ผู้บริหาร / บุคลากร ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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2) เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3) เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร 
4) เพ่ือถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง 

     ได้มีการระดมสมองจากบุคลากรภายในสถาบันฯ ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
(1.1-1-2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี2556 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (1.1-1.3), โดยมีทุกฝ่ายภายในสถาบันฯ 
เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นและจัดท า และระดมสมองจากนักวิจัยในการจัดท าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่
การวางแผนในการด าเนินงานในอนาคตของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  โดยยึดและมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (1.1-1-4 ) , แผนยุทธศาสตร์ของชาติ  (1.1-1-5 ), แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2558  (1.1-1-6.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  11  (1.1-
1-7)   และได้น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และเห็นชอบในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
สถาบัน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนความสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  โดยได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556  (1.1-1-8)  ซึ่งคณะกรรมการประจ าสถาบันมีข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานของสถาบันฯ  (1.1-1-9) 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปสู่บุคลากรทุกระดับในโครงการ
สัมมนา 

ประจ าปี  (1.1-2-1) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ  โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกแจ้งเวียน  หรือทาง e-mail ของบุคลากรภายในสถาบัน  (1.1-2-2) 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์    โดยได้จัดสัมมนาประจ าปี
และเชิญบุคลากรภายในสถาบันทุกท่านเพื่อระดมสมองในการจัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic map) (1.1-3-1)     และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (1.1-3-2)   ทั้งนี้ได้มีการเชิญให้บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนาประจ าปี 
(1.1-3-3) และงานนโยบายฯ ได้จัดท ารายงานสรุปการสัมมนาประจ าปี 2556 (1.1-3-4) ซึ่งสถาบันได้แจ้งเวียนให้แต่
ละฝ่ายได้ทราบ และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของฝ่าย ครอบคลุมทุกภารกิจตามกลยุทธ์ของ
สถาบัน อันได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ /ค่าเป้าหมาย ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์และภารกิจ ดังปรากฏ
ในแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556 ทั้งด้านวิจัย และด้านบริหารจัดการ (1.1-4-2)    ซึ่ง
ได้ระบุฝ่ายรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (1.1-4-3)  
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5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มุ่งส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการ  

ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ 
รวมทั้งโครงการและงบประมาณไว้ครบถ้วนทุกภารกิจ เพ่ือให้เป็นแผนในการด าเนินงานและขับเคลื่อนในระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2556-2560) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปี 2556  เสนอผู้บริหารของสถาบันฯ  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปีละ 2 ครั้ง โดยได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (1.1-5-1) ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามา เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และ
รองรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงานของ
บุคลากร (Job Assignment) (1.1-5-2)  
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เสนอต่อ 
ผู้บริหารของสถาบันฯ  โดย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติตตามและประเมินผลฯ ให้ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 2 ครั้ง  (1.1-6-1)  และแต่ละฝ่ายได้มีการปรับเป้าหมายการด าเนินงาน   ซึ่งประธานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผล
การติดตาม ฯ (1.1-6-2) และรายงานในที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 
2/2556 วันที่ 15 ตุลาคม 2556  (1.1-6-3 ) และได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ
สถาบันโดยได้มติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารและได้น าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวรายงานให้
คณะกรรมการประจ าสถาบันทราบเมื่อประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556  (1.1-6-4)  นอกจากนี้ ได้มี
การติดตามผลการ ด าเนินงานของบุคลากรจากประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ(Job 
Assessment) ปีละ 2 ครั้ง (1.1-6-5) 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา   

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดย 
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556  (1.1-7-1) ต่อผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2556 ครั้งที2่  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 และได้น าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร  (1.1-7-2)   
พร้อมนี้ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/255 6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2556  (1.1-7-3)  
เพ่ือเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 จากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสถาบันฯ ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 (1.1-8-1)  ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ซึ่งสถาบันฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว และจาก
การประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
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ตามข้อเสนอแนะ(สปค.01) พร้อมจัดท าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง(สปค. 02)   (1.1-8-2)    ซึ่งใน
การประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน ดังกล่าว มีมติเห็นชอบในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ   ได้
น ากิจกรรมในแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนด าเนินงานของส านักงานเลขานุการประจ าปี
งบประมาณ 2556 (1.1-8-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

ตัวอย่าง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 โครงการสัมมนาประจ าปีของ Kapi ปี 2556 
1.1-1-2 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี2556 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  
1.1-1-4 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์ของชาติ 
1.1-1-6 แผนยุทธศาสตร์ของ มก. พ.ศ. 2555 - 2558 
1.1-1-7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 
1.1-1-8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (เห็นชอบแผนกลยุทธ์สถาบัน) 
1.1-1-9 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ ได้แก่ คณะ กก.ประจ า

สถาบัน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดูเอกสาร 1.1-1-8)   
1.1-2-1 โครงการสัมมนาประจ าปีของ Kapi ปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-1.1) 
1.1-2-2 บันทึกแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์  

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-3-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ดูเอกสาร 1.1-1.2) 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-1.3) 
1.1-3-3 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจ าปี 
1.1-3-4 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2556 
1.1-4-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ดูเอกสาร 1.1-1.2) 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-1.3) 
1.1-4-3 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-3.4) 
1.1-5-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 
1.1-5-2 แบบมอบหมายงาน (JA) 
1.1-6-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 (ดูเอกสาร 1.1-5-1) 
1.1-6-2 รายงานสรุปติดตามผลการด าเนินงานปี 2556 
1.1-6-3 รายงานการประชุมต่อผู้บริหาร 
1.1-6-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) 
1.1-6-5 ผลประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร 
1.1-7-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 (ดูเอกสาร 1.1-5-1) 
1.1-7-2 รายงานการประชุมต่อผู้บริหาร (ดูเอกสาร 1.1-6.3) 
1.1-7-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) ดูเอกสาร 1.1-6.4 
1.1-8-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป) (ดูเอกสาร 1.1-6.4) 
1.1-8-2 แผนการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.1-8-3 แผนด าเนินงานส านักงานเลขานุการ ปี 2556 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 
เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติ งานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน     
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการสัมมนาประจ าปีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ    เมื่อวันที่ 13  

ธันวาคม 2556   โดยได้มีการระดมสมองจากบุคลากร และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน และได้ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (1.2-1-1)   มีการจัดท าสรุปผลการจัดโครงการสัมมนา
ประจ าปีเพ่ือเสนอผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป (1.2-1-2) ซึ่งจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันที่ได้ก าหนดขึ้นนั้นได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยสถาบันฯ ได้ก าหนด
จุดเน้นจุดเด่นฯ  คือ พลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากชีวมวลทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม (Functional Health) (1.2-1-3)   
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติ งานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์    

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการระดมสมองจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2556 (1.2-2-1) โดยสอด คล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ สถาบันฯ   เและมีระบบการมี
ส่วนร่วมของบุคลาลกรในการจัดท าแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยได้จัดท าเป็น Work 
flow (1.2-2-2) 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

ตามท่ี สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แจ้งให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ทราบถึงจุดเน้นจุดเด่นฯ ของสถาบัน 
เป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว สถาบันฯ จึงได้ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ประจ าปี 255 7 (พฤษภาคม 255 6 – มีนาคม 255 7) ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรภาพรวม มีความพึงพอใจมาก (3.97) (1.2-3-1) 
 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ หน่วยงาน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม    

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีจุดเน้น จุดเด่น ฯ คือ คือ พลังงานทดแทนและพืชพลังงาน ผลิตภัณฑ์ 
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มูลค่าเพ่ิมจากชีวมวลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม ( Functional Health)   
ซึ่งได้ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556  และได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ (1.2-
4-1) 
 

5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ 
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ  
 ----------------------------------------------- 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 255

4 
255
5 

2556 2554 2555 2556 

1.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4
คะแนน 

5 ข้อ  ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4คะแนน 5 ข้อ  ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-1-1 แผนกลยุทธ์ของสถาบัน (ดูเอกสาร 1.1-1.2) 
1.2-1-2 รายงานการสัมมนาประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-3-4) 
1.2-1-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระเรื่องการก าหนดเอกลักษณ์ 

จุดเน้น) 
1.2-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 1.1-1-3) 
1.2-2-2 Work flow ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น  

และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
1.2-4-1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 (ดูเอกสาร 1.1-5.1) 

  

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  3.91 3.99  

*2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 4 5 3.00 3.00  

*2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00  

*2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัย
ประจ า 

บาท 0.18 0.18 31,221,580 726,0
83.26 

31,221,580 5.00 5.00 0.00  

 43 43 

*2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00  

*2.5 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 35 35 19 44.19 19 44.19 5.00 5.00  

 43 43 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.10 4.10 640.70 4.00 640.70 4.00 4.00 4.00  
 160 160 

*2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ร้อยละ 30 30 40.75 88.59 40.75 88.59 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่   46 46 

 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน   46 46    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   33 8.25 33 8.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน   31 31.00 31 31.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงาน   2 0.50 2 0.50    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผย 
แพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   1 1.00 1 1.00    

*2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 10 10 4.00 8.70 4.00 8.70 2.17 2.17  
 46.00 46.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 
 การใช้ประโยชน์ในเชิง

สาธารณะ 
เรื่อง   2 2    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง   2 2    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ

งานสร้างสรรค ์
เรื่อง   0 0    

*2.10 ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 12 12 3.00 15.79 3.00 15.79 2.63 2.63  

  19.00 19.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   2 2    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   0 0    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เรื่อง   1 1    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง   19 19    

*2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 4 2 2 2 2.00 2.00  

*2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที ่1 ภายใน
สถาบัน (วิทยาเขตสีเขียว) 

ข้อ 2 2 4 4 5.00 5.00  

*2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที ่2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดี
ของชาติ) 

ข้อ 3 3 2 2 3.00 3.00  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)  
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่นักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
-  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 าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด     

 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)  ให้นักวิจัยทุก
คนยึดเป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี  (2.1-1-3) และมีการด าเนินงานตามแผน โดยได้รับ
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถาบันฯ  (2.1-1-4) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงแผนด้านการ
วิจัยและน าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป (2.1-1-5) 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน    
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้น าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของ 

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต  (2.1-2-1)   
 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ 
นักวิจัยประจ า     
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ยึดกระบวนการรับเข้าและก ากับดูแลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (2.1-3-1)   
สถาบันมีการก าหนดเกณฑ์และแนวทางแผนภาระงานบุคลากรส าหรับผู้มีภาระงานวิจัย/งานวิชาการ (2.1-3-2) 
ซ่ึงส่งเสริมให้นักวิจัยท างานตามภารกิจของนักวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยประจ าได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  (2.1-3-3 ) และให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยให้นักวิจัยได้รับทราบโดยทั่วกัน  ( 2.1-3-4 ) ซึ่งสถาบันได้
ก าหนดเป็นภาระงานนักวิจัยที่ชัดเจน และได้มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นโดยใช้งบประมาณของกองทุน
พฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยมอบรางวัลตอบแทนในวันสถาปนาของสถาบัน (2.1-3-5)  สถาบันได้มีการ
ก าหนดนโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้
นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยุร่นใหม่ ร่วมกันเสริมสร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัย
อาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดมีองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ร่วมกัน และเพ่ือให้ผู้บริหารทุก
ระดับมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการร่วม
แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่
นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สามารถด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป โดยได้แต่งตั้ง ดร. วรา
วุฒิ ศุภมิตรมงคล เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ นางสาวชลลดา บุราชรินทร์  และ ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ เป็น
นักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ นายยุทธนา บรรจง 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ที่ประชุมผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครั้งที่2/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ได้มีมติที ่

ประชุมให้สนับสนุนงบประมาณส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันฯ ในการรวบรวมผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป (2.1-4-1) 
 

  5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ หน่วยงานตามประเด็น
ต่อไปนี้   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท าแผนผังการใช้ห้องปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของอาคาร
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) 
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 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ของแต่ละชั้นในอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยใช้ระบบการเข้า – ออกด้วยคีย์การ์ด  และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรม 3 ซึ่งงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเป็นผู้ดูแล (2.1-5-4) 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จะมีการจัดประชุมวิชาการทุกปีโดยจะจัดในวันสถาปนาของสถาบันเพื่อให้
นักวิจัยได้แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์งานว   จัยให้กับสถาบันเครือข่ายได้ทราบ ซึ่งในการนี้ได้มีการ จัดแสดงผล
งานทาง วิชาการภาคโปสเตอร์ของนักวิจัยแต่ละหน่วยปฏิบัติการฯ และสถาบันเครือข่าย, มีการน าเสนอภาค
บรรยาย เกี่ยวกับผลงานและประสบการณ์การท างานวิจัย  (2.1-5-5 )  มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยงาน
เกษตรแฟร์ (2.1-5-6) และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยเอนไซม์และการจัดการของเสีย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัด ประชุมนานาชาติ  The 1st Microbial technology for food and energy 
security ในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2556 (2.1-5-7) 
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น   
                   ----- 
 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ 

หน่วยงาน     
                 ---- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

7 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

7 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
2.1-1-2 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ขั้นตอนในการบริหารงานวิจัย) 
2.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 (ด้านการวิจัย) 
2.1-1-4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2556 (ด้านการวิจัย) 
2.1-1-5 รายงานสรุปติดตามผลการด าเนินงานปี 2556 (ประเมินและปรับปรุงแผนด้านการวิจัย)  

(ดูเอกสาร 2.1-1-4) 
2.1-2-1 ชื่อรายวิชา/เอกสารที่มีการชี้ชัดว่ามีการบูรณาการในรายวิชา / รายงานการฝึกงานนิสิต / 

โครงการวิจัย / วิทยานิพนธ์/เทคนิควิจัย 
2.1-3-1 กระบวนการรับเข้าและก ากับดูแลนักวิจัย 
2.1-3-2 ข้อก าหนดกฏเกณฑ์แนวทางก ากับและส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1-3-3 เอกสารขออนุมัติส่งบุคลากรสายสนันสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ 

/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
2.1-3-4 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณชองนักวิจัย (ปฐมนิเทศ/คู่มือนักวิจัย) 
2.1-3-5 การยกย่อง การให้ผลตอบแทน การให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น (กองทุนฯ) 
2.1-3-6 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง  
2.1-4-1 รายงานประชุมผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครั้งที่2/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 

2556 
2.1-5-1 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย /แผนผังการใช้ห้องปฏิบัติการ 
2.1-5-2 เว็บไซด์ของสถาบัน 
2.1-5-3 รูปถ่ายห้องสมุดหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1-5-4 ระบบการเข้า-ออกโดยคีย์การ์ด 
2.1-5-5 รายงานจัดประชุมวิชาการ(วันสถาปนา) 
2.1-5-6 สรุปผลการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยงานเกษตรแฟร์ 
2.1-5-7 จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)  
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
การ 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของสถาบัน และได้มี
การประชุมคณะกรรมการฯ (2.2-1-1) เพ่ือพิจารณาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันทั้งในด้าน
บริหารและด้านวิจัย (2.2-1-2)    มีการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยแต่งตั้ง ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล เป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยงให้กับ นางสาวชลลดา บุราชรินทร์  และ ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ นายยุทธนา 
บรรจง (2.2-1-3)  มีการ สนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยในการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ  หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน   (2.2-1-4)  โดยได้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน
พัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พ.ศ. 2553 (2.2-1-5) 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด     

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าว  เพ่ือวางแผนการจัดท าจดหมาย
ข่าวให้สอดคล้องตามท่ีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ก าหนด  ด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถาบันและกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเผยแพร่ศักยภาพ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษา
ไว้ซึ่งความมีเอกลักษณ์และการน าเสนอภาพลักษณ์อันดีของบุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้เกิดผลแห่ง
ศรัทธาและความเชื่อม่ันให้เกิดผลแห่งความร่วมมืออันดี และการสนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย เพ่ือก าหนดระบบ 
กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ใน
จดหมายข่าว หรือลงข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของสถาบัน และสถาบัน มีการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยเฉพาะ
เรื่อง  และมีการจัดการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และการให้บริการความรู้การวิจัยในคลังความรู้เพ่ือการวิจัย
ด้านการเกษตร และคลังความรู้เฉพาะ เช่น กล้วยไม้  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยให้บริการผ่าน
เครือข่ายของสถาบันฯ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (2.2-2-1)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า เพ่ือก าหนด
นโยบาย กรอบงานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน  ริเริ่มและจัดท าชุดโครงการวิจัยของสถาบัน 
และพิจารณาและให้ข้อเสนอนแนะโครงการวิจัยของสถาบัน (2.2-2-2)  

 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง   

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. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ 
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนิน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  น าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และทางอ้อมของงานสร้างสรรค์   
โดยมีการแบบรายงานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (2.2-4-1)  

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แจ้งให้นักวิจัยที่จะยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยยึดขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของส านักบริการวิชาการ  และสถาบันได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้แทนของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยได้ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องแก่นักวิจัย (2.2-5-1) 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน ให้ค าปรึกษา ประสานงานและอ านวยความ

สะดวกในการขอยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแก่นักวิจัย และประสานงานกับส านักบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2.2-6-1)  สถาบันมีกลไกการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

http://www.kapi.ku.ac.th/


 35 
 

หรืออนุสิทธิบัตรนั้น โดยมอบเงินรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัย (2.2-6-2) และนักวิจัยได้มีการยื่น
ขอจดอนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง และได้รับอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง (2.2-6-3)    

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ดูเอกสาร 2.1-1-3) 
2.2-1-2 รายงานการจัดสัมมนาประจ าปี / รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของ

สถาบัน 
2.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง/ผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง 
2.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (การจัดสรรทุนเพื่อน าเสนอผลงาน/เข้า

ร่วมประชุมวิชาการ/ การให้เงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีเด่น) 
2.2-1-5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนา 
2.2-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าว 
2.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
2.2-3-1 www.kapi.ku.ac.th 
2.2-3-2 จดหมายข่าวของสถาบัน 
2.2-3-3 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บ่มเพาะ) 

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 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

http://www.kapi.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-4-1 หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง/ ผลการตรวจ

รับงานพร้อมระบุผลการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
2.2-5-1 คู่มือหรือระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย  
2.2-6-1 คู่มือหรือระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย (ดูเอกสาร 2.2-5-1) 
2.2-6-2 รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ  
2.2-6-3 เอกสารงานวิจัยที่ยื่นขอจด 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า (สกอ. 4.3)  
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  180,000 บาท/คน (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3,185,500  บาท และภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 28,641,080  บาท ต่างประเทศจ านวน 3,360,000 รวมทั้งหมด 35,186,580 
บาท มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 45.5 คน ลาศึกษาต่อและท าวิจัย 3  คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด  
42.5  คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  

      =  
43

 31,221,580  =  726,083.26 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000
726,083.26

   =   5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมา

ย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 11,406,
216 

235,1
79.71 

20,11
0,000 

522,33
7.66 

31,22
1,580 

726,0
83.26 

5 
คะแนน 

5
คะแนน 

5
คะแนน 

180 ,000 บรรลุ
เป้า 

200,000 
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 บาท/
คน 

38.5 บาท/
คน 

43 หมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 11,406,
216 

235,1
79.71 
บาท/
คน 

20,11
0,000 

522,33
7.66 
บาท/
คน 

31,22
1,580 

726,0
83.26 

5 
คะแนน 

5
คะแนน 

5
คะแนน 

180 
,000 

บรรลุ
เป้า 

หมาย 

200,00
0 

 38.5 43 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 
2.3-2 หลักฐานการได้รับอนุมัติงบประมาณวิจัย 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพ่ือให้ก าหนด 

นโยบาย กรอบงานวิจัย และแนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน ริเริ่มและจัดท าชุดโครงการวิจัยของสถาบัน 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยของสถาบัน  (2.4-1-1)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่
สถาบันก าหนด  มีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์
และจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ โดย
คณะกรรมการถ่ายทอดฯ ได้มีการประชุม และวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2556 (2.4-1-2) 
คณะกรรมการวิจัยฯ ได้มีการก าหนดระบบกลไกการติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัย (2.4-1-3)   และ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ยังมีระบบและกลไกบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (2.4-1-4) 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยบรรจุไว้ใน 

รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II  รายวิชาเทคนิควิจัย 01051499 และสัมมนา 01051497
และมีการบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย  คือ การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซ
ยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอางและสอนใน
รายวิชา  (2.4-2-1) 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย โดยได้น าความรู้  

ประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการเก่ียวกับการสกัดแยกสารและน้ ามันหอมระเหยเบื้องต้นและการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยได้จัดท าเป็นโครงการว   จัย เรื่อง การ
ผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพและเครื่องส าอาง (2.4-3-1) 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มีการประเมินผลส าเร็จของการบูร  
ณาการ (2.4-4-1) 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
           การบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ
ในงานบริการวิชาการต่อไป  

 

เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

4 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย (ดูเอกสาร 2.1-1-1) 
2.4-1-2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (บ่มเพาะ)  (ดูเอกสาร 2.2-3-3) 
2.4-1-3 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการบริหารงานวิจัย 
2.4-1-4 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน(ดูเอกสาร 2.1-1-2) 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-2-1 เอกสารประกอบรายวิชา 
2.4-3-1 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ชี้ชัดว่ามีการบูรณาการจากงานบริการวิชาการ 
2.4-4.1 แบบรายงานการน าความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน

และการวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ 

บุคลากร หน่วยงานเห็นความส าคัญของการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยที่ได้รับการคิดค้น พัฒนา 
ออกเผยแพร่สู่สังคม ในการด าเนินงานภารกิจด้านการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมและ
ชุมชน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ชุมชน สังคมตลอดจนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเผยแพร่
และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีการจัดท าโครงการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้มีการส ารวจความต้องการ/ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (2.5-1-1 ) และมีการส ารวจความต้องการในเว็บไซต์ของสถาบันด้วย  
(2.5-1-2) คณะกรรมการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการบริการวิชาการของสถาบัน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถาบันฯ (2.5-1-3)  และได้
น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (2.5-1-4) 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน (2.5-2-1)   

1. ให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SMEs เรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
งานวิจัยด้านการแปรรูปเส้นใยกัญชง (เฮมพ์) และกระจูด ส าหรับการน าไปต่อยอดพัฒนา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไหมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  

2. Lip Gloss Containing Niosome of Riceberry Bran Protein Hydrolysates ซึ่งเป็น
ความต้องการของชุมชน 

3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  
จากการด าเนินโครงการให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SMEs เรื่องการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและงานวิจัยด้านการแปรรูปเส้นใยกัญชง (เฮมพ์) และกระจูด ส าหรับการน าไปต่อยอดพัฒนา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไหมให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยหัวหน้าโครงการ  (2.5-3-1) 

 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
               ----------------------- 
 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 นักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้น าความรู้ทั้งจากงานวิจัยและบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณชน  

ในเว็บไซด์ของสถาบัน และสถาบันฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่
ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางจดหมายข่าว ซึ่งได้มีการสังเคราะห์ผลงานของนักวิจัยเพ่ือน าไปลงใน
จดหมายข่าวโดยคณะกรรมการจัดท าจดหมายข่าวของสถาบัน (2.5-5-1)      มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์โดยจัดโครงการจัดการความรู้ (2.5-5-2)  คณะกรรมการด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีได้มีการจัด
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
(2.5-5-3)   และในวันสถาปนาของสถาบันได้ให้นักวิจัยที่ได้ไปท าวิจัย หรือศึกษาต่อต่างประเทศได้น าความรู้ที่
ได้รับมาเผยแพร่ให้กับบุคลากรได้รับทราบ (2.5-5-4) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 แบบประเมิน/ผลการประเมินความพึงพอใจ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
2.5-1-2 www.kapi.ku.ac.th 
2.5-1-3 ผลการส ารวจความต้องการฯ 
2.5-1-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (ดูเอกสาร 2-2-1-1) 
2.5-2-1 โครงการวิจัย/พัฒนาวิชาการท่ีร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนในการน า

ผลการวิจัยหรือบริการ 
2.5-3-1 ผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการการบริการวิชาการ (SMEs) 
2.5-5-1 เอกสารการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน(จดหมายข่าว/ ข่าวหนังสือพิมพ์/

แหล่งประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
2.5-5-2 แผนการจัดการความรู้ (KM) 
2.5-5-3 สรุปโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี(บ่มเพาะ) 
2.5-5-4 รายงานผลการด าเนินงานวันสถาปนาสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kapi.ku.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด  (มก.) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ... (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักวิจัยท ี่
ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 19  คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 43 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน 
รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 46 คน 
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด  

      = 
43

19   =  44.19 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
44.19

   =   5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 19 ร้อยละ
39.18 

19 49.35 19 44.19 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

35.0 บรรลุ
เป้าหมาย 

40.0 
 38.5 43 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 19 ร้อยละ
39.18 

19 49.35 19 44.19 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

35.0 บรรลุ
เป้าหมาย 

40.0 
 38.5 43 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1 เอกสารจ านวนนักวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.10 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มี
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 16 โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. การบริการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เนียร์อินฟราเรด
และแก๊สโครมาโตรกราฟฟี 

4.62 2 9.24 

2. การพัฒนาต ารับสเปรย์ระงับกลิ่นและบ ารุงผิวชนิด
ไม่อัดแก็สส าหรับผู้ชาย 

4.50 1 4.50 

3. โครงการขยายพันธุ์กล้วยหอมเขียวด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

3.52 1 3.52 

4. โครงการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ปี 54 

3.83 1 3.83 

5. โครงการขยายพันธุ์กล้วยน้ าว้าด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

3.43 1 3.43 

6. โครงการขยายพันธุ์ขมิ้นด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4.43 1 4.43 
7. โครงการขยายพันธุ์กล้วยเล็บมือนางด้วยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2.70 1 2.70 

8. การใช้ประโยชน์จากของเหลือจากภาคเกษตรกรรม
ส าหรับการผลิตเส้นใยธรรมชาติเพ่ือสิ่งทอในเชิง
พาณิชย์ 

3.83 87 333.21 

9. การแปรรูปกระจูดเป็นเยื่อและกระดาษ 4.48 3 13.44 
10. การแปรรูปเฮมพ์เป็นเยื่อและกระดาษ 4.60 3 13.80 
11. การย้อมสีดอกไม้ประดิษฐ์ 4.25 2 8.70 
12. การป้องกันเชื้อรา 4.75 2 9.50 
13. โครงการพัฒนาวิชาการบริการผลิตสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

4.71 14 65.94 

14. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ใน
บ้าน รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2556” 
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อ
การผลิตเครื่องส าอางส าหรับผิวหนังที่ผสมสารสกัดจาก

3.98 42 167.16 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

พืชระดับเซลล์และสารสกัดจากสมุนไพร วันที่ 17-18 
ตุลาคม 2556” 
2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสกัดน้ ามันหอม
ระเหยเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ วันที่ 
21-23 ตุลาคม 2556” 

รวม 4.00 160 640.70 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 คะแนนที่ได้ =  4 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 548.83 4.16 1,969
.25 

4.17 640.7
0 

4.00 4.16 4.17 4.00 4.10 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4.10 

132 472 160 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 548.83 4.16 1,969
.25 

4.17 640.7
0 

4.00 4.16 4.17 4.00 4.10 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4.10 

132 472 160 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1 เอกสารโครงการบริการวิชาการ 
2.7-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการบริการ

วิชาการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 36 9.00 33 8.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 0 0.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 3 2.25 0 0.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 9 9.00 31 31.00 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 2 0.50 2 0.50 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 1 1.00 1 1.00 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 51 21.75 40.75 88.59 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  41 46 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
21.75 88.59 

 คะแนนที่ได้ 5
20
21.75

 = 5.43 5
20
88.59

 = 22.15 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.8 21.75 5.43 89.13 22.28 5 คะแนน 5 คะแนน 30 บรรลุ

เป้าหมาย 
35 

20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.8 21.75 5.43 89.13 22.28 5 คะแนน 5 คะแนน 30 บรรลุ

เป้าหมาย 
35 

20 20 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1 จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาต ิ
2.8-2 เอกสาร/หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร ่

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ. 6) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 12 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2555 2556 

1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์   
 - เชิงสาธารณะ 2 2 
 - เชิงพาณิชย ์ 7 2 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2555 2556 

 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 0 0 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 9 4 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 41 46 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 21.95 8.70 
6 คะแนนที่ได้ 5

20
21.95

 = 5.00 5
20
8.70

 = 2.17 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.9 21.95 5.00 8.70 2.17 5 คะแนน 2.17 

คะแนน 

10 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

10 
20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.9 21.95 5.00 8.70 2.17 5 คะแนน 2.17 

คะแนน 

10 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

10 
20 20 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.9-1 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย / ผล

การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก มก. พร้อมระบุผลการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน ์
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การ สอน และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 12 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2555 2556 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 4 2 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการวิจัย 4 0 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
0 1 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 17 19 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
47.06 15.79 

6 คะแนนที่ได้ 5
30
47.06

  

=5.00 

5
30
15.79

   

= 2.63 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.10 47.06 5 5.26 0.88 5  

คะแนน 
2.63 

 คะแนน 
12.0 บรรลุ

เป้าหมาย 
12.0 

30 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2555 2556 2555 2556 
2.10 47.06 5 5.26 0.88 5  

คะแนน 
2.63 

 คะแนน 
12.0 บรรลุ

เป้าหมาย 
12.0 

30 30 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.10-1 หลักฐาน เอกสารข้อมูลที่แสดงว่านักวิจัยประจ าได้มีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการวิจัย โดยอาจต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยาย
ผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม ่

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กร  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลฯ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) ในการด าเนินกิจกรรมด้านการเป็นที่ปรึกษาในการประยุกต์ใช้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่
เชิงพานิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้ได้ใช้
แนวคิดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มามาปรับเปลี่ยนช่วยพัฒนาสร้างสรรภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
ที่มีอยู่ โดยการด าเนินงานได้มีการวางแผนการด าเนินงาน และได้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางได้ก าหนดไว้ และ
มีการรายงานความก้าวหน้า ผลการด าเนินงาน  ซึ่งทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
มีการติดตามผลเป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้นโครงการ (2.11-1-1) 

 

2. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมในแผนที่วางไว ้ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลฯ ได้ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริม ผลการเรียนรู้และ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าต่อกลุ่ม SMEs ณ สถานที่
ประกอบการของกลุ่ม  และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (2.11-2-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.11 2 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 4 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.11 2 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 4 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.11-1-1 ข้อเสนอโครงการ / สัญญาจ้างโครงการ 
2.11-2-1 รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)  
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน หน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง

มีความสุนทรีย์ 

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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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมใหน้ิสิต และ/หรือบุคลากรมี

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

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสถาบันเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

ได้แก่ กิจกรรม 7 ส. , โครงการวันปลูกต้นไม้, โครงการผ้าไทย และโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (2.12-
1-1, 2.12-1-2) 
 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ  
สุนทรีย์ 
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดสิ่งแวดล้อมด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะโดยได้ด าเนินกิจกรรม 7 ส. 
 (2.12-2-1)  ตกแต่งสถานที่ อาคารให้ร่มรื่น โดยได้ด าเนินกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ และด้านความปลอดภัยของ
อาคารโดยให้บุคลากรเข้า – ออกอาคารโดยใช้ระบบคีย์การ์ด(2.12-2-2)   
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ 

ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะโดยได้ด าเนินกิจกรรม 7 ส. 
 (2.12-3-1)  ตกแต่งสถานที่ อาคารให้ร่มรื่น โดยได้ด าเนินกิจกรรม วันปลูกต้นไม้ (2.12-3-2)  และด้านความ
ปลอดภัยของอาคารโดยให้บุคลากรเข้า – ออกอาคารโดยใช้ระบบคีย์การ์ดกิจกรรม (2.12-3-3)  
 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน 
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดพื้นที่ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยได้ด าเนินกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยตลอดมา เพ่ือให้บุคลากรร่วมมือ 
ร่วมใจในการท าความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ และปรับปรุง
สวนหย่อมหน้าอาคาร (2.12-4-1)    ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยนั้น 
สถาบันได้จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วย
การรดน้ า ขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ  
(2.12-4-2) 
 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  

กิจกรรมวันพัฒนาและวันปลูกต้นไม้ และโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย (2.12-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.12 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.12-1-1 โครงการวันปลูกต้นไม้/ โครงการ 7 ส. 
2.12-1-2 โครงการผ้าไทย, สงกรานต์ 
2.12-2-1 รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ /โครงการ 7 ส 
2.12-2-2 ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย การตกแต่ง ความสะอาดถูกสุขลักษณะ ของอาคาร

สถานที่ 
2.12-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 7 ส (ดูเอกสาร 2.12-2-1) 
2.12-3-2 รายงานผลการด าเนินงานวันปลูกต้นไม้ 
2.12-3-3 ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย การตกแต่ง ความสะอาดถูกสุขลักษณะ ของอาคาร

สถานที่ (ดูเอกสาร 2.12-2-2) 
2.12-4-1 รายงานผลการด าเนินงานวันปลูกต้นไม้ (ดูเอกสาร 2.12-2-1) 
2.12-4-2 รายงานผลการด าเนินงานวันสงกรานต์ 
2.12-5-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ พ้ืนที่การจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรม (7 ส.)   (ดูเอกสาร 2.12-2-1, 2.12-4-2) 
 
 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.13 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน   
ประเด็น วิทยาเขตสีเขียว (สมศ. 18.1) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  2 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการพลังงาน (2.13-1-1)  โดยมีหน้าที่ 

1. จัดให้มีการด าเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัตินโยบายอนุรักษ์พลังงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการจัด
การพลังงานของมหาวิทยาลัย 

2. ส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงตัวชี้วัดด้านพลังงานของหน่วยงาน  
3. ก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม และน าไป

ปฏิบัติ 
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรให้

หน่วยงานรับทราบ 
5. ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

 และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ “Green Design Contest Awards 2014) ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2557 (2.13-1-1)   

คณะท างานด้านการพลังงานฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงาน งบประมาณปี 2556 โดยได้มีการรณรงค์การใช้ทรัพยากร ลดการใช้กระดาษ ประหยัดไฟฟ้า (2.13-1-
2)  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และทบทวนผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานให้กับ
มหาวิทยาลัยทราบ (2.13-1-3) 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 คณะท างานด้านการพลังงาน ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยได้รายงานความก้าวหน้า  



 55 
 

และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้กับ
มหาวิทยาลัยทราบ  รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบปีงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (2.13-2-1) 
 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
   คณะท างานด้านการพลังงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ  ซึ่งท าให้สถาบันฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และโครงการ
ประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรฯ ที่ได้จัดขึ้นท าให้สถาบันได้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายนอกได้มากขึ้นและ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป (2.13-3-1) 

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    
คณะท างานด้านการพลังงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ  ซึ่งท าให้สถาบันฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ และโครงการ
ประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรฯ ที่ได้จัดขึ้นท าให้สถาบันได้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายนอกได้มากขึ้นและ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป (2.13-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.13 2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

2 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.13 2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

2 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 

4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13-1-1 โครงการรณรงค์ลดพลังงาน ,โครงการ Green Award 
2.13-1-2 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน , แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
2.13-1-3 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน (ติดตามผลการด าเนินงาน) 
2.13-2-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
2.13-3-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยจากการด าเนินงานของโครงการ 
2.13-4-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนต่อสังคมจากการ

ด าเนินงานของโครงการ 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.14 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (สมศ. 18.2) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Microbial 

technology for food and energy security  ได้เชิญศาสตราจารย์บรรยายให้ความรู้ ตลอดจนมีการ
เสวนาทยชน์ทางวิชาการเพ่ือการป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานของโลก รวมถึงมีการน าเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และรู้ทิศทางการด าเนินงานวิจัยในอนาคตท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาคมโลกมีความกินดี
อยู่ดีและปลอดภัยจากปัญหาการคลาดแขลนทางอาหารและพลังงาน 
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 มีการด าเนินโครงการพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ(ให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ณ 
สถานประกอบการ กลุ่มท ากังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก และ กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (2.14-1-1) 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีการด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Microbial 

technology for food and energy security  ได้เชิญศาสตราจารย์บรรยายให้ความรู้ ตลอดจนมีการ
เสวนาทยชน์ทางวิชาการเพ่ือการป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงานของโลก รวมถึงมีการน าเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และรู้ทิศทางการด าเนินงานวิจัยในอนาคตท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาคมโลกมีความกินดี
อยู่ดีและปลอดภัยจากปัญหาการคลาดแขลนทางอาหารและพลังงาน 

มีการด าเนินโครงการพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ(ให้ความรู้ ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ณ  
สถานประกอบการ กลุ่มท ากังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก และ กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (2.14-2.1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.14 3 ข้อ 2 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.14 3 ข้อ 2 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3 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 

4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ 

2.14-2-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ (ดูเอกสาร 2.14-1-1) 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.80   

*3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ  6 7   7  7 5.00 5.00   

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ  5  5  4  4 4.00 4.00   

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6  6  6  6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  6 6   7  7 5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 100  100 
  

 63 94.03  63 5.00 5.00 5.00   

 67  67 

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สกอ. 
7.1) (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2  
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

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

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ า หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 2 มกราคม 2556  (3.1-1-1) ให้
คณะกรรมการฯ มีอ านาจและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบันตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ พ.ศ.2541 ลงวันที่15 กรกฎาคม 2541 (3.1-1-
2) ซึ่งคณะกรรมการประจ าฯ ได้มีการประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ กับสถาบัน   ในการ
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ประชุม ครั้งที่ 2 /2554 วันที่ 31  พฤษภาคม 2554 (3.1-1-3 ) และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการประจ าสถาบันในการประชุมดังกล่าว  (3.1-1-4) โดยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ, ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการ และประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน  ซึ่งมีการประเมินผลในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีและจัดท าเป็นรายงานผลการประเมิน
คณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  (3.1-1-5) รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันต่อไป 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน           

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตฯ  
ได้แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์สถาบัน(3.1-2-1 , 3.1-2-2 )  แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี2556 ของสถาบัน  
(3.1-2-3)  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 255 6 ของฝ่าย (3.1-2-4) โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่
ปฏิบัติ ได้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบ และตระหนักในการด าเนินงาน โดยได้น าเสนอในการสัมมนา
ประจ าปีของสถาบัน และสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ของสถาบัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานทางการวิจัย จัดท าฐานข้อมูลและสื่อสารสารสนเทศภายในผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ต จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย(3.1-2-5), ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ(3.1-2-6), ฐานข้อมูลพัสด(ุ3.1-2-
7) และฐานข้อมูลบุคคล  ( 3.1-2-8) ซึ่งบุคลากรของส านักงานเลขานุการเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัย 
และสามารถน ามาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันได้ 
 

3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ 
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน   
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  ให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรได้
ทราบทั่วกัน ในการนี้ สถาบันได้มีค าสั่งที่ 108/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (3.1-3-1) ให้คณะกรรมการติดตามฯ มีหน้าที่  

1. ก าหนดแผน และกิจกรรมที่เก่ียวกับระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบันฯ   

2. น านโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะมีการน าแผนพัฒนาฯ และแผนเชิงรุก มาวิเคระห์
และสังเคราะห์ เพ่ือเป็นกรอบในการติดตามการเตรียมการและการ ปฏิบัติ งาน โดยคณะ
กรรมการฯ จะให้ความส าคัญด้านความสมบูรณื และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุด
แข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์, 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับสถาบัน, แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีระดับฝ่าย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับบุคคล ทั้งนี้โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ
การประกันคุณภาพ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการจัดการความรู้ 

4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเสนอสถาบันฯ 
ต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับสถาบัน, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับฝ่าย, 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วย ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 1  ผลการด าเนินงาน ตุลาคม 2555 – มีนาคม 
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2556 และครั้งที่ 2 ผลการด าเนินงาน เมษายน 2556 – กันยายน 2556  (3.1-3-2)   เพื่อน ามารวบรวม สรุปและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ  เมื่อท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้วได้แจ้งเวียนผลการด าเนินงานให้กับ หัวหน้า
ฝ่ายได้ทราบ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินและปรับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติแต่ละฝ่าย  (3.1-3-3)  ทั้งนี้ได้
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 (3.1-3-4) 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ 
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2  ครั้งต่อปี
การศึกษา  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการปรับโครงสร้างสถาบัน โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (3.1-4-1)  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก คือ การวิจัยและพัฒนา   การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การสนับสนุนงานเรียนงาน
สอน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแบ่งส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัย และความคล่องตัวในการ
บริหาร โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย 1 ส านักงาน ได้แก่ 

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

โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม (3.1-4-2)  ในการปรับ
โครงสร้างนั้น เป็นการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ   และได้มีข้อบังคับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ว่า
ด้วยหัวหน้าฝ่าย พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการกสรรหาเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่าย
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีค าสั่งที่ 1451/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
25556 เพื่อแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ผู้รักษาราชการแทน มอบหมายให้รองผู้อ านวยการก ากับบริหารราชการ สั่ง
และปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ และค าสั่งที่ 0069/2556 ลงวันที่ 21มิถุนายน 2556 เพ่ือมอบหมายให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการก ากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ มีค าสังที่ 2137/2556 ลงวันที่ 15 
กรกฏาคม 2556 เพ่ือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายในสถาบันฯ  (3.1-4-3) 

ผู้บริหารมีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  E – mail  รวมทั้งมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งสถาบันเพ่ือรับ 
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ 

1) โครงการ วันสถาปนาสถาบัน สัมมาทิฐิ  เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (สาย
วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ฯลฯ) ได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งน าเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์สู่คณะผู้บริหารหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ  ,เพ่ือความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กรที่จะน าไปสู่การพัฒนา
หน่วยงานอย่างมีเอกภาพ  อันเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) และเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ
ความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงานหน่วยงาน โดยได้จัดในวันสถาปนาสถาบัน  (3.1-
4-4) 
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2) โครงการสัมมนาประจ าปี  เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้าน
การวิเคราะห์ จัดท า ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ  , เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และเพ่ือส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร (3.1-4-5) 

 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
 ผู้บริหารสถาบันมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

1) จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (3.1-5-1 ) และแจ้งให้กับบุคลากรได้ทราบและยึด
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

2) มอบให้แต่ละงานในส านักงานเลขานุการได้น าแบบฟอร์มต่าง ๆ  และกฏระเบียบ  ที่ใช้
ภายในสถาบันลงในอินทราเน็ตของสถาบันเพื่อให้บุคลากรภายในได้ใช้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว       

3) มีการก าหนดนโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่ 
นักวิจัยรุ่นใหม่  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีศักยภาพในการท าวิจัยได้มี
โอกาสในการรับทุนวิจัยและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น  อีกท้ังเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ท าให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนเป็น
การรักษาไว้ซึ่งความมีเอกลักษณ์ และการมีภาพลักษณ์อันดีของบุคลากร  ได้มีค าสั่งที่ 
0031/2556 เรื่องแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง  แต่งตั้งให้ ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ เป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยงให้กับ นายยุทธนา  บรรจง  และ ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ 
นางสาวชลลดา บุราชรินทร์   (3.1-5-2) ทั้งนี้สถาบันได้มีการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร  (3.1-5-3) 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ทราบว่าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานตรงตามใบมอบหมายงาน (JA) เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตามใบมอบหมายงานปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความดี ความชอบผู้บริหารสถาบันยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   อีกท้ัง
ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 2556, แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบัน, รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ , 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555, มีการจัดประชุมผู้บริหารเดือนละ 2 ครั้ง (3.1-6-1)    มีการให้บุคลากรภายใน
สถาบันได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (3.1-6-2) มีทั้งหมด 5 ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ด้านการสื่อสารในการท างานและพฤติกรรมของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  
 ตอนที่ 2 ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 3 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของผู้บริหารระดับกลาง(หัวหน้าฝ่าย  
 ตอนที่ 4 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของเลขานุการสถาบัน  
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 ตอนที่ 5 ด้านความคิดเห็นของผู้ประเมินต่อคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
(ผู้อ านวยการ) 
              และตามทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก ได้ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อ านวยการ  ซึ่งทางสถาบันได้ก าหนดให้บุคลากร
ภายในสถาบันประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการแบบออนไลน์ (3.1-6-3) 
 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประจ าสถาบันได้มีการประชุม 
และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของสถาบันฯ (3.1-7-1) ซึ่งสถาบันฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการด าเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการนั้นอาจ
เนื่องมาจากมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (3.1-7-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

 

 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
3.1-1-2 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน(ข้อบังคับ มก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ พ.ศ.2541 ลงวันที่ 15 ก.ค. 41) 

3.1-1-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง) 

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

3.1-1-5 ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
3.1-2-1 วิสัยทัศน์สถาบัน 
3.1-2-2 แผนกลยุทธ์สถาบัน 
3.1-2-3 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ประจ าปี 2556 
3.1-2-4 แผนปฏิบัติราชการของฝ่ายฯ ประจ าปี 2556 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 าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
3.1-3-2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 
3.1-3-3 หนังสือแจ้งเวียนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 
3.1-3-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผน) 
3.1-4-1 โครงสร้างสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
3.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
3.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน/รองผู้อ านวยการ/ผช. ผอ. 
3.1-4-4 รายงานสรุปวันสถาปนา 
3.1-4-5 รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาประจ าปี 2556 
3.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน 
3.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก

นักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ / ผู้ปฏิบัติงาน 
3.1-5-3 * รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ / 

* รายงานผลการด าเนินกิจกรรม KM 
3.1-6-1 * รายงานการประชุมผู้บริหาร 

* รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
3.1-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานปี 2557 
3.1-6-3 ผลการประเมิน  ผอ. ออนไลน์ ปีที่ 1 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-7-1 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหน่วยงานจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน  
3.1-7-2  แผน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบัน  

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 
 ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  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 าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ที่ 101/2556 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 (3.2-1-1) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทบทวน  และจัดท าแผนการจัดการความรู้  
(3.2-1-2 ) เพ่ือมุ่งสู่องค์การจัดการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรภายในสถาบันรับทราบอย่าง
ทั่วถึง โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้  2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้แก่ 

1) องค์ความรู้ด้านงานวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น (นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
2) องค์ความรู้ด้านงานวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่น (Share & Learn) 
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ในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่นั้น ผู้อ านวยการได้มี
นโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่   และค าสั่งแต่งตั้ง
นักวิจัยพี่เลี้ยง (3.2-1-3) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) ให้นักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกันเสริมสร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดมีองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ร่วมกัน 

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

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 
         ในแผนการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินในการจัดการความรู้ โดยได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและผู้ก ากับดูแลของแต่ละกิจกรรม/โครงการ  (3.2-2-1) 
สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนช่วยวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่กองการเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (3.2-2-2) 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (3.2-3-1) 
ในส่วนของนโยบายการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันได้มีค าสั่งที่
002/2554 เรื่องแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 
โดยให้นักวิจัยพี่เลี้ยงมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์ที่มีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2) ให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ และการควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือที่อยู่

ในความดูแล 
3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานและการผลิตผลงานทางการวิจัยต่าง ๆ ของนักวิจัยรุ่น

ใหม ่
4) ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือร่วมกันสร้างองค์

ความรู้ให้คงอยู่กับหน่วยงาน 
5) จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ทราบ 

โดยให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง 
2) รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ และการควบคุม ดูแลรักษาเครื่องมือที่

อยู่ในความดูแลของนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
3) รับการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานและการผลิตผลงานวิจัยต่าง ๆจากนักวิจัยพี่เลี้ยง 
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4) ให้ความร่วมมือกับนักวิจัยพี่เลี้ยงในการรับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือ
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงาน 

5) จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ทราบ 
และให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทราบ   

(3.2-3-2) 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้ 

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (3.2-4-1) ซ่ึง ในแผนการ
จัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดกิจกรรม / โครงการทั้งหมด 2 กิจกรรม โดย ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 

1) องค์ความรู้ด้านงานวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ (นักวิจัยพี่เลี้ยง) 
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย (Share & Learn) 
ซึ่งได้มีจัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ share & Learn และสรุปผลการ 

ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้( 3.2-4-2) ซึ่งสถาบันฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้กับบุคลากรได้ทราบทั้งสถาบันเพื่อจักเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับนักวิจัย เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว  (3.2-4-3) 
 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ( explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท าคู่มือ คการวิเคราะห์คุณภาพของแป้งมันส าปะหลัง  โดยห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแป้ง น้ าตาล และข้าวเป็นผู้จัดท า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
3.2-1-2 * รายงานการประชุมผู้บริหาร / 

* รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM (วาระท่ีเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน) / 
* แผนการจัดการความรู้ 

3.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก
นักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ / ผู้ปฏิบัติงาน (ดูเอกสาร 3.1-5-2) 

3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ของสถาบัน (ดูเอกสาร 3.2-1-2) 
3.2-2-2 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2556 
3.2-3-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
3.2-3-2 รายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก

นักวิจัยอาวุโสไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่  /ผู้ปฏิบัติงาน 
(1) นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ 
(2) นายยุทธนา บรรจง 

3.2-4-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ /สรุป ผลการประเมินโครงการจัดการ
ความรู้(ดูเอกสาร 3.2-3-1) 

3.2-4-2 หนังสือแจ้งรายงานสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  
3.2-4-3 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  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 การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  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 ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน

ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  (3.3-1-1 ) ที่ 
081/2556 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 โดยมีผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการ 
เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใน ด าเนินการวิเคราะห์ระบบปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง พร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในสถาบันได้ทราบอย่างทั่วถึง มีการติดตาม ประเมินผล และจัดท า
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รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แนวทางบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขตบางเขน 
 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน 
 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนด แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน (3.3-2-
1) เพื่อให้หน่วยงานได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภายในสถาบัน และรวบรวม
จัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ สถาบัน     เพ่ือพิจารณาจัดท าแผน บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (3.3-2-2)  และได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-2-3)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงานวิจัย และกระบวนการบริหารงาน 
2) ความเสี่ยงด้านปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประชุมและให้คณะกรรมการการ
แต่ละท่านพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มขอ
ส านักงานตรวจสอบภายใน (3.3-3-1) และน ามารวบรวม ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงเป็นภาพรวมของสถาบัน โดยเลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมากมาก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงนั้น  และจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ประจ าปีงบประมาณ 
2556  (3.3-3-2)  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีการจัดท าแผน บริหารความเสี่ยง ของ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยเลือกระดับความเสี่ยงที่สูงมากมาก าหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นซึ่งได้ก าหนดผู้รับผิดชอบและดูแลแต่ละกิจกรรม/โครงการ (3.3-4-1)   
และมีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด โดยคณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงพร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ  (3.3-4-2) 
 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไดม้ีการติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (3.3-5-1 )   จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจากการประชุม ครั้งที่ 4/2555 
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วันที่ 7 กันยายน 2555 (3.3-5-2)  ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ให้กับมหาวิทยาลัยได้ทราบ ต่อไป   และได้น าผลการติดตามผลบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี1/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานของสถาบันต่อไป(3.3-5-3) 
 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2556  นั้นได้พิจารณาระดับความ 
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงของปี 2555 แล้ว (3.3-6-1) และจากการประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 นั้น ได้น าข้อเสนอแนะ ดังกล่าว พิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพ่ือ วิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบัน (3.3-6-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแน

น 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

 

 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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 2556 
3.3-3-1 แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจสอบภายใน(ดูเอกสาร 3.3-2-

1) 
3.3-3-2 ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงปี 2556 / 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556  (ดูเอกสาร 3.3-2-3) 
3.3-4-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2556 
3.3-5-1  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงปี 2556 (ดูเอกสาร 3.3-4-2)  
3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(พิจารณาแบบติดตามผลการบริหาร 

ความเสี่ยงปี 2555)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2557 วันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วาระท่ี 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2555)                                 

3.3-5-3 รายงานคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน (วาระท่ีเกี่ยวกับการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง) 

3.3-6-1 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556(ดูเอกสาร 3.3-2-3) 
3.3-6-2 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของหน่วยงานจากคณะกรรมการประจ าสถาบัน  

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรเป็นปัจจุบัน และอัตราก าลังในอนาคตเพ่ือใช้ 

ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน โดยมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี , แผนทดแทน
อัตราก าลัง(เกษียณอายุ)   (3.4-1-1 ) และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (3.4-1-2)  เพ่ือพัฒนา และธ ารงไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพงานวิจัยที่เกิดข้ึน และธ ารงรักษา บุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้
อยู่กับองค์กรตลอดไป ในแผนพัฒนาบุคลากรนั้น  สถาบันสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา /ประชุม/ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดขึ้น 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (3.4-2-1 ) มีความโปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
บุคลากรและบุคคลภายนอกได้ทราบ และได้ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามเวลาที่ก าหนดและเป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย (3.4-2-2)   ในการสรรหานั้นได้ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรวมทั้ง
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และได้มอบใบบอกลักษณะงาน( Job Descriptionl) ใบมอบหมายงาน 
(Job Assigment) (3.4-2-3)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งให้บุคลากรท่านนั้นทราบเพื่อรอรับการประเมิน   ในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรนั้น  ได้มีการก าหนดเส้นทางเดินและระยะของต าแหน่งงานและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรทุก
กลุ่ม   และได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  (3.4-2-4)  ซึ่งหากบุคลากรได้รับการพัฒนา
เข้าอบรม/สัมมนา /ประชุม/ เสนอผลงานทางวิชาการ จะต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาให้กับผู้อ านวยการ
ทราบ (3.4-2-5) 
 

            3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยายกาศท่ีดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข เช่น 
ส่งเสริมการออกก าลังกายหลังเลิกงาน    ทั้งนี้ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยการสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับบุคลากรนั้นได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาสถาบัน เพื่อพัฒนา รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  (3.4-3-1 )  เช่น ให้รางวัลบุคลากรดีเด่น สนับสนุนการเสนอผลงานต่างประเทศ เป็นต้น (3.4-3-2)    
และสถาบันได้มีการด าเนินงานกิจกรรม 7 ส. (3.4-3-3) เพ่ือสร้างบรรยายกาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
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            4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
               สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ได้มี ระบบการติดตาม ให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งฝึกอบรม สัมมนา 
ประจ า หรือวิจัยต่างประเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยได้จัดท าแบบฟอร์ม แบบรายงานการติดตาม
ผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน
ภายในและต่างประเทศ (3.4-4-1)  และก าหนดให้งานบุคคลติดตามบุคลากรหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ให้จัดท าแบบรายงานการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ฯ เสนอผู้อ านวยการ
เพ่ือพิจารณาต่อไป (3.4-4-2) 
 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตร ์จะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร หรือภาระงานข้ันต่ าของพนักงานฯ 
โดยในปี 2556 สถาบันฯ ได้ส่งพนักงานฯ เข้าร่วมทั้งหมด 2 คน ได้แก่ นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ และนายเอกพงษ์ ธนะวัติ  
(3.4-5-1) (3.4-5-2) โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวในรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  และอีกท้ังมีการประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ, เลขานุการสถาบัน, หัวหน้าฝ่าย,  และผู้ปฏิบัติงาน และได้น าผลการ ประเมินดังกล่าวเสนอผู้บริหาร
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น  (3.4-5-3) 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีกาประเมินผลความส าเร็จของแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย 

ต าแหน่งช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 29.41   ต าแหน่งเชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 25  ซึ่งได้มีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงบรรจุไว้ในแผนการจัดการความรู้ชองสถาบันฯ โดยก าหนดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในการขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน และเพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้ขอต าแหน่งฯ (3.4-6-1) 
 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

สถาบัน เพ่ือน าผลการประเมินนั้นน ามาปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป (3.4-7.1, 3.4-7.2) และในแผนพัฒนา
บุคลากรนั้น ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของแผนและก าหนดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป (3.4-7-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 แผนอัตราก าลัง 
3.4-1-2  แผนพัฒนาบุคลากร(ต าแหน่งทางวิชาการ, ฝึกอบรม) 
3.4-2-1 ระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
3.4-2-2 ระเบียบที่เก่ียวกับการสรรหาบุคคล 
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) 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนสถาบันฯ ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2553 

3.4-3-2 รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ   
รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 

 รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม   2556 
รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

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 / รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาประจ าปี 
3.4-5-2 เอกสารจรรยาบรรณของบุคลการ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-5-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานปี 2557 
3.4-6-1 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3.4-7.1 แบบส ารวจความต้องการ-ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง  
3.4-7-2 รายงานผลการประเมินความต้องการ-ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาตนเอง 
3.4-7-3 สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100  (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มุ่งให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่
เป็นธรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย (3.5-1-1)  ซึ่งสถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ มีบุคลากรประจ าทั้งหมด 67 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งสิ้น 63 คนคิดเป็นร้อยละ 94.03  
(3.5-1-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3.5 67.5 ร้อยละ 

100 
62 ร้อยละ

95.38 
63 ร้อยละ

94.03 
 5 

คะแนน 
5

คะแนน 
5

คะแนน 
ร้อยละ 
100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
100 67.5 65 67 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 67.5 ร้อยละ 
100 

62 ร้อยละ 
95.38 

63 ร้อย
ละ 

94.03 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
100 67.5 65 67 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1-1 เอกสารขออนุมัติส่งบุคลากรสายสนันสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ 
/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 

3.5-1-2 ตารางสรุปร้อยละของบุคลากรประจ าท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7  7  7   7 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ 

การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการวิเคราะห์รายได้ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้  โดยมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (4.1-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (4.1-1-2) 
แผนปฏิบัติราชการ (4.1-1-3) และมีการจัดสรรงบประมาณ (4.1-1-4) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้บริหารของสถาบัน 
 

2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบัน  มีการก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งมี 2 แหล่ง 
คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ซึ่งเมื่อสถาบันได้ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2556 
ไปแล้วนั้น (4.1-2-1)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับสถาบันฯ เพื่อการบริหาร
จัดการต่อไป ผู้บริหารของสถาบันมีการ ประชุมเพ่ือพิจารณา จัดท าแผนการจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบัน   
(4.1-2-2)  อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ/ ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน  
ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 (4.1-2-3) 
 

3.   มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา 
หน่วยงาน และบุคลากร 
 เมื่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดท าค าของบประมาณประจ าปีแล้ว ได้น าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (4.1-3-1) ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งภารกิจหลัก  การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร  ซึ่ง งานการเงินและบัญชีมีการจัดท าฐานข้อมูลทาง
การเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะการทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว   
 

4.   มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  โดยรายงานตามไตรมาส   
(4.1-4-1 )  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (4.1-4-2) ผู้บริหารได้น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ ในการบริหารต่อไป  และได้รายงานทางการเงินให้กับคณะกรรมการประจ าสถาบันได้
ทราบ ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 (4.1-4-3) 
 

5.   มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ 
ความม่ันคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดให้มีวาระประชุมของผู้บริหารในการรายงานทางการเงินของ
สถาบันให้ผู้บริหารได้ทราบเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ และมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน (4.1-5-1) เพ่ือให้แต่ละฝ่ายได้ทราบ
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สถานะทางการเงินของฝ่าย โดยสถาบันมีการปรับแผนการใช้เงิน (4.1-5-2) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  และผู้บริหารได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของสถาบัน โดยพิจารณาจากรายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี (4.1-5-3) ซ่ึง
ผู้อ านวยการได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถาบันฯ  และต้องท าความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับการหารายได้เพ่ิมข้ึน และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการวางมาตรการและรณรงค์เพ่ือลดรายจ่าย
ต่อไป 
 

6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม 
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  แต่งตั้ง
บุคลากรภายในสถาบันร่วมตรวจสอบภายในซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2326/2556 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 และค าสั่งที่ 2965/2556  เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งกรรมการฯ (4.1-6-1)  ที่มาตรวจสอบภายในสถาบันฯ ในการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ 
ERP (4.1-6-2)    ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ได้แจ้ง
ก าหนดการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนของสถาบันฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบ โดยวาจาแล้วในวันที่ 23 -24 
มกราคม 2556 ส าหรับรายงานผลการตรวจสอบนั้นส านักงานตรวจสอบภายในแจ้งว่าจะรอตรวจสอบให้ครบทั้ง
มหาวิทยาลัยและจะท าสรุปของทุกหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป  ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ ERP ให้
มหาวิทยาลัยทราบ (4.1-6-4) 
 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ก าหนดให้มีวาระการประชุมของผู้บริหารในการรายงานทางการเงินของ
สถาบัน ซึ่งได้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์การบริหารงานด้านการเงินของสถาบัน (4.1-7-1) ให้ผู้บริหารได้ทราบ
เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556  (4.1-7-2)  
เพ่ือน ามาวางแผนในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 2556 ต่อไป (4.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแน

น 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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 2556 
4.1-2-2 แผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน (ดูเอกสาร 4.1-1-4) 
4.1-2-3 มติที่ประชุมผู้บริหาร(การจัดสรรงบประมาณ) 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ า 4 ปีของสถาบัน (ดูเอกสาร 4.1-1-3) 
4.1-4-1 รายงานทางการเงินของสถาบันรายไตรมาส-รอบปีงบประมาณ 
4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาด้านการเงิน

ของสถาบัน) 
4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาด้านการเงิน

ของสถาบัน)  
4.1-5-2 เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของสถาบันในรอบปี 
4.1-5-3 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.1-6-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการตรวจสอบภายนอก 
4.1-6-3 แผนก าหนดการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนของสถาบัน 
4.1-6-4 รายงานสรุปผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้ และการบริหารงานพัสดุขอ

สถาบัน 
4.1-7-1 รายงานวิเคราะห์การบริหารงานด้านการเงินของสถาบัน 
4.1-7-2 รายงานการประชุมผู้บริหาร วาระท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน) 
4.1-7-3 เอกสารค าของบประมาณประจ าปี 2557 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  8  8 7  7  4.00 4.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
(ตัวบ่งชี้ที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา  2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยงาน  
  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 
  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย  และมี

กิจกรรมร่วมกัน 
  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ 

ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ใช้คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปี
การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 (5.1-1-1) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิงานในระบบประกันคุณภาพท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายในสถาบัน และสถาบัน มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน โดยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบัน ค าสั่งสถาบัน ที่ 0 73/2556 ลงวันที่ 4 
กรกฏาคม 2556  (5.1-1-2) 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน โดยมีผู้อ านวยการ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  ซึ่งมีหนา้ที ่ 

1. ก าหนดแผน และนโยบายในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของสถาบันฯ 

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

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรับสถาบัน ปี 2556  ให้กับบุคลากรภายในได้ทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภายในฯ ปี
การศึกษา 2555 และจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ และมีการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 เพ่ือพิจารณารายชื่อประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน ซึ่งได้ทาบทาม รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ และการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2557 
พิจารณาก าหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย  และพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับฝ่าย และระดับสถาบันฯ (5.1-2-1 ) ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพระดับฝ่ายเพื่อให้
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สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีครบถ้วนโดยมีข้อมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ อาทิเช่น ฐานข้อมูลส่วนบุคคล, ฐานข้อมูลวิจัย, ฐานข้อมูลโครงการ
พัฒนาวิชาการ, ฐานข้อมูลทางการเงิน และฐานข้อมูลงานพัสดุ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   โดยได้น าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งได้น าผลประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555 รายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 (5.1-2-2) 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  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.   มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม 
การด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ  3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ มีการควบคุมติดตามการด าเนินงาน และประเมิน 
คุณภาพระดับฝ่าย ซึ่งจะให้หัวหน้าฝ่ายทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันด้วย  แต่ละ
ฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินตนเองของฝ่าย ( SAR ฝ่าย) (5.1-4-1)  เพ่ือรอรับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ฝ่าย ซึ่งทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับฝ่ายเสนอผู้อ านวยการต่อไป (5.1-4-2)  และสถาบัน ฯ ได้น าผลการด าเนินงานและผล
ประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายรวบรวมจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน (SAR สถาบัน)(5.1-4-
3) น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ(สปค. 01)(5.1-4-4) และผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะฯ (สปค. 02)  เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันซึ่งคณะกรรมการฯ เพ่ือให้การเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2556 (5.1-4-5) 
 

5.   มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ 
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ด าเนินตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ยึดหลักการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่ง
ได้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตลอดมา และได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ  (สปค.01)  (5.1-5-1)  เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานภายในสถาบัน โดยได้
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
(5.1-5-2) และส่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2552 - 2556  (5.1-5-3) 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ 
คุณภาพ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ 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)  ฐานข้อมูล
ส่วนบุคคล  (5.1-6-5) และเว็บไซต์สถาบัน (5.1-6-6)  โดยเป็นฐานข้อมูลในโปรแกรม Excel และ Access ซึ่ง
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในฐานดังกล่าว  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบันต่อไป  
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม พันธกิจของ
หน่วยงาน 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/การน าไปใช้ประโยชน์ (5.1-7-
1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ หรือข้อแนะน าจากผู้รับบริการและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถาบันต่อไป   และสถาบันได้ มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบัน (5.1-7-2) โดยมีบุคคลภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการ ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์พีระเดช  ทองอ าไพ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ 
3. นางสุนันทา สมพงษ์ 

 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เข้ามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของสถาบันเกี่ยวกับการร่วมก าหนดตัว
บ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน การให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของสถาบัน  ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 และ ครั้งท่ี 2/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 (5.1-7-3) 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย  และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้ความส าคัญในเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรส านักงานเลขานุการ  
(นางสุนทรา  อุชุภาพ) ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจ าปี 2557 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  (5.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2555 

5.1 7 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

8 ข้อ 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 7 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแน

น 

4 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

8 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพของสถาบัน (มก.) 
5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบัน  
5.1-2-1 รายงานการประชุมผู้บริหาร / คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบัน 

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบัน) 

5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ(วาระท่ีเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ของสถาบัน) 

5.1-3-2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน 
5.1-4-1 SAR ของฝ่าย 
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย 
5.1-4-3 SAR ของสถาบัน 
5.1-4-4 แผนพัฒนาปรับปรุง(สปค. 01) 
5.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน (วาระท่ีเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการ

ประเมินตนเองของสถาบัน และ สปค. 01) 
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุง(สปค. 01)(ดูเอกสาร 5.1-4-4) 
5.1-5-2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 02) 
5.1-5-3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2552-2556 
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 าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
5.1-8-1 เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-food) 

สถาบัน ต้องมีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม พร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็น
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ไม่ต้องน าคะแนน
ผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นสถาบันที่ภารกิจหลัก คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยสถาบันได้ก าหนด
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ร้อยละของ
โครงการวิจัยที่ไม่ใช่อาหาร  ซึ่งสถาบันได้มีการด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 38 โครงการ โดยคิด
เป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

ที ่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิ

เปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรด (ต่อเนื่องปีท่ี 2) 

ศุมาพร เกษมส าราญ 1,170,000 

2 ชุดโครงการ การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคา
ประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ท าลาย 

ศุมาพร เกษมส าราญ 1,380,000 

3 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชัน
แบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 

ศุมาพร เกษมส าราญ 55,500 

4 การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธี
ไม่ท าลายด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้ 

ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 120,000 

5 สร้างระบบการตรวจสอบระยะการสุก-แก่ภายในผลแคน
ตาลูปด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด
แบบสะท้อนกลับและแบบทะลุผ่าน 

วารุณี  ธนะแพสย์ 150,000 

6 ชุดโครงการ การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้
โตเร็วสกุล Acacia ส าหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิง
ประกอบย่อยสลายได้ ปีที่ 2 

พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 700,000 

7 โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุ
การเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท 

พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 500,000 

8 ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมัก
อาหารสัตว์ในประเทศไทย ปีที่ 2 

พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 350,000 

9 Development of fermenting-yeast for practical 
application 

พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 360,000 
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ที ่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
10 Development of Cassava Pulp to Ethanol for 

Pilot Plan 
พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 3,000,000 

11 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและ
น้ าตาล ปี 2556เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การวิจัยปี 2557-
2560 

สุคันธรส ธาดากิตติสาร 2,700,000 

12 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเอธานอลจากกากมัน
ส าปะหลังโดยการศึกษาสภาวะ pretreatmentที่
เหมาะสม 

วราภรณ์  ภิวัฒนาภิวัต 300,000 

13 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง 

สุพนิดา วินิจฉัย 356,000 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ 

สุพนิดา วินิจฉัย 211,695 

15 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ ( Glycyrrhiza glaba L.) ใน
สภาพปลอดเชื้อเพ่ือการผลิตสารทุติยภูมิ 

วิภารัตน์  พิทักษ์ด่าน
ธรรม 

419,000 

16 โครงการวิจัยเดี่ยวเรื่องการพัฒนาการออกรากและการ
ออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง 

วรรณสิริ วรรณรัตน์ 130,000 

17 การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามส าหรับ
การเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลังคาร์บอกซีเมทิล 

ปฐมา จาตกานนท์ 300,000 

18 การจัดการและประเมินการใช้ประโยชน์มันส าปะหลังชนิด
ไม่มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 

ปฐมา จาตกานนท์ 1,500,000 

19 Gains from Losses of Root and Tuber Crops ปฐมา จาตกานนท์ 2,500,000 
20 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบ

ของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลีแลคติกแอ
สิด (poly(lactic acid)) กับเซริซิน   

รังสิมา ชลคุป 412,000 

21 Photodegradation of coir fibre-reinforced 
poly(lactic acid) composite 

รังสิมา ชลคุป 100,000 

22 การคัดเลือกสาร antioxidants จากน้ ายางธรรมชาติและ
การพัฒนาวิธีการสะอาดในการสกัด 

ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 300,000 

23 อิทธิพลของสารประกอบที่ไม่ใช่ยางต่อคุณภาพของยาง
ธรรมชาติ 

ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 1,800,000 

24 โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าชีว
มวล 

มะลิวัลย์ หฤทัยธนา
สันติ์ 

955,000 

25 โครงการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมในการ
ปลูกไม้โตเร็วเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

มะลิวัลย์ หฤทัยธนา
สันติ์ 

585,090 

26 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้า
เชื้อเพลิง(Feed stock management model) เพ่ือพลิต
พลังงานแบบครบวงจร 

มะลิวัลย์ หฤทัยธนา
สันติ์ 

9,354,675 



 89 
 

ที ่ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
27 โครงการการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
สุธีรา วิทยากาญจน์ 250,000 

28 การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแยก
เส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ 

สุธีรา วิทยากาญจน์ 520,000 

29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพ่ือเป็นวัสดุคอมพอ
สิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

สุธีรา วิทยากาญจน์ 1,980,000 

30 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษพ้ืนบ้านด้วยกาว
ไหม 

วุฒินันท์ คงทัด 130,000 

31 สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการ ย้อมไหมด้วยสีแวตธรรม
ชาติ :  สี คราม  

สุชาดา อุชชิน 250,000 

32 โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย สุชาดา อุชชิน 700,000 
33 การพัฒนาการผลิต การสกัด และการวิเคราะห์สารและ

น้ ามัน หอมระเหยจากยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว         
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 750,000 

 โครงการย่อยที่ 1 การส ารวจ คัดเลือกแม่ไม้ และ การ
ขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส  และ เสม็ดขาว เพ่ือการผลิต 
น้ ามันหอมระเหยในประเทศไทย 

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากระบวนการสกัดและ การ
ตรวจสอบคุณภาพของ สารสกัดและน้ ามันหอมระเหย จาก
ยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว                                   
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ 
องค์ประกอบทางเคมีในน้ ามัน หอมระเหยจากยูคาลิปตัส 
และ เสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ท า ลายด้วยเนียร์
อินฟราเรดสเปก โตรส - โกป ี 

  

34 ความคงตัวและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของสารแอนโธ
ไซยานินจากซังข้าวโพดสีม่วง 

อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 377,620 

35 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจาก
เปลือกผลสบู่ด าเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

พรพรรณ สิระมนต์ 200,000 

36 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจาก
การผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ใน
แผ่นชิ้นไม้อัด 

พรพรรณ สิระมนต์ 200,000 

 รวมทั้งสิ้น  35,186,580 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีโครงการไม่เกินร้อยละ

49 
มีโครงการวิจัยร้อยละ

50-59 

มีโครงการวิจัยร้อยละ
60-69 

มีโครงการวิจัยร้อยละ
70-79 

มีโครงการวิจัยเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 

80 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
100 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 0.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5  5  4  4  4.00 0.00   

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

 1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

 
 2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 

Process) ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
 

 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 
 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี

ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 

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

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก ( Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญของการด าเนินงานของสถาบัน และ
มีการก าหนดระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม 
และประเมินผลการปรับปรุง โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือท าให้การ
ด าเนินงานของสถาบันสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  มีการทบทวนทั้งในแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) แผนบริหารความเสี่ยง  และคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (6.1-1-1) และรายงานผลการพัฒนา
ปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป   
 

 2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก ( Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีประกาศท่ี 001 ลงวันที่ 6 มกราคม  2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (6.1-2-1) 

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

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3) สรุปผลและรายงานการด าเนินงานการจัดท าคู่มือ เพื่อประกาศใช้ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้มีการประชุมเพ่ือจัดท า และทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ
หลักท่ีส าคัญด้านการบริหารจัดการ    ครั้งที่ 1/2555 วันที่  20 เม ษายน 25 55 ซึ่งให้พิจารณาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานภายในส านักงานเลขานุการ เช่น งานสารบรรณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานบริการวิชาการ 
และงานนโยบาย และในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 ได้พิจารณารายงาสรุปแบบประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานสถาบัน
ผลิตผลเกษตร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้าง, เสนอให้แต่ละงาน รวบรวมแบบฟอร์มที่
บุคลากรทุกท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม โดยให้แต่ละงานรวบรวมและส่งให้งาน
สารสนเทศเพ่ือน าลงเว็บไซด์สถาบันฯ ต่อไป  และผลการวัดระดับความคิดเห็นภาพรวมการใช้ประโยชน์จากคู่มือ 
อยู่ในระดับปานกลาง การใช้คู่มือฯ มีน้อย จึงได้เสนอให้มีการรณรงค์การใช้คู่มือการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ มาก
ขึ้น  (6.1-2-2) 
 คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยงานพัสดุได้มีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัย 
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 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน ได้มีการประชุม  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 20 เมษายน 
2555 เพ่ือทบทวนกระบวนการ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ  (6.1-3-1) 
 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  ได้มีการ จัดท าแบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานของ
สถาบัน เพ่ือให้บุคลากรภายในสถาบันได้ประเมินผลการใช้คู่มือปฏิบัติงาน   และได้สรุปผลการประเมินเพ่ือ
น าเสนอผู้อ านวยการฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการต่อไป (6.1-4-1 )  
โดยได้พิจารณาจากที่ประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 (6.1-4-2) 
 

 5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน ได้ จัดท าสรุปผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานเสนอ
ผู้อ านวยการเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป (6.1-5-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

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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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ภารกิจหลักของสถาบัน) 
6.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบันฯ  
6.1-2-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (วาระท่ีเกี่ยวกับ

ผลการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน (ดูเอกสาร (6.1-1-1) 
6.1-4-1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
6.1-4-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (วาระท่ีเกี่ยวกับ

การทบทวน และผลการปรับปรุงกระบวนการฯ) 
6.1-5-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน  (วาระท่ีเกี่ยวกับ

ผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
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 

 การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.24 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.91 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.50 4.58 3.78 3.78 4.24 4.28   
ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี  ดี  ดี ดี   
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน
ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 
5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.25  ผลผลิต มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
สถาบัน 3.76 รวมคะแนน 3.99 (ดี) 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยน าเข้า มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของ
สถาบัน 5.00 กระบวนการ มีผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของสถาบัน 4.75  รวมคะแนน 4.80 (ดีมาก)  

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน  

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้
ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันผลิตผลเกษตรฯ สามารถแสวงหาแหล่งทุนวิจัย และตีพิมพ์ผลงาน เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ/ฝึกงานนิสิต ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์พิเศษ เพิ่มข้ึน 
2. ควรแสวงหาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือทดแทนส าหรับการพัฒนางานบริการทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนางานวิจัย 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนให้นักวิจัยได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
งานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดทางด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/สาธารณะ/พาณิชย์จาก
งานวิจัยและบริการวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของฝ่ายฯ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  

 สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 
องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 รวม ระดับคุณภาพ 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- 3.43 5.00 - - - 3.54 ด ี

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ
และพลังงานชีวมวล 

- 3.93 5.00 - - - 4.00 ด ี

ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ - 2.33 5.00 - - - 2.50 ต้องปรับปรุง 

ส านักงานเลขานุการ 4.50 - 4.80 5.00 4.00 4.00 4.80 ดีมาก 
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บทท่ี 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปี การศึกษา  2556 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 
2557) ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ  หวังเป็นอย่างยิ่ง  ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรง  
ต่อ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................... (รศ.ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ) 
คณะเกษตร  

   
รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................... (รศ.ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร) 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
   

กรรมการ ........................................................................... (ผศ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์) 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

   
กรรมการและเลขานุการ ........................................................................... (นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 
   

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................... (นางกิตญา ศรีทองค า) 
ส านักงานทรัพย์สิน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ประจ าปี การศึกษา  2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557  โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  
(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มี
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.24 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

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

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. สถาบันมีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
2. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยที่หลากหลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ  
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3. มีเครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการงานวิจัย  
4. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและมีจิตบริการสูง  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการติดตามและประเมินผลบางกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเพิ่มการติดตามและประเมินผลบางกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรสนับสนุนให้ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการวิจัย และ

การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีการถ่ายทอดความรู้

ด้านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้ความรู้ไม่สูญหาย
และก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนกับองค์กร  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ /กิจกรรม ทั้งหมด จ านวน 6  กิจกรรม มีการ
ด าเนินการแล้ว 6 กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ด าเนินการระบบประกัน

คุณภาพในรูปแบบสถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมิน คุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  ในรอบปีการศึกษา 2555   
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 
24 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   
ประเมินตนเอง  ได้ค่าคะแนน  4.29 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.38 อยู่ในเกณฑดี์ 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 

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

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 
เวลา 09.15 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   ณ ห้องประชุม  K902 ชั้น 9 
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 

- ผู้อ านวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะผู้บริหาร 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
ผู้บริหารสถาบันฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

1.   ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมิน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา และ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมิน ฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ชั้น 2 
เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุม K204 ชั้น 2 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม  K204 ชั้น 2 
  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลภายในและภาย  มก. 

                    กลุ่มท่ี 2  กลุ่มหัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันฯ / หัวหน้าฝ่าย    
                  กลุ่มท่ี 3  กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (สาย ข และ ค)     

เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม K204 ชั้น 2  

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

คุณภาพภายใน  ณ ห้องประชุม K204 ชั้น 2 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหาร

และบุคลากรของสถาบัน ฯ รับทราบ ณ ห้องประชุม K902 ชั้น 9 
เวลา 12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม K902 ชั้น 9 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 
SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์ประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก  
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ส าหรับการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย  4.24 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.28  ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

5.00 5.00 4.00 4.25 3.76 3.76 3.91 3.99 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

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

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.24 4.28  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้     4.50 4.50  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  3.91 3.99  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 4 4 3.00 3.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
นักวิจัยประจ า 

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

43 43.00 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 4 5 4.00 5.00  

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 35 19 44.19 19 44.19 5.00 5.00  

43 43 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.10  640.70 4.00 640.70 4.00 4.00 4.00  

160 160 
2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่

ร้อยละ 30 40.75 88.59 40.75 88.59 5.00 5.00  
 46 46 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน  46 46    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน  33 8.25 33 8.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ ์ 

ผลงาน  31 31.00 31 31.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  2 0.50 2 0.50    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  0  0.00 0  0.00    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ 
ผลงาน  1 1 1 1    

2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 20 4.00 8.70 4.00 8.70 2.17 2.17  
46 46 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง  2 2    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง  0 0    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง  2 2    

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง  0 0    

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 3.00 15.79 3.00 15.79 2.63 2.63  

 19.00 19.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  2 2    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง  0 0    

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง  1 1    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง  19 19    

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 2 2 2.00 2.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที ่1 

ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 
ข้อ 5 4 4 5.00 5.00  

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที ่2 

ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาต)ิ 
ข้อ 5 2 2 3.00 3.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

 2556 หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน)  ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  4.80 4.80  

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 4 4 4.00 4.00  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.0 63.00 94.03 5.00 5.00 5.00 5.00  

67.00 67.00 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 7 7 4.00 4.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  5.00 5.00  

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.50 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

1. สถาบันฯ มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
  แนวทางเสริม  

1. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและหรือนานาชาติ 
 จุดที่ควรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ  

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 

- 

 องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางเสริม  
1. สถาบันฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดการติดตามและประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์  
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรติดตามและประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
     - 

 แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
-  

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรแสดงผลการบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทั้ง 10 ข้อ  

แนวปฏิบัติที่ดี 
1.  สถาบันฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้ความรู้ไม่สูญหายและก่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนกับองค์กร ควรมีการประเมินผลและน ามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
เป็นนวัตกรรมได้ต่อไป 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00  ได้คุณภาพระดับด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- 
  แนวทางเสริม  

- 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ขาดการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงในการด าเนินงานบางกิจกรรม 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ควรติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ระบบ PDCA 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 
ข้อสังเกต 

- 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  จ านวน 1ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  อยู่ในเกณฑด์ีมาก  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานผลการด าเนินงาน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ข้อ 4 4 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 

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

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 5 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 4 4 

8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน คน 19 19 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4 4 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 155.81 155.81 

11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน 46 46 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

คน 43 43 

13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3 3 

14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 33 33 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
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17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 31 31 

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ผลงาน 2 2 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0 

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ ผลงาน 1 1 

23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

คน 46 46 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

คน 46 46 

25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 3 3 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

บาท 7,225,500 7,225,500 

27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

บาท 23,996,080 23,996,580 

28 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ เรื่อง 4 4 

29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2 2 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง 2 2 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0 0 

33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 

  1 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 2 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 1 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 19 19 
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38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 2 2 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

40 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที ่1 
ภายในสถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที ่2 
ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 2 2 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 4 4 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

คน 63 63 

47 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 67 67 

48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

คน 64 64 

49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ผู้รับบริการประทับใจการให้บริการของนักวิจัย เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี  และจะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้
บริการต่อไป 

2. ไม่ทราบว่ามีการประเมินผลการให้บริการ และยังไม่เคยได้ประเมิน 
 

กลุ่มหัวหน้างานส านักงานเลขานุการ/หัวหน้าฝ่ายฯ 
1. บุคลากรเข้าใจระบบการประเมินความดีความชอบและเห็นชอบระบบที่ใช้ในปัจจุบัน  
2. มีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของนักวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามคุณวุฒิและอายุงาน  
3. ควรมีระบบการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เช่น เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
4. การน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ มีการของบประมาณท้ังจากมหาวิทยาลัยและจาก สวพ.มก. อีก

ทั้งสถาบันฯ มีกองทุนสนับสนุนทุนให้ไปน าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย จ านวนไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี 
ตามท่ีจ่ายจริง 

5. แต่ละฝ่ายขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท างานด้านเอกสาร ยังคงพ่ึงเจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขานุการ  
 

กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจ า 
1. บุคลากรมีความรักองค์กร โดยผู้บริหารท าเป็นตัวอย่างให้เห็น ให้รักและช่วยเหลือกัน 
2. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของทุกคนในการท างาน 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรคือ ความรักและสามัคคีกัน 
4. มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยมีรางวัลบุคลากรดีเด่น 
5. มีกองทุนของสถาบันฯ เช่น ทุนการศึกษาบุตร  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 
6. ควรเพิ่มสวัสดิการของกองทุนสถาบันฯ เช่น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้  
7. ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องการความมั่นคง 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
 

ภาคผนวก 

 สรุปผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 จ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
โครงการ ช่วง

ระยะเวลา
ของโครงการ  

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่ง
ทุน 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยกีารตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ท าลาย 

1.การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือก
และข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ต่อเนื่อง
ปีท่ี 2) 

2556 - 2557 ศุมาพร เกษม
ส าราญ(หัวหน้า)/
ณมาพร อัตถ
วิโรจน์/ณัฐภรณ์ 
สุทธิวิจิตรภักดี/
ชัชวาลย์  จันทรา
สุริยารัตน์/วารุณี 
ธนะแพสย์/รื่นฤดี 
แก้วชื่นขัย/ศิริมาดา 
มงคลวิทย์/บุษบา 
ปัญญาชน/Prof.Su
mio Kawano/
ผชช.สรุพล ยศ
เทียม/คุณกัญญา 
เชื้อพันธุ์ 

สวก. - 1,170,000 1,170,000 

2.ชุดโครงการ การสร้างเครื่องเนียร์
อินฟราเรดราคาประหยัดเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ท าลาย 

2556 - 2557 ศุมาพร เกษม
ส าราญ(หัวหน้า)/
ผศ.ดร.ดุสิต ธน
เพทาย/รศ.ดร.
อนุพันธ์ เทอดวงศ์
วรกุล/ณัฐภรณ์ 
สุทธิวิจิตรภักดี/
วารุณี ธนะแพสย์/
อมรเดช พุทธิพัฒน์
ขจร/ทศพล อุมะ
มานิต/ถิระนัน อ่อน
สุขใส 

สวพ.มก. 1,380,000 - 1,380,000 

3.การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินใน
ยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วย
เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี 

2556 - 2557 ศุมาพร เกษม
ส าราญ(หัวหน้า)/
วราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต/ณัฐภรณ์ 
สุทธิวิจิตรภักดี/พิ
ลาณี ไวถนอมสัตย์/
วารุณี ธนะแพสย์ 

สวพ. มก. 55,500 - 55,500 

4. การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวท่ีมี
แมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ท าลาย

2556 - 2557 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตร
ภักด(ีหัวหน้า) /ศุมา

สกว. ร่วมกับ 
สวพ. มก.  

120,000 120,000 240,000 
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ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้ พร เกษมส าราญ/
วารุณี ธนะแพสย์ 

5.สร้างระบบการตรวจสอบระยะการ
สุก-แก่ภายในผลแคนตาลูปด้วย
เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้
อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับและแบบ
ทะลุผ่าน 

2556 - 2557 วารุณี ธนะแพสย์
(หัวหน้า)/ศุมาพร 
เกษมส าราญ)/ณัฐ
ภรณ์ สุทธิวิจิตร
ภักด ี

สวพ.มก. 150,000 - 150,000 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย 
6. ชุดโครงการ การพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล 
Acacia ส าหรับการผลิตพลังงานและ
วัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ปีท่ี 2 

2556 - 2557 พิลาณี ไวถนอมสัตย์
(หัวหน้า)/ สุธีรา 
วิทยากาญจน์/เกษม 
หฤทัยธนาสันติ์ 

สวพ.มก. 700,000 - 700,000 

7.โครงการการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอิน
ไฮโดรไลเสท 

2556 - 2557 พิลาณี ไวถนอมสัตย์
(หัวหน้า)/ สุคันธรส 
ธาดากิติสาร/สุ
พนิดา วินิจฉัย 

กรมหม่อน
ไหม 

- 500,000 500,000 

8. ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิง
เอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ใน
ประเทศไทย ปีท่ี 2 

2556 - 2557 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 
(หัวหน้า)/ภัทร คม
กมล/ ดรุณี ศรี
ชนะ/วราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต 

สวพ.มก. 350,000 - 350,000 

9. Development of fermenting-
yeast for practical application 

2556 - 2557 พิลาณี ไวถนอมสัตย์
(หัวหน้า)/ วราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/
วารุณี ธนะแพสย์/
ประภัสสร รักถาวร/
พรภิมล จันทร์ฉาย/
อันธิกา บุญแดง 

JIRCAS - 360,000 360,000 

10. Development of Cassava 
Pulp to Ethanol for Pilot Plant 

2556 - 2557 พิลาณี ไวถนอมสัตย์
(หัวหน้า)/วราภรณ์ 
อภิวัฒนาภิวัต/
วารุณี ธนะแพสย์/
พรภิมล จันทร์ฉาย/
อันธิกา บุญแดง 

Idemitsu - 3,000,000 3,000,000 

11.การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ าตาล ปี 
2556เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การวิจัยปี 
2557-2560 

2556 - 2557 สุคันธรส ธาดากิติ
สาร(หัวหน้า)/ยุพา 
ปานแก้ว 

สกว. - 2,700,000 2,700,000 

12.การปรับปรุงกระบวนการผลิต
เอธานอลจากกากมันส าปะหลังโดย
การศึกษาสภาวะ pretreatment ท่ี
เหมาะสม 

2556 - 2557 วราภรณ์ อภิ
วัฒนาภิวัต
(หัวหน้า)/พิลาณี ไว
ถนอมสัตย์/พรภิมล 
จันทร์ฉาย 

สวพ. มก. 300,000 - 300,000 

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องส าอางผลิตภัณฑ์และเพื่อสุขภาพ 
13.การทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง 

2556 - 2557 สุพนิดา  วินิจฉัย
(หัวหน้า)/หทัยรัตน์ 
ริมคีรี/พัลลภา วุฒิ

วช. - 356,000 356,000 
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ภาพรกุล 
14.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากพืชธรรมชาติ 

2556 - 2557 สุพนิดา   วินิจฉัย
(หัวหน้า)/ อุดม
ลักษณ์ สุขอัตตะ/
ประภัสสร รักถาวร 

ธกส. - 211,695 211,695 

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม 
15.การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ 
(Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพ
ปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ 

2556 - 2557 วิภารัตน์ พิทักษ์
ด่านธรรม(หัวหน้า)/
เจษฎาพร พิทักษ์สุธี
พงศ์/วิลาสินี  กวีกิจ
ธรรมกุล/สุพนิดา 
วินิจฉัย/พนิดา วงษ์
แหวน 

วช. - 419,000 419,000 

16.โครงการวิจัยเดี่ยวเรื่องการ
พัฒนาการออกรากและการออกปลูก
ในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อ
พะยูง 

2556 - 2557 วรรณสิริ วรรณ
รัตน(์หัวหน้า)/
วิลาสินี  กวีกิจธรรม
กุล/พนิดา วงษ์
แหวน/ศิรินรี 
สุพรรณสมพร 

สวพ.มก. 130,000 - 130,000 

รวม    3,185,500 8,836,695 12,022,195 

 
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 
โครงการ ช่วงระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. 2555-

2556) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้งน้ าตาลและข้าว 
1. การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ 
เป็นสารเชื่อมข้ามส าหรับการ
เตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมัน
ส าปะหลังคาร์บอกซีเมทิล 

2556  ดร.ปฐมา จาตกานนท์  
 ดร. กุลฤดี  แสงสีทอง 
 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

300,000 - 300,000 

2. การจัดการและประเมินการใช้
ประโยชน์มันส าปะหลังชนิดไม่
มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 

2556 
  

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 
นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์นาย
ภัควัฒน์ เลาคา 
ดร.ปฐมา จาตกานนท์ 
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาทศ 
ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิ

พิเชษฐ์ 
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต 

มูลนิธิสถาบัน
พัฒนามัน

ส าปะหลังแห่ง
ประเทศไทย 

- 1,500,000 1,500,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. 2555-

2556) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

3. Gains from Losses of Root 
and Tuber Crops 

2556 
 

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต 
ดร.จักรพล สุนทรวราภาส 
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท 
นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 
น.ส.รุ่งทิวา วันสุขศรี 
นายชูเกียรติ กิจคณาเสถียร 
ดร.ปฐมา จาตกานนท์ 

The European 
Union FP7 

- 2,500,000 2,500,000 

4. การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และการเข้ากันได้กับระบบของ
สิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์
ของพอลีแลคติกแอสิด 
(poly(lactic acid)) กับเซริซิน   

2555-2556 ดร . รังสิมา ชลคุป 
ดร . วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
ดร . รัตนา ตันฑเทอดธรรม  
ดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์ดร . 
รังสิมา ชลคุป 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

- 412000 412000 

5. Photodegradation of coir 
fibre-reinforced poly(lactic 
acid) composite 

2555-2556 ดร . รังสิมา ชลคุป 
 

ทุนจาก
ต่างประเทศ 

- 100,000 100,000 

6. การคัดเลือกสาร 
antioxidants จากน้ ายาง
ธรรมชาติและการพัฒนาวิธีการ
สะอาดในการสกัด 

2556 ดร. ศิริลักษณ์ เล้ียงประยูร 
นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ 
Dr. Laurent VAYSSE 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

300,000 - 300,000 

7. อิทธิพลของสารประกอบท่ี
ไม่ใช่ยางต่อคุณภาพของยาง
ธรรมชาติ 

2556 ดร. ศิริลักษณ์ เล้ียงประยูร 
รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต 
นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ 
นางสาวจตุพร ชัยยุทธ 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

1,800,000 - 1,800,000 

8. โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าชีวมวล 

2556 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ดร.วิชัย  ศิวะโกศิษฐนาย
ยุทธนา  บรรจง 
นางสาวเทพา  ผุดผ่อง
นางสาวรุ่งฤดี  พรสกุลเลิศ
ชัยนางสาวชลลดา  บุราชริ
นทร์ 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ

อนุรักษ์ พลังงาน 

-                    
811,750 

                   
811,750  

9. โครงการศึกษาศักยภาพของ
พื้นท่ีดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้
โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

2556 ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนา
สันติ์ 
ดร.วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล
ผศ.ดร.รุ่งเรือง  พูลศิริ 
นายเอกพงษ์  ธนะวัติ 
ผศ.ดร.สุธรรม  ปทุมสวัสดิ์
ดร.ธีริน  วาณิชเสนี 
นายสุเทพ  จันทร์เขียว 
นายสมปอง  นิลพันธื 
นายสมโภช  พิศาภาคย์ 
นายสุริยา  เปรมสมัย 

ส านักงานกองทุน
สนับการวิจัย 

-                    
390,060 

                   
390,060  
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. 2555-

2556) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

10. โครงการการพัฒนาต้นแบบ
การบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง
(Feed stock management 
model) เพื่อพลิตพลังงานแบบ
ครบวงจร 

2556 ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนา
สันติ์ 
ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย์ 
ดร.สุธีรา  วิทยากาญจน์ 
นายเกษม  หฤทัยธนาสันติ์ 
นายยุทธนา  บรรจง 
นางสาวเทพา  ผุดผ่อง 
นายเอกพงษ์  ธนะวัติ 

ส านักงานนโยบาย
และแผนกระทรวง

พลังงาน 

- 9354675 9354675 

11. โครงการการผลิตเยื่อ
กระดาษฟอกขาวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2556 ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ 
นายชัยพร สามพุ่มพวง 
นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

250,000  250,000 

12. การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้น
ใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใย
ธรรมชาติ 

 ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ 
นายวุฒินันท์ คงทัด 
นายชัยพร สามพุ่มพวง 
นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล 
นายประจักษ์ แอกทอง 

สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- 520,000 520,000 

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เส้นใยไผ่เพ่ือเป็นวัสดุคอมพอสิต
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

2555-2556 ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ 
รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช 
นางยุพา ปานแก้ว 
ดร.รังสิมา ชลคุป 
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 
นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร 
นางสาวนิตยา ทับทิมทัย 
ดร.ธีริน วาณิชเสนี 
ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ 
นายยุทธนา บรรจง 
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์ 
นางสาวเทพา ผุดผ่อง 
นางสมบูรณ์ ปล้ืมปัญญา
นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล 
ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
นายชัยพร สามพุ่มพวง 

ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ  
 

- 1,980,000 1,980,000 

14. การปรับปรุงสมบัติเชิงกล
ของกระดาษพ้ืนบ้านด้วยกาวไหม 

2556 นายวุฒินันท์ คงทัด 
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ 
นางสาริมา สุนทรารชุนดร.
รัตนา ตันฑเทอดธรรม 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

130,000 - 130,000 

15. สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับ
การ ย้อมไหมด้วยสีแวตธรรม
ชาติ :  สี คราม  

2556 นางสุชาดา อุชชิน 
อ . ศรันยา คุณะดิลก 

 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

250,000 - 250,000 

16. โครงการศึกษาแนวทางการ
ฟอกย้อมเส้นไหมไทย 

2556 นางสุชาดา อุชชิน 
ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐ
ยานนท์ 

ส านักงาน
มาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

- 700,000 
 

700,000 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480863
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480863
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480863
http://research.rdi.ku.ac.th/world/showItem.php?itemID=186074&lang=th
http://research.rdi.ku.ac.th/world/showItem.php?itemID=186074&lang=th
http://research.rdi.ku.ac.th/world/showItem.php?itemID=186074&lang=th
http://research.rdi.ku.ac.th/world/showItem.php?itemID=186074&lang=th
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. 2555-

2556) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

17. การพัฒนาการผลิต การสกัด 
และการวิเคราะห์สารและน้ ามัน 
หอมระเหยจากยูคาลิปตัส และ 
เสม็ดขาว  
โครงการย่อยท่ี 1 การส ารวจ 
คัดเลือกแม่ไม้ และ การขยายพันธุ์
ไม้ยูคาลิปตัส  และ เสม็ดขาว เพื่อ
การผลิต น้ ามันหอมระเหยใน
ประเทศ ไทย  
โครงการย่อยท่ี 2 การพัฒนา
กระบวนการสกัดและ การ
ตรวจสอบคุณภาพของ สารสกัด
และน้ ามันหอมระเหย จากยูคา
ลิปตัส และเสม็ดขาว  
โครงการย่อยท่ี 3 การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ปริมาณ องค์ประกอบ
ทางเคมีในน้ ามัน หอมระเหยจากยู
คาลิปตัส และ เสม็ดขาว ท่ีรวดเร็ว 
และไม่ท า ลายด้วยเนียร์
อินฟราเรดสเปก โตรส - โกปี  

2555-2557  ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 
นางยุพา ปานแก้ว  
นางวารุณี ธนะแพสย์ 
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ 
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์ 
นายยุทธนา บรรจง 
นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรม
กุล 
ดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่าน
ธรรม 
ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร  
ดร.พรพรรณ สิระมนต์  
นางสาวประภัสสร รักถาวร 
ดร.ศุมาพร เกษมส าราญ  
ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

750,000 - 750,000 

18. ความคงตัวและคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระของสารแอนโธ
ไซยานินจากซังข้าวโพดสีม่วง 

2556-2557 ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
นางสาวประภัสสร รักถาวร 
นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ 
นางสาวลลิตา คชารัตน์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
  -                    

377,620 - 

19.การศึกษาการสกัดและฤทธ์ิ
ทางชีวภาพของแทนนินจาก
เปลือกผลสบู่ด าเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

2555-2556 ดร . พรพรรณ สิระมนต์ 
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

200,000 - 200,000 

20. การสกัดแทนนินจากเปลือก
ไม้โกงกางวัสดุเหลือท้ิงจากการ
ผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อย
สลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้
อัด 

2555-2556 ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ 
ดร . พรพรรณ สิระมนต์ 
ดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ 
รศ . ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

200,000 - 200,000 

รวม 3,980,000 14626105 18,606,105 
รวมทั้งสิ้น  
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 จ านวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย 22 1 23 
2. บทความทางวิชาการ    

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ - 23 23 
2.2 ผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 19 31 50 

รวม 41 55 96 
   

 จ านวนบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ  
บุคลากรวิจัย ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

นับซ้ า ไม่นับซ้ า 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 45 14 59 47 
2. จ านวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 22 21.5 43.5 28.5 

รวม 67 35.5 102.5 75.5 
 

 ผลงานจากงานวิจัย  
ผลจากงานวิจัย ระดับชาต ิ ระดับ

นานาชาติ 
รวม 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง - 4 4 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ 5 1 6 
3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร    
    3.1 สิทธิบัตร - - - 
    3.2 อนุสิทธิบัตร 6 - 6 
4. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ - - - 

รวม 11 5 16 
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 

และกิจกรรมที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
 
 

1.มกอช. (การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การ
ปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอม
มะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรด (ต่อเนื่องปีท่ี 2)) 
2.ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 
(การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน
ในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาว
อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด 
(ต่อเนื่องปีท่ี 2)) 
3.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี (การพัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิ
เปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ต่อเนื่องปีท่ี 2)) 

1.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
2.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
 
3.ผู้ร่วมวิจัย 
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4.ส านักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว (การ
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนใน
ข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่าง
รวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ต่อเนื่องปี
ท่ี 2)) 
5.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (การพัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิ
เปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ต่อเนื่องปีท่ี 2)) 
6. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (ชุดโครงการ การ
สร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ท าลาย) 
7. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน (ชุดโครงการ 
การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัด
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ท าลาย ) 
8. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ความ
เป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้า
หมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย ปีท่ี 2) 
9.ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มก (การทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก
ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง) 
10. สวทช. (การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ 
(Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชื้อ
เพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ) 
11. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก. (การ
เพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba 
L.) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติย
ภูมิ) 

4.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
 
 
5.ท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
 
6.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
7.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
8.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
 
9.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
10.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
11.ผู้ร่วมวิจัย 
 
 

ภายนอกประเทศ 
 
 

1. JIRCAS (Development of fermenting-
yeast for practical application) 
2. Idemitsu (Development of Cassava 
Pulp to Ethanol for Pilot Plant) 
3. . Kagoshima University, Japan (การ
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนใน
ข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่าง
รวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (ต่อเนื่องปี
ท่ี 2)) 

1.ร่วมวิจัยและสนับสนุน
งบประมาณ 
2. .ร่วมวิจัยและสนับสนุน
งบประมาณ 
3.ท่ีปรึกษาโครงการ 

360,000 
 
3,000,000 
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ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 
เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 

และกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

1.การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ 
เป็นสารเชื่อมข้ามส าหรับการ
เตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมัน
ส าปะหลังคาร์บอกซีเมทิล 

วิจัยร่วม - 

2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง
แห่งประเทศไทย (The Thai 
Tapioca Development Institute 
,(TTDI)) 

2. การจัดการและประเมินการใช้
ประโยชน์มันส าปะหลังชนิดไม่
มีอะมิโลสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 

สนับสนุนทุนวิจัย  1,500,000 

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ 
 

3. การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และการเข้ากันได้กับระบบของ
สิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์
ของพอลีแลคติกแอสิด 
(poly(lactic acid)) กับเซริซิน   

วิจัยร่วม - 

4. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล 

4. การพัฒนาสถานีพลังงานชีว
มวลชุมชนแบบครบวงจร 

วิจัยร่วม - 

5. บริษัท ธรรมสรณ์ จ ากัด 5. การแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยี
การระเบิดด้วยแรงดันไอน้ า โดย
เครื่อง DOS Hydrolysis 
Recycle 

วิจัยร่วม - 

6.ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
7.บริษัท มาลี สามพราน จ ากัด 
(มหาชน) 
8. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
วัตถุดิบจากภาคเกษตรเพ่ือการ
พัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 

วิจัยร่วม - 
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 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยต่างประเทศ 
 

เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 
และกิจกรรมที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1. Institut de Sciences 
des Matériaux de 
Mulhouse (IS2M), 
University of Huate 
Alsace, France 

1. Valorization of stabilized 
and recycled natural 
rubber (NR) and blends of 
NR/hydrogenated 
acrylonitrile butadienne 
rubber (HNBR) through 
their adhesive and 
frictional properties 

สนับสนุนทุนวิจัย 192,000 

 
 

2. Ecole Supérieure de 
Physique–Chimie 
Industrielles de la Ville 
de Paris, France 

288,000 

3. Ecole Centrale Paris- 
Laboratoire de Génie 
des Procédés et 
Matériaux, France 

- 

4. KU Leuven, Belgium - 

5. Molecular and 
Macromolecular 
Photochemistry (PMM) 
Section, Institut de 
Chimie de Clermont-
Ferrand (ICCF), 
University of Blaise 
Pascal, Clermont-
Ferrand, France   

2. Cellulose fibre 
reinforced poly(lactic acid) 
biocomposites : Durability 
of properties in conditions 
of photo-ageing ในหัวข้อ
โครงการต่อเนื่อง 
Photodegradation and 
photoageing of polymer 
composites 

สนับสนุนทุนวิจัย 100,000 

6. Montpellier SupAgro 

 

3. Development of 
bioplastics derived from 
plant lipid/triglyceride, 
natural polyphenols and 
polysaccharides 

วิจัยร่วม - 

7. INRA 

8. CIRAD 

9. CNRS, Bordeaux  
    CIRAD 

4. Study of the membrane 
of the particle of natural 
rubber by a biomimetic 
approach in Langmuir films 

วิจัยร่วม - 
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 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน)  
(ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 
 
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/เอกชน 

ที่สนับสนุน
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 
รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 

ภาควิชา คณะ/หน่วยงาน 

1.การบริการ
เครื่องมือตรวจ
วิเคราะห์เนียร์
อินฟราเรดและ
แก๊สโครมาโตรก
ราฟฟี 

หน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนท่ัวไป
ผู้สนใจ 

ณัฐภรณ์ สุทธิ
วิจิตรภักดี 
(หัวหน้า
โครงการ)/ศุมา
พร เกษม
ส าราญ 

65,000 65,000    

2.การพัฒนา
ต ารับสเปรย์
ระงับกลิ่นและ
บ ารุงผิวชนิดไม่
อัดแก็สส าหรับ
ผู้ชาย 

บริษัท บี วัน 
เทค จ ากัด 

สุพนิดา วินิจฉัย 
(หัวหน้า
โครงการ) 

34,270 34,270    

3.โครงการ
ขยายพันธุ์กล้วย
หอมเขียวด้วยวิธี
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บุคคลท่ัวไป นส.วิลาสินี กวี
กิจธรรมกุล 

79,800 79,800    

4.โครงการ
ขยายพันธุ์กล้วย
หอมทองด้วยวิธี
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ปี 54 

บุคคลท่ัวไป นส.วิลาสินี กวี
กิจธรรมกุล 

248,000 248,000    

5.โครงการ
ขยายพันธุ์กล้วย
น้ าว้าด้วยวิธี
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บุคคลท่ัวไป นส.วิลาสินี กวี
กิจธรรมกุล 

41,500 41,500    

6.โครงการ
ขยายพันธุ์ขมิ้น
ด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บุคคลท่ัวไป นส.วิลาสินี กวี
กิจธรรมกุล 

60,000 60,000    

7.โครงการ
ขยายพันธุ์กล้วย
เล็บมือนางด้วย
วิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

บุคคลท่ัวไป นส.วิลาสินี กวี
กิจธรรมกุล 

184,500 184,500    

รวม   713,070 713,070    
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 ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/เอกชน 

ที่สนับสนุน
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จ านวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 

 

1.โครงการพัฒนา SMEs 
สู่มาตรฐานคุณภาพ (ให้
ความรู้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ SMEs ณ สถาน
ประกอบการ) 

สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

นายวุฒินันท์   คงทัด 30,000 - 30000  

2. การศึกษาการใช้ CDG 
และ MSG เพื่อลดปริมาณ
เกลือ 

ทุนจาก
ภาคเอกชน 

 

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 250,000 - 250000  

3. โครงการพัฒนาวิชาการ
เป็นที่ปรึกษาและวิทยากร
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ 
SMEs ณ สถาน
ประกอบการ 

สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

นายวุฒินันท์   คงทัด 40,000 - 40,000  

4. พัฒนา SME สู่
มาตรฐานคุณภาพ (ให้
ความรู้ ค าปรึกษาแนะน า
แก่ SMEs ณ สถาน
ประกอบการ) การย้อมสี
ดอกไม้ประดิษฐ์
(สุพรรณบุรี) 

สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

นายวุฒินันท์   คงทัด 30,000 - 30,000  

5. การพัฒนา SMEs สู่
มาตรฐานคุณภาพ(ให้
ความรู ้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ SMEs ณ สถาน
ประกอบการ) การป้องกัน
เชื้อรา (นครนายก) 

สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 

นายวุฒินันท์   คงทัด 30,000 - 30,000  

6. การวิเคราะห์
องค์ประกอบไขมันใน
ตัวอย่างธรรมชาติ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกชน/ชุมชน 

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร  
 

150,000 - 150,000  

7. การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลทราย 

ทุนจาก
ภาคเอกชน 

รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 200,000 
 

- 200,000 
 

 

8. บริการผลิตสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน/ชุมชน 

นางสาวประภัสสร รักถาวร 100,000 - 100,000  

9. การใช้ประโยชน์จาก
ของเหลือจากภาค
เกษตรกรรมส าหรับการ

ทุนจากภาครัฐ/
เอกชน 

ดร.รังสิมา ชลคุป 
 

1,500,000 - 1,500,000  
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ผลิตเส้นใยธรรมชาติเพื่อ
สิ่งทอในเชิงพาณิชย์ 
10. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้น
ใยไผ่แบบครบวงจร ป2ี 

ส านักงาน
พัฒนา

เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ  

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  1,991,000 - 1,991,000  

รวมท้ังสิ้น 4,321,000 - 4,321,000  
 
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/
เอกชน ที่
สนับสนุน
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จ านวนงบประมาณ หมาย
เหตุ รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 

ภาควิชา คณะ/
หน่วยงาน 

1. โครงการทดสอบ
ความต้องการตลาด
ผลิตภัณฑ์จาก
งานวิจัย 

 

ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 
น.ส.ชลลดา บุรา และ นาง
กัณทิมา โอชารส 

200,000     

2. โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2556 

 
นางกัณทิมา โอชารส 200,000     

รวมทั้งสิ้น 400,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adsthailand.com%2Fbedo%2F&ei=duh0U6mtI87orQe0koGYCg&usg=AFQjCNE8NYr0OsobBYvnWwfACYI8x2kO4A&sig2=dWRGsMkW5B7_62rkd2abnA
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน  

ปี 2556 
สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8  8 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ  4  4 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  4 5 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  6 6 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 31,221,580 31,221,580 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 3  3  

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ  4  4 
8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 44.19 44.19 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 89.13 89.13 
11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน 49 49 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 46 46 
13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3 3 
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 9.50 9.50 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.50 0.50 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 29.0 29.0 

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน  
ปี 2556 

สถาบัน กรรมการ 
19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.25 0.25 

20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 
22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 3.00 3.00 
23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค ์
คน 8.70 8.70 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 46 46 
25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ผลงาน 3 3 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 

บาท 7,225,500 7,225,500 

27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 

บาท 23,966,080 23,966,080 

28 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 4 4 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2 2 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 2 2 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0 

33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 1 1 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 0 0 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 1 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง 19 19 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 2 2 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
40 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

สถาบัน (ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้อ 4 4 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 
 

ข้อ 2 2 
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ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน  
ปี 2556 

สถาบัน กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   

42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 4 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 63 63 

47 จ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด คน 67 67 

48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 64 64 

49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    

52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 

 


