
1 
 

 
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 

(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
ประเมินวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 



2 
 

คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 ได้รับมอบหมาย                 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร   ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2557   (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)  ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

 
ประธานกรรมการ ........................................................ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล  รอดเพ็ชร)

คณะบริหารธุรกิจ
 

กรรมการ ........................................................ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน ศรีงาม)
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กรรมการ ........................................................ (อาจารย์ ดร.ณัฐพล  จันทร์พาณิชย์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เลขานุการ ........................................................ (นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ)
สํานักงานประกันคุณภาพ

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 



3 
 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 ................................................. 2 

สรุปข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน .................................................................................................................... 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด ........................................................................................ 5 
หมวด 1 การนําองค์กร .............................................................................................................................. 5 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ............................................................................................................... 5 
หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกค้า .......................................................................................................................... 5 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ............................................................................... 6 
หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร ..................................................................................................................... 6 
หมวด 6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบัติการ ......................................................................................................... 6 
หมวด 7 ผลลัพธ ์....................................................................................................................................... 6 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 7 
ภาคผนวกที่ 1  ภาพกิจกรรม .................................................................................................................... 8 

 



1 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ในปีการศึกษา 2557 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx)  โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมี
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น   
       ผู้บริหารและบคุลากร ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการศึกษาวิธีการบริหารจัดการ

กระบวนการ  เพื่อเตรียมการดําเนินการให้เป็นไปเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

   
  ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากสถาบันฯ ยังขาดความรู้และความเข้าใจเจตนารมณ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)   จึงยังไม่สะท้อนบริบทที่แท้จริงของ
สถาบัน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการและการกําหนดตัววัดความสําเร็จ  ท่ีอาจไม่
สอดคล้องกับบริบท พันธกิจ และวิสัยทัศน์      ดังนั้น  ผู้บริหารที่รับผิดชอบกระบวนการตามเกณฑ์
หมวดที่ 1 - 6   ควรเร่งทําความเข้าใจ  โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  การฝึกอบรม   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น และจากที่ปรึกษา  ให้สามารถนําบุคลากรสู่การปฏิบัติได้  

2. รายงานเป็นเครื่องมือให้สถาบันฯได้ทราบระดับพัฒนาการของตนเอง  และวางแผนการดําเนินการ
ปรับปรุง (Action plan)ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์หรือทําให้ดีย่ิงขึ้น  จึงควรสะท้อนการดําเนินงานย้อน
อดีตที่ ยังมีผลถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเท่าน้ัน  นอกจากนี้  การใช้แผนภูมิ ตาราง และกราฟ  
ควรสัมพันธ์กับคําอธิบายในเนื้อเรื่อง  และแสดงให้เข้าใจง่าย 

3. การนําเสนอผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 ยังไม่สอดคล้องกับการดําเนินการในหมวดต่างๆ  และควรแยกกลุ่ม
ผู้รับบริการ  กลุ่มบุคลากร  ตามกลุ่มท่ีแสดงไว้ในโครงร่างองค์การ  และควรรายงานผลย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ปี  เพื่อแสดงแนวโน้มผลการดําเนินการที่ดีย่ิงขึ้น  รวมถึงแสดงผลการดําเนินการของคู่เทียบ/
คู่แข่ง(ถ้ามี) เพื่อการเปรียบเทียบ 
 

ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 

1. ควรให้ความช่วยเหลือแก่หนว่ยงานสนับสนุน  ในการทําความเข้าใจแนวคิด แนวปฏิบัติ และการเขียน
รายงานตามการดําเนินงานจริง  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน  และการจัดให้คําปรึกษา   

2. ควรติดตามให้หน่วยงานประเมินตนเองและจัดทําแผนการปรับปรุง (EdPEx Action Plan)  และ 
มีการดําเนินงานตามแผนก่อนการประเมินครั้งต่อไป   
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับข้อเสนอแนะจํานวน 8 ข้อ  ข้อสังเกต จํานวน 1 ข้อ  และ
แนวทางเสริม จํานวน  2 ข้อ  และได้มีจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซ่ึงจาก
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จํานวนทั้งสิ้น 11 ข้อ    
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 30  
กันยายน พ.ศ.2511 แต่เดิมสถาบันฯ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานผลิตอาหารสําเร็จรูป สังกัดกระทรวงกลาโหม  
ทํ าหน้ า ท่ี ผลิตเสบียงรบให้แก่ทหารในกองทัพ  เ ม่ื อปี  พ .ศ .2498 กระทรวงกลาโหมขอใช้ พ้ืนที่ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นสถานที่สร้าง
โรงงานต้นแบบโดยใช้ช่ือเรียกว่า ฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารสําเร็จรูป (อสร.บางเขน) และมี
ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็นหัวหน้าฝ่าย ต่อมา อสร. ได้สร้างโรงงานขึ้นที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมโอนฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารสําเร็จรูปมาสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับโอนมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาให้เพิ่มสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับคณะ เป็นหน่วยงานลําดับที่ 
11 ต้ังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 โดยมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ 
 ปัจจุบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วย  
8  ฝ่าย 3  ศูนย์  1 สํานักงาน  ได้แก่  ฝ่ายวิศวกรรม  ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์  ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ   ฝ่ายโรงงาน  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง    
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม   ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร   และ 
สํานักงานเลขานุการ   
 

วิสัยทัศน์   “เป็นผู้นํานวัตกรรมอาหาร เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ และเป็นผู้ช้ีนําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ” 
 

พันธกิจของหน่วยงาน 
1. มุ่งพัฒนางานวิจัยให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
2. มุ่งพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
3. มุ่งพัฒนาระบบบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักวิจัย และ  
2) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน   ในภาพรวมมีบุคลากรทั้งหมดจํานวน 191 คน แบ่งเป็น  ตําแหน่งนักวิจัย  จํานวน 55 
คน และสายสนับสนุนจํานวน 136 คน   โดยมีบุคลากรที่ มี ตําแหน่งทางวิชาการจํานวนทั้ งหมด 94 คน
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ 
ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันนําไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อาํนวยการ และสํานักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละหมวด  และนําเสนอ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงาน ความสําเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงการดําเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย  โดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพ

ภายในรอบปีท่ีผ่านมา  
4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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• กําหนดการประเมินฯ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ

ประเมินฯ ณ ห้องประชุม 214  ช้ัน 2  อาคารอมรภูมิรัตน 
เวลา 09.00 – 09.15 น. ผู้บริหารหน่วยงาน กล่าวต้อนรับ
เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงคแ์ละแนวทาง

ในการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานทั้ง 7 หมวด ในรอบปีการศึกษา 2557
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย กระบวนการผลติและการแปรรูป
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะ 
เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปร่างรายงานผลการประเมินฯ 
 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา

 

• เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยกําหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการท่ีใช้
เพื่อตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกนําไปใช้ซํ้าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์น้ันให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการกําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญขององค์กร  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด 
  เน่ืองจากเป็นการประเมินคุณภาพภายใน  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx)  ในปีแรก  คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  สถาบันฯ ยังอยู่ในระยะเริ่มนําระบบมาใช้  
และยังต้องมีการเรียนรู้ทําความเข้าใจเพิ่มเติม  การให้คะแนนอาจยังไม่สะท้อนผลการดําเนินการที่แท้จริง  แต่ท้ังนี้  
มีข้อเสนอแนะตามรายหมวด ดังนี้ 
 

หมวด 1 การนําองค์กร 
1. ควรอธิบายวิธีการที่ผู้นําระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นําและทําให้หน่วยงานมีความย่ังยืน  

วิธีการถ่ายทอดและสื่อสารวิสัยทัศน์กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้บุคลากรทราบทิศทางของ
องค์การและเกิดความผูกพัน  และวิธีการที่ผู้นําระดับสูงสร้างบรรยากาศให้ผู้รับบริการและลูกค้าอื่น
ให้เกิดความผูกพัน มีนวัตกรรม  อาทิเช่น การจัดสัมมนา/กิจกรรมร่วมกับลูกค้า  ที่ผู้นําระดับสูง 
เข้าไปพูดคุยกับลูกค้า  เป็นต้น 

2. ควรอธิบายแนวทางที่ผู้นําระดับสูงดําเนินการเพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาล    การทบทวน ปรับปรุง
ระบบการนําองค์การให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงการดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และการ
สนับสนุนชุมชนที่สําคัญ   

 

หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 
1. การจัดทํากลยุทธ์   ควรนําบริบทและข้อมูลที่สําคัญมาประกอบการพิจารณา  โดยเฉพาะความ 

ท้าทายเชิงกลยุทธ์  ความได้เปรียบทางกลยุทธ์   ข้อมูลเสียงของลูกค้า/ผู้รับบริการ  ความต้องการ
และความคาดหวังของลกูค้า/ผู้รับบริการ  ของบุคลากร   

2. ควรอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงาน  เช่น การให้คะแนน  (Scoring  
rubrics)  การกําหนดเกณฑ์พิจารณา  เช่น  ความคุ้มทุน เป็นต้น 

3. การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ  ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  และต้องระบุกรอบระยะเวลา (ระยะสั้นและระยะ
ยาว) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่แสดงถึงความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ  ท่ีสามารถสะท้อนถึง
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน     

 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกคา้ 
1. ควรอธิบายวิธีการท่ีสถาบันฯ รับฟังเสียงลูกค้า/ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ /ความ  

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการบริการ  ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้   
2. ควรแยกการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจออกจากกัน  และประเมินให้ครบถ้วนตาม

กลุ่มท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์การ     ตามประเด็นความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า/ผู้รับบริการ
กลุ่มน้ันๆ  ซ่ึงอาจจําเป็นต้องใช้เครื่องมือการประเมินที่แตกต่างกัน    
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
      สถาบันควรอธิบายวิธีการที่ใช้ในการเลือกตัววัด   การรวบรวม ข้อมูลจากผู้รับบริการและข้อมูล
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจากคู่เทียบ    และระบบการวดัผลการดําเนินการของสถาบันที่สามารถ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอก  การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ  และวิธีการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน และ/หรือใช้ในการตัดสินใจ 

 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
1. ในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลัง   สถาบันอาจพิจารณาจากปริมาณงานตามพันธกิจ

ของสถาบัน  อัตรากําลังที่มีอยู่เดิม ท้ังบุคลากรนักวิจัยและบุคลากรสนับสนุน   และสมรรถนะที่
จําเป็นในแต่ละภารกิจ   เพื่อวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากร  ท้ังนี้อาจพิจารณาใช้ประโยชน์
จากคู่ความร่วมมือที่สถาบันมีอยู่จํานวนมาก 

2. สถาบันฯอาจสํารวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากร  เพ่ือสนองตอบได้ตรงและทําให้บุคลากรผูกพัน
และมีส่วนร่วมในการทํางานตามเป้าหมายของสถาบัน ปรับปรุงการทํางาน  สร้างนวัตกรรม   
จากนั้นสถาบันอาจประเมินความผูกพันของบุคลากรได้จากพฤติกรรมของบุคลากร  เช่น การเข้า
ทํางานก่อนหรือตรงเวลา  การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดโดยไม่บังคับการเข้าร่วม  อัตราการคงอยู่   
ผลการทํางานที่มีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
1. ควรอธิบายวิธีการออกแบบ  จัดการ  และปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญ   โดยเฉพาะ

กระบวนการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม  อาจพิจารณาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology  transfer) ร่วมด้วย  

2. ประสทิธิผลการปฏิบัติการ  งานวิจัย  มุ่งสู่การนําไปใช้ประโยชน์  สนองตอบกลุ่มผู้รับบริการหรือ
ผู้ประกอบการอย่างไร  

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
1. การนําเสนอผลลัพธ์ทุกด้านต้องสอดคล้องครบถ้วนตามบริบทที่นําเสนอในโครงร่างองค์การ  และ

เป็นผลลัพธ์จากการดําเนินการในหมวดที่ 1-6   รวมถึงตัววัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อดูแนวโน้มการดําเนินการที่ดีขึ้น  พร้อมผลลัพธ์อย่างเดียวกันของคู่เทียบ  
(ถ้ามี) เพื่อการเปรียบเทียบ   เช่น  ผลลัพธ์ด้าน   ผลิตภณัฑ์ของทุกผลติภัณฑ์  ผลลพัธด้์านการ
มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ (ความพึงพอใจและความผูกพัน) ทุกกลุ่ม  ตามปัจจัยความพึงพอใจและ
ปัจจัยความผูกพันของลูกค้า/ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม  เป็นต้น 

2. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด   ควรเป็นผลจากการดําเนินงานของสถาบันฯ  เช่น  
กําไรจากการใช้สินทรัพย์สร้างรายได้ให้กับสถาบัน   และประสทิธิภาพของสินทรัพย์  เป็นต้น   และ
ควรแสดงเป็นฐานสากลเพื่อสามารถเปรียบเทียบต่างหน่วยงานได ้ เช่น  เป็นอัตราส่วนหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

ผู้อํานวยการ และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ  
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชม 
กระบวนการผลิตและการแปรรูป 

คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้บริหารและบุคลากร 

คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชม 
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์และซักถาม
ผู้บริหารและบุคลากร 


