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ภาคที่ 1 

กิจกรรมเด่น  
ประจําปีการศกึษา 2553



รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 หน้า A 

ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

ความร่วมมือกับประเทศญีปุ่่น  
โครงการวิจยัรว่ม  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบริษัท 
Morinaga Institute of Biological Science, Inc. มีความ
ร่วมมือวิจัยในหัวข้อ Adaptation of Immunoassay on 
Food Allergens to Thailand โดยได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัท MORINAGA, JAPAN ในการ
จัดสร้างห้องปฏิบัติการ Food Allergen ซึ่งการดําเนินงานมี
ทั้งการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร  
การผลิตชุดทดสอบ ELISA Test kit  การจัดทําเว็บไซต์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิแพ้อาหารแก่บุคคลทั่วไป 
ผู้ป่วย และผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของกฎระเบียบทาง
การค้าของประเทศคู่ค้า ข่าวสาร งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิแพ้อาหารในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดการด้านอาหารปลอดภัยและการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร การจัดการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้
ในอาหาร รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการ Seminar on Food 
Allergen ในหัวข้อ Opportunities and Challenges for 
Thai Food Industries โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 
คน จากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 60 
หน่วยงาน 
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โครงการความร่วมมือกับ Faculty of Agricultural ,  Kagawa University 
ในการรับนักศึกษามาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านการ
แปร รู ป ผ ลิ ต ภัณฑ์ อ าห า ร  ภาย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร 
Internship Program : Food Processing and 
Technology for Thai Foods รุ่นที่ 3 จํานวน 13 
คน ในระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2553 ซึ่ง
ในโปรแกรมการอบรมนัก ศึกษาจาก  Kagawa 
University ให้ความสนใจในเรื่อง ศาสตร์การปรุง
อาหารไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธี 
Extrusion การทดลองผลิตน้ําผลไม้จากมะม่วง 
ตลอดจนการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory 
Evaluation) รวมทั้งการดูงานคณะต่างๆใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารในจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการความร่วมมือกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)  

โครงการวิจัยที่ร่วมกับนักวิจัยจาก JIRCAS ในปีงบประมาณ 2554 (เม.ย. 2554 ถึง ก.พ. 2555) เป็นการศึกษา
ประโยชน์ด้านสุขภาพของปลาร้าในประเทศไทย กิจกรรมที่ได้ดําเนินการคือ การสํารวจชนิดของปลาที่ใช้ทําปลาร้า พบว่ามี
ปลาหลายชนิดที่ใช้ทําและมีขายในท้องตลาด คือปลากระดี่ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาจีน และปลาสวาย 
เป็นต้น 
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ความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย 

  

  

ความร่วมมือกับ Food Industry Engineering Pty  Ltd.,และ  Food Stream Company Ltd., Australia ในการ
จัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในเรื่อง Food and Feed Extrusion Technology2011 จัดในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 
3 สิงหาคม 2554 ในหลักสูตรย่อยจํานวน 6 หลักสูตร ได้แก่  

1. Applied Food and Feed Extrusion 

2. Extrusion Die Design Workshop  

3. Feed Pellet Milling  

4. Food Water Activity  

5. Drying Technology  

6. Food Engineering – Principles & Practices    

  

โดยวิทยากรรับเชิญได้แก่ Mr.Gordon Young และ Mr.Dennis Forte  และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากต่างประเทศทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน จํานวนทั้งสิ้น 91  คน  เป็นชาวต่างประเทศ 28  คน  จากประเทศจีน ไต้หวัน ฟิลิบปินส์ อินเดีย 
อินโดนีเซีย มอริเชียส และจากประเทศไทย จํานวน 63 คน  จากบริษัทเอกชน 18 บริษัท   
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เนื้อหาของหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป คือการจัดให้มีการทดลองผลิตภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่แตกต่าง ใน
โรงงานผลิตต้นแบบ Extrusion Plant ซึ่งทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 6 หลักสูตร ในระดับ 3.79 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรช์าติหรือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

 โครงการการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาล 

  

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับศูนย์วิทยบริการกระบี่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คณะสห
เวชศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม
สัมมนาเรื่อง“ความปลอดภัยของอาหารและการเข้าสู่ระบบฮาลาล ของการบริการอาหารในโรงเรียน” ภายใต้โครงการการ
พัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ให้แก่ ครู ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน 

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้า
อบรมในการลดความเสี่ยงในการผลิตและการบริการอาหารใน
โรงเรียน วิทยากรรับเชิญได้แก่ ผศ.ดร.ทิพยเนตร   อริยปิติพันธ์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อการจัดการอาหารฮา
ลาลในโรงเรียน และอาจารย์สิริพร  สธนเสาวภาคย์ รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยายในหัวข้อความปลอดภัยในงาน

บริการอาหาร สถานที่และการทําความสะอาดพร้อมมีการสาธิตทดสอบ เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร มีผู้เข้า
การอบรมทั้งสิ้นกว่า80 คน  

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากําลังคนและเพิ่มขีด
ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิตอาหารทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการประชาชน และครอบครัวสมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย ในพื้นที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก ตําบล
คลองมะพลับ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา  ผัก และผลไม้ 
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เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ การทําปลาส้ม ปลาหยอง น้ําพริก การทําผัก ผลไม้อบแห้ง หยี และดอง รวมถึงบรรจุ
ภัณฑ์อย่างง่าย และข้อพึงระวังในระหว่างกระบวนการแปรรูป มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจํานวนกว่า 30 คน  

 
  

 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่าย
กิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารการผลิตอาหารฮาลาล ปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการ
ส่งออก   กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารฮาลา
ลอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลัก การทางศาสนาอิสลามและวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเข้าใจถึง
กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และบทบาทของจังหวัดในการบริหารจัดการด้านการออกใบรับรองฮาลาล 
รวมทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยมีวิทยากรรับเชิญ
อาทิ ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร อาจารย์อรุณ บุญชม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  อิหม่ามมานิต ทองแสง  
อาจารย์สิริพร  สธนเสาวภาคย์ และอาจารย์สว่างพงศ์ หมวดเพ็ชร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารกว่า 160 บริษัท และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจํานวนทั้งสิ้น 253 คน  
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ด้านงานวิจยั 

“การผลิตน้ําสม้สายชูหมักจากไวน์ผลไม้” 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

  
การผลิตน้ําส้มสายชูหมักเป็นกิจกรรมที่ทางฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่

ผ่านมาได้รับกาสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตน้ําส้มสายชูหมักด้วยวิธีการแบบ surface 
culture fermentation (SCF) ซึ่งเป็นวิธีการหมักที่ใช้ระยะเวลาสั้นและได้ปริมาณกรดน้ําส้มมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ 
(กรดอะซิติก) โดยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตน้ําส้มสายชูหมักนี้ทางฝ่ายฯ ได้เปิดการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจ
เป็นประจําทุกปี ทําให้เป็นอีกผลงานของฝ่ายฯ ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการและมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยในปัจจุบันฝ่ายฯ ได้ทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตหัวเชื้อ (starter culture) น้ําส้มสายชูหมักเพื่อ
จําหน่ายให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจในการผลิตน้ําส้มสายชูอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอกซ์ทรูชันจากบริษัท Food Stream ประเทศ
ออสเตรเลีย ในการทดลองดัดแปลงเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลายขึ้น ซึ่งจากเดิมจะทําได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ สุก พอง เป็น Direct expansion เท่านั้น แต่จากการ
ทดลองปรับปรุงดังกล่าว ทําให้สามารถผลิต Third generation snack และ High moisture meat analog สําหรับ 
Third generation snack เป็นผลิตภัณฑ์สแนคอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สแนคของสถาบันฯ ที่ผลิต
ขายในปัจจุบัน ในด้านลักษณะเนื้อสัมผัส ที่มีความกรอบ เบา และเนื้อเนียนเรียบมากขึ้น ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ High 
moisture meat analog เป็นผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อ ที่มีสภาวะการเดินเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ที่ความชื้นสูง มีลักษณะใกล้เคียง
เนื้อสัตว์มากขึ้น เป็นเส้นใย ที่ให้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความแน่นเหนียวมากขึ้น อีกทั้งนําไปประกอบอาหารได้ทันที โดยไม่
ต้องเสียเวลาในการแช่น้ําอีก 
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บุคลากรได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร  ครั้ งที่  8 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ํานมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ” ของ   น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ 
และคณะ 

2. รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วย
กระบวนการเอกซ์ทรูชัน” ของ นายนิพัฒน์ ล้ิมสงวน และคณะ 

         

ด้านบริการวชิาการ 

การจัดฝึกอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับศูนย์
การศึกษานานาชาติจัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ Small 
Scale Agro-based Industries of Food 
Preservation and Processing ให้แก่ผู้รับทุน
รัฐบาลไทยจากประเทศสหภาพพม่า จํานวน 9 คน 
ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม 2553 
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง
ขั้นตอนในการแปรรูปให้ เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  
บรรจุภัณฑ์ และการให้ความรู้ในเรื่องการตลาด
เบื้องต้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับประสบการณ์
ตรงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบทาง
การเกษตร และการไปดูงานวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัด
จันทบุรี   
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หน่วยงานทีป่รกึ
น ์

 ปัจ
ของประเทศ
ทางปัญญาอ
ในการให้คว
เลือกหนึ่งขอ
ความตระหนั
ต่างๆ ของป
นําไปใช้ให้เ
ดังกล่าว จึงจํ
ทางปัญญาอ
ระดับอุดมศึ
กว้างขวางแล
กับทรัพย์สิน
อย่างแท้จริง 

 2553 - 10 พ

องกับการศึกษา
ประเทศ เพื่อวิ
บริหารจัดการท

คับต่างๆ ที่เกี่
ะเทศเพื่อเปรีย
ทางปัญญา ในป
และสาขาวิชาใ

ยวข้องทางทรั

กรรมงานมหก
ศูนย์แสดงสินค้า
์แกนิค ยําเบญ
ละรับสมัครสม

 สําหรับการศกึ
กษา : มหาวทิ

จจุบันการศึกษ
ศไทยแม้ว่าจะมี
อยู่แล้ว แต่เป็น
ามคุ้มครองสิท
องคณะนิติศาส
นกัถึงปัญหาเกี่
ประเทศไทยที่มี
กิดประโยชน์
จําเป็นต้องให้มี
ย่างเป็นระบบ
ศึกษา  เพื่อเปิ
ละสามารถนําค
นทางปัญญาเพื
 
พฤศจิกายน 25

าและการบริห
เคราะห์และสัง
ทรัพย์สินทางป

ยวข้องกับกา
ยบเทียบให้เห็
ประเทศไทย 
ในสถาบันการศึ

รัพย์สินทางปัญ

กรรมร้อยใจ รอ้
าและการประช
ญจพรรณ แกงส
มาชิกวารสารอ

กษาในระดับอุ
ยาลัยเกษตรศา

ษาทรัพย์สินทา
มี การเรียนกา
นการเรียนเฉพ
ทธิในทรัพย์สิน
สตร์เท่านั้น น
ยวกับการที่ผล
มีอยู่เป็นจํานว
์ต่อสังคมและ
มีการเรียนรู้เรื่อ
บโดยเน้นให้มีก
ปิดโอกาสให้
ความรู้ไปใช้ในก
พื่อให้เกิดประโ

553 

ารจัดการทรัพ
งเคราะห์ให้เป็
ปัญญา ที่เหม

รบริหารจัดก
นข้อดีข้อเสีย

ศึกษาระดับอุด

ญญา เพื่อจัดท

อยมาลัย ร้อย
ชุมอิมแพค เมื
ส้มผักออร์แกนิ
าหาร ในการจั

อดุมศึกษา 
าสตร ์

างปัญญาในร
ารสอนวิชากฎ
าะในส่วนของ
ทางปัญญา แล

นอกจากนี้ จาก
ลงานการประดิ
วนมากที่ส่วนให
ะเศรษฐกิจ เพื
องการบริหารจ
การเรียนวิชาบ
เยาวชนไทยไ
การประกอบอ
โยชน์แก่สังคม

พย์สินทางปัญญ
นข้อมูลที่สมบู
าะสมกับการเ

ารทรัพย์สิน ท
 และสามารถ

ดมศึกษาที่มีคว

ทําหลักสูตรกา

หน้า

ล้านดวงใจ เทิ
องทองธาน ีโด
นคิ ฝักกระเจีย๊
จัดกิจกรรมครั้ง

ะดับอุดมศึกษ
ฎหมายทรัพย์สิ
การใช้กฎหมา
ละเป็นเพียงวิช
กการที่ทุกฝ่าย
ดษิฐห์รอืงานวจิั
หญ่ไม่ได้รับกา
พื่อแก้ไขปัญห
จัดการทรัพย์สิ
บริหารจัดการใ
ได้เรียนรู้อย่า
อาชีพที่เกี่ยวข้อ
มและเศรษฐกิ

ญาของหน่วยงา
บูรณ์สําหรับนําไ
เรียนการสอนใ

 ทางปัญญา ข
ถนํามาปรับใช้ใ

วามเหมาะสมใ

ารบริหารจัดก

า J 

ทดิ
ดย
ยบ
งนี ้

ษา
สิน
าย
ชา
ยมี
จยั
าร
หา
สิน
ใน
าง
อง
กิจ

าน
ไป
ใน

อง
ให้

ใน

าร



กิจกรรมเด
 

5. 

6. ไ

โครงการ
เจ้าของโค
หน่วยงาน

โรงเรียนต
ระยะเวล

โรงเรียนน

โรงเรียนป

โรงเรียนมั

ด่นประจําปีการ

ได้จัดการประชุม
และแนวทางการน
ของมหาวิทยาลั
หน่วยงาน 61 ม
คณะกรรมการกา

ได้ส่งมอบงานให้
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 

วิจยั รปูแบบก
ครงการ : สํานั
นที่ปรกึษา : มห

ต่างๆ ต่อไป  ไ
าดําเนินงาน 1

นําร่องที่เข้ารว่

ประถมศึกษา 2

1. โรงเรียนอ
2. โรงเรียนวั
มธัยมศึกษา 2 

รศึกษา 2553 

มทางวิชาการ เรื่อ
นําหลักสูตรไปใช้
ัย”  ณ โรงแ
มหาวิทยาลัย ปร
ารอุดมศึกษา,ผู้ท

ห้กรมทรัพย์สินท
า”, แผ่น CD บัน

การสร้างนักธุร
ักพัฒนานวัตก
หาวิทยาลัยเกษ

ด้ต้นแบบกระบ
10 เดือน ตามว

วมโครงการ มี

2 แห่ง ได้แก ่

อนุบาลปากทอ่
วัดไทรใหญ่  จงั
 แห่ง ไดแ้ก่ 

อง “การจัดทําหล
ชใ้นการจัด  การเรี
แรมรามาการ์เ
ระกอบด้วยผู้บริ
รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ย

ทางปัญญาแล้ว ด
นทึกข้อมูลส่ือกา

รกจิน้อยมีคุณ
รรมการจัดการ
ษตรศาสตร์ สถ

บวนการจัดกา
วันเวลาที่กําหน

มดัีงนี้ 

อ  จงัหวัดราชบ
งัหวดันนทบุร ี

ลักสูตรการบริหา
รียนการสอนและพ
เด้นส์ เมื่อวันที่
หารสถาบันอุดม
ยวชาญด้านทรัพย์

 ดังนี้ ตําราเรียน 
ารสอนและเอกสา

ธรรม สร้างทรั
รศึกษา สํานักง
ถาบันค้นคว้าแ

ประชุม
ทรัพย์สิ
ลักษณะ

สร้างสร
ในชีวิต 
เป้าหมา
รู้จักบริห
ประสบ
ผลิตภัณ

พัฒนานั
ลิขสิทธิ์ 
ปัญญา 
กระบวน

รศึกษาที่ประส
นดในสัญญา (

บรุ ี
 

ารจัดการทรัพย์สิ
พัฒนา ขีดความส
 11-12 ตุลาคม 2
มศึกษา อาจารย์
ยสิ์นทางปัญญา  

 เรื่อง “การบริหา
ารประกอบการบร

รัพย์สินทางปญั
งานคณะกรรม
และพัฒนาผลิต

เชิงปฏิบัติการ
สนทางปัญญา
ะของโครงการ

การพัฒนานั
รค์ ต้องการให
 มีแรงบันดาลใ
ายชีวิต และ เป
หารตนเอง รู้จ
การณ์ทางธุร
ฑ์จากมันสมอง
ในการดังกล่

นักเรียนให้มีขีด
 และความสาม
 สู่การใช้ประโ
นการจัดการศึ
สบความสําเร็จ
มิถุนายน 255

สินทางปัญญาสํา
สามารถด้านการบ
2553  มีผู้เข้าร่ว
์ผู้สอนในสถาบัน

    

ารจัดการทรัพย์สิ
รรยาย และ แผ่น

ญญาสู่เศรษฐกิ
มการการศึกษา
ตภัณฑ์อาหาร 

 
ร โครงการพัฒ
าสู่เศรษฐกิจส
 
นักธุรกิจน้อยใ
ห้นักเรียนได้รู้จ
ใจ มีการโปร
ป้าหมายด้านก
จักบริหารงาน
รกิจ โดยเริ่มจ
งของนักเรียน 
าวเห็นควรดํา
ดความสามาร
มารถในการคิด
ยชน์เชิงพาณิช
ศึกษาที่ประส
จเพื่อขยายผลสู
4 – มีนาคม 2

าหรับการศึกษา ใ
บริหารจัดการทรั
วมสัมมนาจํานวน
นอุดมศึกษา แล

สินทางปัญญา สํ
น CD บันทึกข้อม

กจิสร้างสรรค ์
าขั้นพื้นฐาน 
 

ัฒนานักธุรกิจ
ร้างสรรค์   

ให้มีคุณธรรม 
จักพัฒนาตนเอ
แกรมสมองป
การงานอาชีพ
น บริหารคน บ
จากผลิตและค
  
าเนินการหาน
รถในการสร้าง
ดประดิษฐ์ สร้
ชย์  เป็นโร
บความสําเร็จ
สู่โรงเรียนต่างๆ
2555) 

หน้า

 ในระดับอุดมศึกษ
รัพย์สินทางปัญญ
น 150 คน จาก  2
ละผู้แทนสํานักงา

สําหรับการศึกษา
มูลรายงาน การวิ

 

จน้อย สร้าง

 นําสู่เศรษฐกิ
องสู่ความสําเร็
ลูกฝังความดี 
และการทํางา

 บริหารธุรกิจ 
ค้าขาย ผลงา

วัตกรรมนําร่อ
งสรรค์งานอัน
างทรัพย์สินทา
รงเรียนต้นแบ
จเพื่อขยายผล
ๆ 

 K 

ษา  
ญา
27 
าน

าใน
จัย

กิจ
ร็จ
 มี
าน  
 มี
าน 

อง
นมี
าง
บบ
ลสู่



กิจกรรมเด่นประจําปีการศึกษา 2553 หน้า L 

 

1. โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรุี จังหวดัเพชรบุร ี
2. โรงเรียนชลราษฎรอํารงุ  จังหวดัชลบุร ี

กิจกรรม และผลลัพธ์การดําเนินงาน 
ได้ดําเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักธุรกิจน้อย สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  ภายใต้โครงการ นักธรุกิจน้อย มีคุณธรรม นําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีกิจกรรมและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. บรรยายพิเศษ แนวทางของหลักสูตร“นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”อันประกอบด้วย การ

พัฒนาชีวิตสู่ความสําเร็จ การพัฒนาประสบการณ์และขีดความสามารถด้านธุรกิจ และการสร้างสรรค์ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการพัฒนาชีวิตสู่ความสําเร็จ” ปลูกฝังความดี คุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจ และ
ตั้งเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

3. ปฏิบัติการระดมสมอง  “แนวทางการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน,การสร้างประสบการณ์ทางการค้า 
และพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ของครู นักเรียนในโรงเรียน” 

4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 
5. ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เป็นฐานความรู้เพื่อการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การคิดประดิษฐ์ ต่อ
ยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เฉพาะโรงเรียนนําร่อง ระดับมัธยมศึกษา) 

 
บริการเอกสารวิชาการ 

 

 
 
 

กิจกรรมการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่ แนะนํา จําหน่าย และรับ สมัครสมาชิก ในงานวิชาการต่าง ๆ อาทิ งาน
เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก, งานวิจัยเด่นสู่นวัตกรรมข้าว ไทย, บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 
(งานเกษตรแฟร์ 54 ) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดําเนินงานต่อเนื่องเป็นประจําโดยออกแสดงในงาน เกษตรแฟร์และงานเพื่อนพึ่ง
(ภา)ยามยาก เป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ทางอาหารของ หน่วยงานให้บุคคลภายนอกได้รู้จักสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกช่องทางหนึ่ง ในเรื่องของการดําเนินงานเพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึง ข่าวสารข้อมูลทางศูนย์สารนิเทศ
ฯจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการ ดําเนินงาน ส่วนผลลัพธ์จากการดําเนินงานในภาพรวมนั้นศูนย์
สารนิเทศฯได้รับผลการประเมิน ความพึงพอใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคที่ 2 
รายงานการประกันคุณภาพ ประจําป ี2554 

 
 



รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 หน้า 1 
 

บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสร้างหน่วยงานผลิตอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อผลิตเสบียงรบ (combat 
ration) ส่งให้แก่ทหารในกองทัพต่างๆ โดยขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่สร้างโรงงานต้นแบบ 
เรียกว่าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารสําเร็จรูป (อสร. บางเขน)  ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณคณะ
เศรษฐศาสตร์ บนถนนชูชาติกําภู และมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตนเป็นหัวหน้าฝ่าย ต่อมา อสร.ได้สร้างโรงงานขึ้นที่อําเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมโอนฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยของอสร.มาสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับโอนในวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2511 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาให้เพิ่มสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วน
ราชการเทียบเท่าระดับคณะลําดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน รักษาการ
ในตําแหน่งผู้อํานวยการ 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์

ปณิธาน  
 ให้สถาบันฯ มีหน้าที ่ปฏิบัติและดําเนินการทางด้านวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ทั้งให้ความร่วมมือ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ และให้บริการแก่
นักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นอุดมศึกษา  

วิสัยทัศน ์  
เป็นผู้นํานวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ  และเป็นผู้ชี้นําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

พันธกิจ 
1. พัฒนางานวิจยั/นวัตกรรมด้านอาหาร 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมและสังคม 
3. นําเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สังคม 
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1.3 แผนงานประจาํปีของสถาบนั 

แผนงานวิจัย 
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของแผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทงานวิจัย 

- วิจัยอาหารปลอดภัย 

- วิจัยอาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนา 

-  วิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 

- วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนชุดโครงการวิจัยมีการดําเนินงาน 2 ชุด  หน่วยงานภารกิจวิจัย 4 ฝ่าย 

2. จํานวนโครงการวิจัยเดี่ยว มีการดําเนินงานไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

32 โครงการ  

3. จํานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่กําหนดไว้  

19,767,800 บาท 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
รวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้   

   - ระดับนานาชาติ 12 เรื่อง  
   – ระดับชาติ  7 เรื่อง 

23 เรื่อง 

5. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาติ ไม่ ต่ํ ากว่ า ร้อยละ  80 ของ
เป้าหมายที่กําหนดไว้  

35 เรื่อง 

6. การนําผลงานวิจัยที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

13 เรื่อง 

7. การนําผลงานวิจัยจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

 5 เรื่อง 

8. ได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมไม่ต่ํากว่า 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
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แผนงานบริการวิชาการ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของ
แผนงาน 

เป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดฝึกอบรม 1. รายรับจากการให้บริการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของเป้าหมายที่กําหนด  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร ของ
การให้บริการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมายที่กําหนด  

3. ร้อยละ 90 โครงการ ได้รับความพึงพอใจ 
> 3.50 

 

1. 13,746,000 ล้านบาท 
 

2. 21 โครงการ 23 กิจกรรม  49 หลักสูตร 
 
 

3. 6 โครงการ 

ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรม 2. โครงการพัฒนาวิชาการ/โครงการบริการวิชาการ 

3. งานให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร 

4. การสนับสนุนการเรียนการสอน งานการเจ้าหน้าที่ 

5. การพัฒนาและบริการสื่อ ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรม 

6. การให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

7. การให้บริการข้อมูลสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 

 
แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของ
แผนงาน 

เป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ 

1. งานผลิต-การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 1. รายรับจากการให้บริการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

90 ของเป้าหมายที่กําหนด  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการให้บริการ

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด  

3. ร้อยละ 90 โครงการ ได้รับความพึงพอใจ > 

3.50  

1. 43,990,000 ล้านบาท 

 

2. 4 โครงการ 10 กิจกรรม 

 

3. 3 โครงการ 

 

ฝ่ายโรงงาน และฝ่ายการตลาด 

2. การให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง 

3. งานส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการอาหาร ฝ่ายการตลาด 

4. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้ 
 

สํานักงานเลขานุการฯ 
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แผนงานบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของแผนงาน 

 
เป้าหมายทั้งปี ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาองค์กร 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการให้บริการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ

เป้าหมายที่กําหนด  

2. มีการนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานประจํา 

3. ร้อยละ 90 ของโครงการได้รับความพึงพอใจ> 3.50 ของ 4 โครงการ/

กิจกรรมที่มีการประเมิน 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร  

5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของงานโครงการ  

1. 14 โครงการ 45 กิจกรรม 

 

2. 1 งาน 

3. 5 โครงการ 

 

4. 170 คน 

5. 47 โครงการ 

 

1.1 การจัดการความรู้ในหน่วยงาน (KM) คณะทํางาน KM 

1.2 การประกันคุณภาพ รองผอ.บริหารฯ และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 

1.3 การประชาสัมพันธ์องค์กร สนง.เลขานุการฯ และศูนย์ถ่ายทอดฯ 

1.4  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  

1.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
วิชาการ 

สนง.เลขานุการฯ และศูนย์สารนิเทศทาง
อาหาร 

1.6 การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และการให้บริการ
ภายในองค์กร 

ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายโรงงาน 

1.7 โครงการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลป
และวัฒนธรรม 

 

1.8 โครงการพัฒนาปรับปรุงภายในหน่วยงาน   

1.9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์   

1.10 การบริหารจัดการด้านงบบุคลากร  

พัฒนาบุคลากร  

2.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สนง.เลขานุการฯ 

2.2  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  

2.3 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผอ. รองผอ. และผช.ผอ.วิจัย 

2.4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร สนง.เลขานุการฯ 

2.5  โครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ผ อ .  ผ ช . ผ อ . วิ จั ย  ส น ง . เ ล ข า ฯ  แ ล ะ
คณะกรรมการวิจัย 
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1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริหารงานของสถาบนั 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันคน้ควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารและธุรการ กลุ่มวิจยัและพฒันา กลุ่มบริการวิชาการและกลุ่มพัฒนาธุรกจิ 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

  กลุ่มบริการวิชาการ  กลุ่มพัฒนาธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ผูอํานวยการ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

‐  คณะกรรมการดําเนินงานของสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
-  คณะกรรมการวจิัยสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

-  คณะกรรมการประกันคณุภาพสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและประกันคุณภาพ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิจัย 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนา 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการฯ 
หัวหนาฝาย 

จุลชีววิทยาประยุกต 
หัวหนาฝาย 

เคมีและกายภาพอาหาร

หัวหนาฝายกระบวนการ 
ผลิตและแปรรูป 

หัวหนาฝาย 
โภชนาการและสุขภาพ

หัวหนาศูนย 
สารนิเทศทางอาหาร 

หัวหนาศูนยถายทอด 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

หัวหนาฝาย 
โรงงาน 

หัวหนาฝาย 
การตลาด 

หัวหนาฝาย 
อาหารและจัดเลี้ยง 

หัวหนาศูนย 
บริการประกันคุณภาพอาหาร 

หัวหนาฝาย

วิศวกรรม 
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1.5 รายนามผู้บรหิารงาน และรายนามคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายนามคณะผู้บริหาร   
ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ นามสกุล 

1. ผู้อํานวยการ -  นางพัชร ี ตั้งตระกูล 

2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ -  นางสิริพร สธนเสาวภาคย์ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา -  นางชิดชม ฮิรางะ 
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย -  น.ส.เกศศิณี ตระกูลทวิากร 

5. หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ -  นางสร้อยทอง สายหยุดทอง 

6. หัวหน้าฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร -  น.ส.กรุณา วงษก์ระจ่าง 

7. หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป -  นางจุฬาลกัษณ์ จารุนุช 
8. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ -  นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ 
9. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ -  นางสายใจ บุญสุข 
10. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม -  นายกฤษณะ เต็มตระกูล 

11. 
หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

-  นางชิดชม ฮิรางะ 

12. หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร -  นายณัฐวุฒ ิ นันทปรีชา 
13. หัวหน้าศูนย์บรกิารประกันคุณภาพอาหาร -  นางมาลัย เมืองน้อย 

14. รักษาการหัวหน้าฝ่ายโรงงาน 
-  นายพิสุทธิ ์ บุตรสุวรรณ 

- นางสาวงามจติร โล่วิฑูร (เม.ย. 54 – ปัจจุบัน) 

15. รักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาด -  น.ส.เตอืนใจ ส่งสุข 

16. หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง 
-  นางพยอม อัตถวิบูลยก์ุล (ส้ินสุด ก.ย.53) 

- นางเย็นใจ  ฐิตะฐาน (ต.ค. 53 – ปัจจุบัน) 
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รายนามกรรมการประจาํสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  รายละเอียดดัง ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวาระดาํรง
ตําแหน่ง 2 ป ี(ปี 2553 - 2555) 
 

 

รายนามกรรมการประจาํสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  รายละเอียดดัง ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวาระ
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี (ป ี2551 - 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง 
1 ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษา 
2 ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ที่ปรึกษา 
3 ผู้อํานวยการ  ประธาน 
4 ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล กรรมการ 
5 รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล กรรมการ 
6 รศ.บดินทร ์ รัศมีเทศ กรรมการ 
7 ผศ.เชาว ์ อินทร์ประสิทธิ ์ กรรมการ 
8 รศ.กล้าณรงค ์ ศรีรอต กรรมการ 
9 นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการ 
10 รศ.สมชาย   ธนสินชยกุล กรรมการ 
11 นางสุนันทา สมพงษ ์ กรรมการ 
12 นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิร ิ กรรมการ 

ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง 
1 รศ.ดร.สามัคคี บุณยวัฒน์ ที่ปรึกษา 
2 ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษา 
3 ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ที่ปรึกษา 
4 ผู้อํานวยการ  ประธาน 
5 นายสมบูรญ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ กรรมการ 
6 นางไพลิน นิมิตยงสกุล กรรมการ 
7 รศ.ชื่นจิตต ์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ 
8 รศ.กล้าณรงค ์ ศรีรอต กรรมการ 
9 ผศ.เชาว ์ อินทร์ประสิทธิ ์ กรรมการ 
10 นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการ 
11 ผศ.อัญชนีย ์ อุทัยพัฒนาชพี กรรมการ 
12 รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล กรรมการ 
13 ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล กรรมการ 
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คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร รายละเอียดดังภาคผนวก 

ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 
1 ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธานคนที ่1 
3 รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา รองประธานคนที ่2 
4 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย รองประธานคนที ่3 
5 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
6 รองหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลติและแปรรูป กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต ์ กรรมการ 
9 หัวหน้าฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร กรรมการ 
10 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
11 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
12 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
14 รองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
15 ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
16 หัวหน้าศูนย์บรกิารประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
17 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร  กรรมการ 
18 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
19 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
20 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
21 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
22 ผู้จัดการโรงงานผลิต 1 กรรมการ 
23 ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 กรรมการ 
24 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
25 นางสาวผ่องศร ีล้อมเขต  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมกรรมการวิจัย รายละเอียด ดังภาคผนวก 
ลําดับ ชื่อ สกุล ตําแน่งบริหาร/สังกัด ตําแหน่ง 

1 นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย ประธาน 
2 นางจุฬาลกัษณ ์ จารุนุช หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
3 นางสร้อยทอง สายหยุดทอง หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
4 นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาติ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
5 นางสาวกรุณา  วงษก์ระจ่าง หัวหน้าฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร กรรมการ 
6 นางสาวงามจติร โล่วิฑูร หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
7 นายกฤษณะ  เต็มตระกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
8 นางสาวเพลินใจ  ตังคณะกุล ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
9 นางวิภา  สุโรจนะเมธากลุ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
10 นางวรรณด ี สุทธินรากร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
11 นายวันชัย พันธ์ทว ี ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต ์ กรรมการ 
12 นางจันทร์เพญ็  แสงประกาย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
13 นางสาวประจงเวท สาตมาลี ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
14 นายประมวล  ทรายทอง รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต ์ กรรมการและ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานดา้นประกันคุณภาพ รายละเอียดดังภาคผนวก 

ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 
1 ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย รองประธาน 
5 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร กรรมการ 
9 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
10 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์บรกิารประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
15 ผู้จัดการโรงงานผลิต 1 กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร  รายละเอียดดังภาคผนวก 
ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 

1 ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย รองประธาน 
5 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายเคมแีละกายภาพอาหาร กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
9 หัวหน้าศูนย์บรกิารประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
10 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
15 หัวหน้าฝ่ายบรหิารและธุรการทั่วไป กรรมการ 
16 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ก ร ร ม ก า ร แ ล ะเลขานุการ 
17 หัวหน้างานการเงินและบัญชี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะผู้ช่วยเลขานุการ 
18 นางสาวกาญจนา พันธ์ศรีทุม ก ร ร ม ก า ร แ ล ะผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2552 – 31 ตุลาคม 2553  

16 ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 กรรมการ 
17 หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
18 นายสุทธิศักดิ์  ทองคําด ี กรรมการและเลขานุการ 
19 นางสาวผ่องศร ีล้อมเขต  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะผู้ช่วยเลขานุการ 

ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 
1 นางสิริพร              สธนเสาวภาคย ์ ที่ปรึกษา 
2 นางผ่องศรี            จิตตนูนท์ ที่ปรึกษา 
3 นางวรรณดี            สุทธินรากร ประธานคณะทํางาน 
4 นางสาวอภิญญา     จุฑางกูร คณะทํางาน 
5 นางวรางคณา         พันธุมโพธิ คณะทํางาน 
6 นายนิพัฒน์            ล้ิมสงวน คณะทํางาน 
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คณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน   
ต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2553 – 22 ธันวาคม 2554 

 

 

7 นางอุษา                เนียรสอาด คณะทํางาน 
8 นางสาวเปรมรัตน์    จิตหาญ คณะทํางาน 
9 นางสาววิภาภรณ์    ณ ถลาง คณะทํางาน 
10 นางสร้อยทอง        สายหยุดทอง คณะทํางาน 
11 นางสาวกาญจนา     พันธ์ศรีทุม เลขานุการ 

ลําดับ ชื่อ ตําแหน่ง 
1 นางสิริพร  สธนเสาวภาคย์ ที่ปรึกษา 
2 นางผ่องศรี  จิตตนูนท์ ที่ปรึกษา 
3 นางวรรณดี  สุทธินรากร ประธานคณะทํางาน 
4 นางสาวอภิญญา  จุฑางกูร คณะทํางาน 
5 นางสาววิภาภรณ์   ณ ถลาง คณะทํางาน 
6 นางสร้อยทอง  สายหยุดทอง คณะทํางาน 
7 นางอุษา  เนียรสะอาด คณะทํางาน 
8 นางวรางคณา  พันธุมโพธิ คณะทํางาน 
9 นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน คณะทํางาน 
10 นางสาวเปรมรัตน์  จิตหาญ คณะทํางาน 
11 นายพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ คณะทํางาน 
12 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ คณะทํางาน 
13 นางสาววนิดา  เทวารุทธิ ์ คณะทํางาน 
14 นายณัฐวุฒิ  นันทปรีชา คณะทํางาน 
15 นางสาวลักขณา  แสนมณี คณะทํางาน 
16 นายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี คณะทํางาน 
17 นางสาวกาญจนา คงบําณุ คณะทํางาน 
18 นางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต คณะทํางาน 
19 นางสาววารุณี  พันธุ์แพง คณะทํางานและเลขานุการฯ 
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1.6 ข้อมูลสถิติ  

1.6.1 งบประมาณ  

 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

37.99 37.99 0 46.73 46.73 0 40.37 43.58 0 

งบประมาณเงิน
รายได ้

99.96 96.53 3.43 75.60 77.16 -1.56 71.62 72.54 -0.92 

รวม 137.95 134.52 3.43 122.33 123.89 -1.56 111.99 116.12 -0.92 

 ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของปงีบประมาณ พ.ศ. 2553   

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหลง่รายรับ ประมาณการ
รายรับ 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 40.495 1. งบประมาณแผ่นดิน 40.495 

   1.1 แผนงานวิจัยฯ (39.275)    1.1 หมวดเงินเดือน (25.944) 

   1.2 แผนงานบริการวิชาการ (1.220)    1.2 ค่าจ้างประจํา (10.843) 

     1.3 พนักงานราชการ (0.121) 

     1.4 ตอบแทน, ใช้สอย, วัสดุ (0.875) 

     1.5 ค่าสาธารณูปโภค (1.566) 

     1.6 อุดหนุน (1.146) 

2. เงินรายได้ 64.023 2. เงินรายได ้ 59.390 

   2.1 รายได้จากบริการวิชาการ (17.847)    2.1 งบบุคลากร (9.228) 

   2.2 รายได้สุทธิพัฒนาวิชาการ (0.320)    2.2 งบดําเนินการ (36.808) 

   2.3 รายได้อุดหนุนวิจัย (2.070)    2.3 งบลงทุน (2.756) 

   2.4 รายได้ค่าขายสินค้าและบริการ (41.797)    2.4 งบอุดหนุน (3.821) 

   2 .5 รายได้บริหารงาน/บริหาร
สินทรัพย์ 

(1.649)    2.5 งบรายจ่ายอื่น (0.947) 

   2.6 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (0.040)    2.6 งบกลาง (5.830) 

   2.7 รายได้อื่น (0.300)   

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 104.518 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 99.885 
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1.6.2 จํานวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. 
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  นกัวิจัย 45 44 50 

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 153 167 158 

3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 189 205 192 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  9 6 8 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 198 211 208 

 

ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
การศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ตําแหน่งทางวชิาการ บุคลากรไม่รวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  แรงงาน 31 30 32 - - - 31 30 32 

-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 123 140 131 9 5 6 132 145 128 

-  ชํานาญการ 6 - - - - - - - - 10 

-  ชํานาญการ 7 - - - - - - 23 26 4 

-  ชํานาญการ 8 23 25 19 - 1 2 - - 23 

-  เชี่ยวชาญ 9 12 10 11 - - - 12 10 11 

-  เชี่ยวชาญพเิศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 189 205 193 9 6 8 198 211 208 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ํากว่าระดับปริญญาตร ี 89 96 89 - - - 89 96 91 

-  ระดับปริญญาตร ี 48 54 54 2 1 - 50 55 58 

-  ระดับปริญญาโท 45 47 43 7 5 8 52 52 52 

-  ระดับปริญญาเอก 7 8 7 - - - 7 8 7 

รวมทั้งหมด 189 205 193 9 6 8 198 211 208 
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 ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2553 

จํานวนบุคลากร 
ตามระยะเวลาทํางาน 
ตามรอบปีการศึกษา 

ทั้งหมด (คน) ลาศึกษาต่อ ทํางาน < 6 เดือน ทํางาน 6- 8 เดือน ทํางาน >=9เดือน 

208 8 5 3 192 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรวิจัย 2551 - 2554 

บุคลากรวิจัย 2551 2552 2553 2554 

รวมบุคลากรวิจัย 52 49 50 50 

ป.เอก 7 8 7 7 

ป.โท 43 39 42 42 

ป.ตรี 2 2 1 1 

 

ข้อมูลจํานวนการรับนิสิตฝึกงานที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2551-2553  (ขอ้มูลเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง)  

ระดับปริญญา ปีการศึกษา  

2551 2552 2553 

-  นสิิตระดับปริญญาตร ี 65 70 56 

-  นสิิตระดับปริญญาโท - - - 

-  นสิิตระดับปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 65 70 56 
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1.6.3 งานวิจยั  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ลําดับ ชื่อผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัทุนสนับสนนุ แหล่งทุน 
จํานวนเงนิทีล่ง
นามในสญัญา

รับทุน 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุ  19,959,672.50 

ชุดโครงการ 3 ชุดโครงการ 11,673,210.00 
1 ชุดโครงการ : วิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพการ

ประชาสัมพันธแ์ละการขยายผลสู่เชิงพาณิชย ์   
ทุนจากรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 
8,490,000 

2 ชุดโครงการ : การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอาย ุ(การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอาย)ุ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

2,211,210 

3 ชุดโครงการ :  ฟื้นฟูคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล้อมของ
เกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ําน้ําหนาว จ.เพชรบรูณ์โดยใช ้ 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

972,000 

โครงการวิจัยเด่ียว 30 โครงการวจิัยเด่ียว 8,166,462.50 

  ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  1,523,950.00 
1 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินสสู์งจากข้าว

กล้องที่มีสีเข้ม 
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 120,000 

2 นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงสุขภาพด้วยกระบวนการ
เอกซท์รูชัน 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 220,000 

3 สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสม
จากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ
ด้วย รําข้าว  

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 300,000 

4 อิทธิพลของกระบวนการเอกซท์รูชันตอ่คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพของข้าวและถั่วของไทย 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 210,000 

5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 200,000 

6 การปรับปรงุคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

63,725 

7 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
น้ําปลาหวาน ไส้กรอก และกุนเชียง 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

149,700 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ําพริก ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

260,525 
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ลําดับ ชื่อผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัทุนสนับสนนุ แหล่งทุน 
จํานวนเงนิทีล่ง
นามในสญัญา

รับทุน 

  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  3,056,205.00 
1 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในถั่วลิสง ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 170,000 

2 ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพนัธุ์และ
ปริมาณสารฟีนอลในเห็ด หอมสดที่เก็บเกี่ยว 2 ช่วงอาย ุ

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 130,000 

3 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัย
เพื่อกําหนดมาตรฐานข้าวกล้องงอก 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

770,000 

4 การพัฒนาน้ํานมข้าวจากข้าวหอมมะล ิ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

100,000 

5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพือ่สนับสนุน
การส่งออกด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP 
ให้โรงงานอตุสาหกรรม 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

780,000 

6 Adaptation of Inmunoassay on Food Allergen to 
Thailand (ต่อเนื่อง) 

ทุนจากต่างประเทศ 906,205 

7 การใช้ประโยชน์จาก water soluble polysaccharide 
จากข้าวในอาหารชนิดต่าง ๆ  

ทุนจากต่างประเทศ 200,000 

  ฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต์  795,750.00 
1 การคัดเลือกสายพันธุ์และผลิตเบต้า-กลูแคนจากแลคติก

แอซิดแบคทีเรีย 
ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 210,000 

2 การพัฒนาคุณภาพและบรรจภัุณฑ์ไข่เค็มแกว้วิเศษ ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 65,750 

3 ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวธิี RAPD-PCR 
ในการตรวจสอบ Sallmonella spp. ในอาหาร 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 220,000 

4 การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินของแลคติกแอซิดแบก
ทีเรยีจากผักดองพื้นบ้าน 

ทุนจากต่างประเทศ 300,000 

  ฝ่ายโภชนาการและสขุภาพ  2,410,557.50 
1 ผลของการงอกและหมักด้วยเชือ้ L. plantarum ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณ GABA และสารต้านอนุมูลอิสระ
ในเมล็ดถัว่เหลอืง 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 120,000 

2 การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเตบิโตของ
วิสาหกิจชุมชน 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 180,000 

3 การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในซุปสมุนไพรกึง่สําเร็จรูป
สําหรับผู้สูงอาย ุ

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 190,000 
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ลําดับ ชื่อผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัทุนสนับสนนุ แหล่งทุน 
จํานวนเงนิทีล่ง
นามในสญัญา

รับทุน 
4 การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพจากแป้ง

กล้วยน้ําว้าที่มีสมบัติพรีไบโอตกและต้านอนุมูลอิสระ 
ทุนจากรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 
1,000,000 

5 เครือข่ายความร่วมการพัฒนา การผลิต อาหารและ
เครื่องดื่ม น้ําตาลน้อย ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพ
ด้านความปลอดภัยและคุณค่าโภชนาการ ในระดับโรงเรียน 
4 ภูมิภาค (สสส. 2553 ภายใต้แผนงานรณรงคเ์ด็กไทยไม่
กินหวาน) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

200,000 

6 Documentary Research for Health Concerning 
Food Components: Trans fatty acids and Inulin 
(สสส. 2553 ภายใต้แผนงานรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

50,000 

7 Development of functional food products and 
intermediate food materials used local 
vegetables 

ทุนจากต่างประเทศ 670,557.5 

  ฝ่ายวศิวะ  200,000.00 
1 เครื่องคั้นน้ํามะนาวระบบอัตโนมัติ ทุนจากหน่วยงานที่สังกดั 100,000 

2 การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องเสียบลูกชิน้ระบบ
กึ่งอตัโนมัต ิ

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 100,000 

  ศูนย์บริการประกันคณุภาพอาหาร  300,000.00 
1 ชุดทดสอบอย่างง่ายในการตรวจหากรดแกมมาแอมิโนบิว

ไทรกิ 
ทุนจากหน่วยงานที่สังกดั 150,000 

2 วิธีทดสอบความใช้ได้ของวธิีวิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจน
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทุนภายในจากมหาวิทยาลัย 150,000 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนโครงการวิจัย 59 52 33 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

(ล้านบาท) 

ภายใน 6.218 8.910 2.84 

ภายนอก 18.782 18.798 17.12 

รวม 25 27.708 19.96 
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รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย* 

ภายใน  23 20 13 

ภายนอก 24 19 20 

รวม 47 39 33 

จํานวนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ เผยแพร่ ** 

ระดับชาต ิ 6 1 1 

ระดับนานาชาต ิ 6 5 16 

รวม 12 6 17 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างองิ (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูล  

ระดับชาต ิ - - - 

ระดับนานาชาต ิ 6 6 13 

รวม 6 6 13 

จํานวนบุคลากรวิจัยทีเ่ข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 17 11 15 

ต่างประเทศ 23 23 37 

รวม 40 34 52 

*   ไม่นับซ้ําทัง้ภายในและภายนอก 
** รายงานเฉพาะผลงานตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ ไม่รวม proceedings 
 
1.6.4 งานบรกิารวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บรกิารวิชาการ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2553  
(เรยีงตามรายรบัจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จํานวนคน
ที่รับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย 

1 .บริการตรวจวิ เคราะห์
คุณภาพอาหาร 

ศูนย์บริการประกัน
คุณภาพอาหาร 

687 11,607,368.00 3,154,949.00 - 

2.โครงการพัฒนาวิชาการ 
 

ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีและพัฒนา
อุสาหกรรม 

28 1,634,000.00 1,105,312.00 - 

3.โครงการฝึกอบรม 
ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีและพัฒนา
อุสาหกรรม 

569 1,155,330.00 658,317.85 

- - ในประเทศ 

- ต่างประเทศ 
547 
22 

818,150.00 
337,180.00 

424,539.75 
233,778.10 

รวม  1,284 14,396,698 4,918,578.85  
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี)  
รายละเอยีด ปีงบประมาณพ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ 122 181 158 

จํานวนคนที่ไดร้บับริการ 533 1,782 1,325 

งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท) 16.391 14.528 15.918 

 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก   
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2551 1. รางวัลหน่วยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ปี 2551 เป็นอันดับ 1 ใน
กลุ่มสํานัก สถาบัน 

2. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจําปี 2550 เรื่องผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่ง
สําเร็จรูป โดยนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุลและคณะ 

3. อนุสิทธิบัตร เรื่อง วิธีการกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการดังกล่าว โดย
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 

2552 1. ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในชื่อมาบุญครองพลัส Nutra GABA Rice ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. นักเก็ตปลาส้ม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนายประมวล ทรายทองได้รับการเผยแพร่ทางส่ือ
ส่ิงพิมพ์ รายการโทรทัศน์ วิทยุและส่ืออิเล็กทรอนิคส์อย่างแพร่หลาย 

3. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Food Allergen เพื่อการตรวจวิเคราะห์, ผลิตชุดทดสอบ ELISA test kit  
และการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารในโรงงานผลิตอาหารโดย นางวารุณี วารัญญานนท์ และนาง
วิภา สุโรจนะเมธากุล ด้วยความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น 

2553 1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน 11 ล้านบาท โดยนางวารุณี วารัญญานนท์และคณะ 

2. ผลงานวิจัยเรื่องอาหารเช้าธัญชาติผสมผงผักสีม่วง ได้รับการเผยแพร่ทางส่ือสิ่งพิมพ์ รายการ
โทรทัศน์ วิทยุและส่ืออิเล็กทรอนิคส์ โดยนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช อย่างแพร่หลาย และผลิตเป็น
ต้นแบบออกวางจําหน่าย 

3. ผลงานได้รับจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4720 เรื่องเครื่องลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์และกรรมวิธีการลอกเยื่อ 
โดย นายปราโมทย์ ธรรมรัตน ์และคณะ 
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1.7 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 

ชื่อหน่วยงาน  :   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
  Institute of  Food  Research  and  Product  Development 
สถานที่ติดต่อ  :  ตู้ ปณ.  1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์  จตุจกัร  กทม. 1090 
  P.O.Box 1043 Kasetsart , Bangkok 10903 Thailand.  
โทรศัพท์  :   0 2 942 8629 – 35  
โทรสาร  :   0 2 940 6455  และ 0 2 561 1970 
E-Mail  :   ifr@ku.ac.th 
Web Site  :   http://www.ifrpd.ku.ac.th 

 
  

. 
ประตูงามวงศวาน 3 

 

ปม  ปตท . 
โรงเรียนสาธิตฯ

 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร   

ถ. งามวงศวาน . 

 

ประตูวิภาวดี 

 . 

 

ประตูงามวงศวาน 1 ประตูงามวงศวาน 2 

ธ. กรุงศรีฯ 

สํานักหอสมุด

ประตู พหลฯ 2 

ประตู พหลฯ 1 

ถ. พหลโยธิน

สํานัก
พิพิธภัณฑฯ 

KU Home

อาคารสารนิเทศ 

โรงอาหาร 2 

ร.พ. วิภาวดี

ถ. วิภาวดีรังสิต
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 

2.1  สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนในรอบปีตามภารกิจ 

 แผนดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ 2553  (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53)  ประกอบด้วย 4 แผนงาน  ได้แก่  
แผนงานวิจัย  แผนงานบริการทางวิชาการ  แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร  และแผนงานบริหารจัดการ  ปรากฏผล
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

แผนงานวิจัย 
 แผนงานวิจัย  กําหนดออกเป็น  2  ส่วน  คือ  งานวิจัย และผลสัมฤทธิ์งานวิจัย เป้าหมายที่กําหนด  
กล่าวคือ งานวิจัยมีชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว  เกินกว่าเป้าหมาย  19%  และผลสัมฤทธิ์งานวิจัย เกิน
กว่าเป้าหมายที่กําหนดถึง  127% ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับการอ้างอิง  การนําไปใช้ประโยชน์  การได้รับรางวัล  
การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร  การได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์  รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

สรุปผลการดําเนนิงานเดน่ดา้นวิจัย 
  ด้านงานวิจัย สถาบันฯ สามารถหาทุนอุดหนุนงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 19.96 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าแผนงาน
ที่วางไว้ โดยสถาบันฯ ได้รับการอนุมัติจากแหล่งทุนให้ดําเนินงานชุดโครงการวิจัย 3 ชุด และโครงการเดี่ยว 30 
โครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยนั้น สถาบันฯ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งหมด 18 เรื่อง จากท่ี
วางแผนไว้ 19 เรื่อง มีผลงานวิจัยที่สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับจาก
วงการวิชาการ โดยได้รับรางวัลจากผลงานที่นําเสนอประเภทโปสเตอร์ 2 รางวัล และส่ิงที่เป็นจุดเด่นของสถาบันฯ คือ 
มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคมอย่างกว้างขวางซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามที่สถาบันกําหนดเป็นตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 

แผนงานบริการทางวิชาการ 
 แผนงานบริการทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ 2553  ซึ่งประกอบด้วย  26  โครงการ  23  กิจกรรม  มีผล
การดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย ทั้งในด้านรายรับ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 
 แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการหารายได้เป็นสําคัญ  ได้แก่  งานผลิต-การ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์  การให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง  การส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์  และการบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดรายได้  เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านรายรับ หรือ รายได้ มีผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย แต่เมื่อพิจารณา
กิจกรรม / โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผน ปรากฎว่าการดําเนินการยังไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

แผนงานบริหารจัดการ 
 แผนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน คือ แผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร  ผล
ดําเนินงานในภาพรวมมีการดําเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรม  มีการจัดแบ่งลักษณะงานออกเป็น  งานประจําและ
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งานโครงการ  ในภาพรวมแม้ว่าจะมีผลดําเนินงานของกิจกรรมที่ 92%  เกินเป้าหมาย  (กําหนดไว้ 90%)  หาก
พิจารณารายละเอียดผลดําเนินงานพบว่า 

แผนพัฒนาองค์กร  
มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์  กล่าวคือ  โครงการ  9  โครงการหลัก  35  

กิจกรรม  มีการดําเนินการทุกโครงการ / กิจกรรม แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแผน และมีกิจกรรมนอกแผน  คือ  การ
จัดหาครุภัณฑ์นอกแผนเพิ่มเป็น  49%  ของแผนเดิม 

แผนพัฒนาบุคลากร  
จํานวนบุคลากรทั้งองค์กรที่ได้รับการพัฒนาในกิจกรรม / รูปแบบต่างๆ สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  

กล่าวคือ เป้าหมายกําหนดไว้  80% ของบุคลากรทั้งหมด 170 คน (ไม่นับหมวดแรงงาน 32 คน) จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทั้งหมด  มีจํานวน  159 คน  คิดเป็น  93.53% 

ผลการดําเนินงานด้านรายรับ-ร่ายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2553  มีดังนี้ 
 รายรับรวม  95.212  ล้านบาท คิดเป็น  123%  ของเป้าหมาย จําแนกเป็นรายรับที่เป็นตัวเงิน (in cash)   
จํานวน  92.232  ล้านบาท  คิดเป็น  119%   
 รายจ่ายรวม  81.442  ล้านบาท  คิดเป็น  106 %  ของเป้าหมายทั้งปี และรายจ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน  (in 
kind)  จํานวน  2.979 ล้านบาท   
 รายได้สุทธิ   จาํนวน  10.79  ล้านบาท  

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมนิคณุภาพภายใน สาํหรับสถาบนั 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 18 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 3.33 3.33 4.74 4.74 4.17 4.17 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที ่4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดี
มาก 

ดี 

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.36 4.18 4.80 4.80 4.54 4.42   

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี   
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับผลประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดาํเนินงาน 

 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย    

2553 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2552 2553 

สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ / = บรรล ุ

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบนั (บังคับ 17 ตัวบ่งชี้) 2.78 4.54 4.42 14.00 12.00 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  4.00 5.00 5.00  1.00 1.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 8 8 8 4.00 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั 3.43 4.17 4.17  5.00 5.00 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจํานวบุคลากร 

63.00 39.13 64.00 39.63 64.00 39.63 30.00 5.00 5.00 5.00 / / 

161.00 161.50 161.50 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ 4,461.67 4.01 4,982.14 4.21 4,982.14 4.21 ≥ 3.50 4.01 4.21 4.21 / / 
1,113.00 1,183.00 1,183.00 

2.3 ระดับความสาํเร็จของการให้บรกิารที่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 

5 3 2 5 5.00 3.00 2.00 x x 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ N/A 5 5 6 0.00 3.00 3.00 x x 

2.5 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

N/A 4 6 4 0.00 4.00 5.00 / / 

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ต่อจํานวน
นักวิจัย 

23,218,810.
00 

527,700.2
3 

19,959,672.5
0 

475,230.3
0 

19,959,672.50 475,230.3
0 

80,000.00 5.00 5.00 5.00 / / 

44.00 42.00 42.00 

2.7 ร้อยละของนักวิจยัที่ทําหน้าที่สนบัสนุนการเรียนการ 26.00 59.09 25.00 59.52 25.00 59.52 30.00 5.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดาํเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย    
2553 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2552 2553 

สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ / = บรรล ุ

ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

สอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 44.00 42.00 42.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   1.00 4.80 460  5.00 4.00 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

N/A 7 6 7 0.00 5.00 4.00 / x 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ N/A 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง N/A 6 6 6 0.00 5.00 5.00 / / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร N/A 6 6 6 0.00 4.00 4.00 / / 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตา่งประเทศ 

134.00 80.24 157.00 92.63 157.00 92.63 80.00 5.00 5.00 5.00 / / 

167.00 169.50 169.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.58 4.50 4.50 1.00  1.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 6 6 7 5.00 4.00 4.00 x x 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

6.00 66.67 70.00 97.22 70.00 97.22 80.00 4.17 5.00 5.00 / / 

9.00 72.00 72.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 5.00 4.00  1.00 1.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน N/A 9 8 8 0.00 5.00 4.00 / / 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00 5.00     

6.1 ระดับความสํา เร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / / 
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สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผล
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดาํเนินงานรายองค์ประกอบ 
ได้ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก เท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ประเภทของตวับ่งชี ้  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน   ปีงบประมาณ 
เป้าหมาย    8 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัหน่วยงานไปสูทุ่กหนว่ยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกจิหลักของหนว่ยงาน  

 4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพือ่วดัความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทกุภารกจิหลักของหน่วยงาน  

 6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา  

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจาํหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหนว่ยงานไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 
53) ครบตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 8 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนาแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 (1.1/1-
1) จากแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2547-2551 มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ จัดการประชุม
ระดมสมองเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ โดยมีผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ใช้ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และเสร็จส้ินในเดือนพฤศจิกายน 2551 เพื่อให้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ 
มีความเชื่อมโยงสอดรับกับนโยบายของรัฐ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) มีการ
วิเคราะห์ตนเอง และจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ พ.ศ. 2552-2555 จากนั้นได้นําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ พิจารณาและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์  จึงมีการประกาศใช้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 อย่างเป็น
ทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 

และสถาบันฯ ได้มีการทบทวนจัดทําแผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ประจําปีงบประมาณ 2553 

นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ยุทธศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
6 .1  การส่ ง เสริ มและสนับสนุนโครงการ  วิ จัยตามแนว
พระราชดําริ การวิ จัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ 

 เป้าประสงค์ 
สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถชี้นําเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 เป้าประสงค์ 
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

6.2 การเร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิต 
- บุคลากรวิจัยและพัฒนามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคการผลิต 

 กลยุทธ์ 
1. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์
ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ 
1. วิจัยการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและ

สุขภาพ 
2. วิจัยการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม    และองค์ความรู้ใหม

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
3. วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางอาหาร 

6.3 การปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยในการจัดการทรัพยากรใน
การวิจัยให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

- สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการให้สามารถนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

 2. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
และประเทศ 

3. สร้างและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีบทบาทส่งเสริม
การพัฒนาภาคการผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาแกนนําในการ
วิจัย/เครือข่าย คลังสมอง เพื่อร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและ
งานวิจัยประยุกต์ ส่งเสริมให้อาจารย์นักวิชาการ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ครบวงจร เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อให้นักวิจัยชาวไทยและต่างประเทศ
ใช้อ้างอิง และสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 

 4. วิจัยเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือพลังงานทางเลือก 
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นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ยุทธศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

แผนงาน 
1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 

 5. สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ  

6. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่างๆ 

7 .  ประชาสัม พันธ์  เผยแพร่ความ รู้ ในองค์ความ รู้ งานวิ จัยที่ ส ร้ างขึ้ น  โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แพร่หลายในมุมกว้างและลึก รวมทั้งสร้างบทบาทใน
การเป็นผู้นําและการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านต่างๆ ของสังคมและประเทศ 

8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการระดมความรู้ 
รวบรวมวิเคราะห์ กลั่นกรอง กระจายความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ไปสู่ทุก
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

 แผนงาน : แผนงานวิจัย 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนโครงการวิจัยใหม่ 
- จํานวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
- จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร  หรือนําไปอ้างอิงใน
ระดับชาติ หรือนําไปใช้งาน 
- จํานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่น และหรือ 
   ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้
ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่  2. สร้างองค์กรให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
4.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรม 
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
- ผู้ประกอบการรายใหม่และจํานวนผู้ ประกอบการเดิมที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีจํานวนเพิ่มขึ้น 

- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมายมีผลิต
ภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 

 

   เป้าประสงค ์
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน 
2. เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นําและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้าน

อุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
อุตสาหกรรมและสังคม 

3. การให้บริการประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
4. การให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร 
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นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ยุทธศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

แผนงาน 
4.3 แผนงานปรับโครง สร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

   แผนงาน  :  
แผนงานบริการทางวิชาการ 

    ตัวชี้วัด 
- จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา  
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีเสถียรภาพ 

  กลยุทธ์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ทรัพยากรให้เกิดรายได้ 

  แผนงาน 
แผนงานสร้างเสถียรภาพขององค์กร 

  ตัวชี้วัด 
-  จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
-  จํานวนผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 
- รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ 
-  รายรับที่สูงกว่ารายจ่ายของการให้บริการ 
-  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
-  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
8.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

- ระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาล และระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ 
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
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นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ยุทธศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ระบบราชการมีความโปร่งใส  ปัญหาเรื่ องการทุจ ริต
คอร์รัปชั่นลดลง 

รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทุกหน่วยงาน 
3. ระดมทรัพยากรและแหล่งทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี

เสถียรภาพแสวงหาแหล่งงบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของ
หน่วยงานให้เป็นผู้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพ 

แผนงาน 
8.3 แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามใน
การอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา และวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิง

บวกให้สังคม พร้อมผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงามในความเป็นไทย 

แผนงาน :  
แผนงานบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด     
- จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
- การนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานประจํา 
- การรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 27 เม.ย. 2552)   จากเว็บไซต์ กองแผนงาน (ตามนโยบายรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
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แผนผงัแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2552-2555  กบัยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาองคกร 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพบริการ 

ประสิทธิผล 

เปาประสงค 

1. การสรางโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

7. การศึกษาและวิจัยเพื่อทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.  การพฒันาการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของรฐั 

6. การศึกษาและวิจัยเพื่อใหพัฒนา
มาตรฐานบรกิารรกัษาพยาบาลและสงเส

สุขภาพ 

2. การยกระดบัคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก วิสัยทศัน  

สรางโอกาสทางการศกึษาและการ
เรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการศกึษา
ในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศัยแกเยาวชน

และประชาชน   

ผลงานที่มีคุณภาพ   สงเสริมการจัดการศกึษาเพือ่
ฟนฟูความเชือ่มั่นของประเทศ

และความมัน่คงของรฐั   

พัฒนาการจัดการศกึษาและวิจัยดาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับอาหาร 

วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการ
กีฬา และสาขาที่เกี่ยวของกบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  

สงเสริมการจัดการศกึษาและ
วิจัย พรอมทัง้เสริมสราง

จิตสํานกึและคานยิมทีด่ีงาม
ในการอนุรักษและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย 

10. การพัฒนาระบบ กลไก กระบวนการพฒันานิสิต

7. การพัฒนาบทบาทของมหาวทิยาลัย
ในเวทกีารศกึษาระดับโลก 

6. การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
 

4. การพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานดานการศกึษา 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาเยาวชนใหมีความพรอม 
2. การเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนแหลงวชิาการที่เขมแขง็

 
เปาประสงคที่ 2 และ 3  

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 2 

3. การผลิตงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูใหม
 

เปาประสงคที่ 1 และ 2  
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่  1  

13. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
 

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 4 

14. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 4 

3. การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และกฎหมายดานการศึกษา 

สรางองคความรูและถายทอด
วิทยาการในสาขาวิชาตางๆ 
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนืและ

สามารถชี้นาํฯ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภบิาล 
มีความโปรงใส และรวม
รับผิดชอบตอสังคม 

8. การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยที่เปนมาตรฐานสากล  
 
 

เปาประสงคที่ 2 และ 3  
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 1 และ 4 

12. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 4 

15. แสวงหาและบรหิารทรัพยากรและสนิทรัพยใหสามารถเพิ่มการผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 2 และ 3 

ทรัพยากรและงบประมาณ 

ผังแสดงความเชื่อมโยงเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ตอเปาประสงคยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5. การขยายโอกาสการเรียนรู
 

เปาประสงคที่ 2 และ 3  
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 2 

11. การขยายเครอืขายความรวมมอืทีเ่ชื่อมโยงทัง้
ในและตางประเทศ 

เปาประสงคที่ 2 และ 3  
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันฯ ที่ 4 

9. การพัฒนาระบบและกระบวนการเรียนการ
สอน  

10 กันยายน 2553 

1. เชื่อมโยงเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์
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กระบวนการในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของสถาบันฯ พ.ศ. 2552-2555  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 

และได้พัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 เพื่อใช้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวน/ขั้นตอน
การจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ของสถาบันฯ ปี พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทาํแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ 
ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2552-2555 และแผนดําเนินงาน 4 ปี 

วันที่ดําเนินการ ขั้นตอนในการจัดทาํแผน สรุปผล ผู้เก่ียวข้องทีส่ําคัญ 

8 เม.ย. 51 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  กําหนดจัดประชุมระดมความคิด จัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 ในวันที่ 2 พ.ค. 51 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ 
ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ระดับสูง  
- ระดับกลาง  

2 พ.ค. 51 
ประชุมใหญ่ 
คร้ังที่ 1 

1. จัดประชุมระดมความคิด ยกร่าง
แผนการพัฒนาแผนกลยุทธ์การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ฯ  แ ล ะ แ ผ น
ดําเนินงาน 4 ปี พิจารณาเพื่อนํามา
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

 

บันทึกช่วยจํา คร้ังที่ 1 สรุปผลการประชุม : 
ที่ประชุมพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ  
แผนฉบับร่าง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2552-
2555 ที่นําแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ พ.ศ. 2547-
2551 มาพัฒนาปรับปรุง  และนําประเด็นยุทธศาสตร์การ
วิ จั ย ข อ ง ช า ติ  น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาพิจารณาทําความเชื่อมโยงให้
มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน  
เ มื่ อปรั บแ ก้แ ล้ ว  แ จ้ ง เ วี ยนฝ่ าย /ศูนย์ พิ จารณาให้
ข้อเสนอแนะอีกคร้ัง เพื่อนําเข้าที่ประชุมคร้ังต่อไป 

คณะทํางานจัดทําแผนกล
ยุทธ์ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ระดับสูง  
- ระดับกลาง  
- ระดับต้น และ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

24 ก.ค. 51 
ประชุมใหญ่ 
คร้ังที่ 2 

2. ที่ประชุมพิจารณา ปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของ  สกอ .  มหาวิทยาลั ย  และ
สถาบันฯ  

บันทึกช่วยจํา คร้ังที ่2  สรุปผลการประชุม : 
ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด 

- แนวโน้มทิศทางนโยบายของรัฐบาล 

- ยุทธศาสตร์วิจัยชาติ 

- การวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม 

- นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
ของสถาบันฯ 

- ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
และของสถาบันฯ  

- สรุปยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  

- ปรับ Strategy Map ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

- กําหนดตัวชี้วัด 

- กํ า หนดแนวก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ยก า ร ผ่ า น
คณะกรรมการแต่ละคณะที่ ไ ด้ รับการแต่งตั้ ง ให้
รับผิดชอบ 

- กําหนดเป้าหมายแผนดําเนินงาน พ.ศ. 2552-2555 

คณะทํางานจัดทําแผนกล
ยุทธ์ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ระดับสูง  
- ระดับกลาง  
- ระดับต้น และ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ส.ค. –ต.ค. 51 3. จัดประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาแผน นําข้อสรุปจากการประชุมใหญ่มาพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข คณ ะ ทํ า ง า น ก ลุ่ ม ย่ อ ย 
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วันที่ดําเนินการ ขั้นตอนในการจัดทาํแผน สรุปผล ผู้เก่ียวข้องทีส่ําคัญ 

ประชุมย่อย  
4 คร้ัง 

จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่ ป รั บ ใ ห้
เหมาะสมสอดคล้องกับแผน   

เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ่ 
 

ประกอบด้วย 

- รอง ผอ. ฝ่ายบริหารฯ 

- รอง  ผอ .  ฝ่ายวิ จัยและ
วิชาการ 

- รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนา 
   - ผช. รอง ผอ. ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ 

- หัวหน้าฝ่ายการตลาด 

- หัวหน้างานการเงินและ
บัญชี 

- งานนโยบายและแผน 

18 ก.ย. 51 
ประชุมใหญ่ 
คร้ังที่ 3 

4. ที่ประชุมทบทวนและพิจารณา
เห็นชอบตามแผนยุทธศาสตร์ แผน
ดําเนินงาน 4 ปี  พร้อมพิจารณา
แผนดําเนินงานประจําปี 2552  

บันทึกช่วยจํา คร้ังที่ 3 สรุปผลการประชุม : 
ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และลงรายละเอียดแผน
ดําเนินงาน 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ที่ประกอบด้วย 4 
แผนงาน 

- แผนงานวิจัย ประกอบด้วยงานวิจัย และผลสัมฤทธ์ิ
งานวิจัย 

- แผนงานบริการทางวิชาการ  

- แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 

- แผนบริหารจัดการ ประกอบด้วยแผนพัฒนาองค์กร 
และแผนพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ระดับสูง  
- ระดับกลาง  
- ระดับต้น และ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

16 ต.ค. 51 
ประชุมใหญ่ 
คร้ังที่ 4 
 
 
 

5. ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบและ
ให้ถือปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

 
 
 
 

บันทึกช่วยจํา คร้ังที่ 4 สรุปผลการประชุม : 
ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนดําเนินงาน 4 ปี พ .ศ . 
2552-2555 และให้ความเห็นชอบแล้ว จากนั้นพิจารณา
จัดทําแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 และมีมติ
ให้นําไปถอดแผนลงระดับฝ่าย/ศูนย์ บุคคล เพื่อการ
ติดตามรายงานผลเป็นรายไตรมาสต่อไป 

ผู้บริหารหน่วยงาน 
- ระดับสูง  
- ระดับกลาง  
- ระดับต้น และ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

13 พ.ย. 51 6. ผู้อํานวยการประกาศใช้แผนและให้
ถือปฏิบัติ 

- แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ ของสถาบันฯ        (พ.ศ. 
2552-2555) 

 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552  โดยผู้อํานวยการได้นํา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์ทั้ง 4 แผนงาน มาทบทวน เพื่อ
คณะทํางานจัดทําแผนฯ หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ และนําไปถ่ายทอดลงสู่บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่ว
กัน (1.1/2-1 หน้า 25) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีการถอดแผนดําเนินงานประจําปีจากแผนกลยุทธ์ 4 ปี ที่

ครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันฯ มาเป็นกรอบให้ฝ่าย/ศูนย์พิจารณาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2553  
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ดังนั้นการแปลงแผนกลยุทธ์ฯ ไปเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 ฝ่าย/ศูนย์/ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกําหนด 
งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อันนําไปสู่แผนปฏิบัติการ โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน (1.1/3) ดังนี้ 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถาบันฯ 

วันที่
ดําเนินการ 

ขั้นตอนในการจัดทาํแผน สรุปผล ผู้เก่ียวข้องทีส่ําคัญ 

10 ก.ค. 52 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ฯ พิจารณา 

กําหนดให้ฝ่าย/ศูนย์จัดทําแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
2553 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานสถาบันฯ 

15 ก.ค. 52 เสนอเอกสารประกอบการจัดทําแผน
ดําเนินงานแจ้งเวียนฝ่าย/ศูนย์ 

- ถอดแผนดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  2553 จากแผน
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี 

- ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ที่
ได้รับอนุมัติ ปี 51-52   คําขอ
งบประมาณเงินรายไ ด้ปี  53  
และรายรับ-รายจ่ายจริง ปี 51 
(แยกฝ่าย/ศูนย์)  

 - งานนโยบายและ
แผน 
 
 

11 ส.ค. 52 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ฯ  

กําหนดให้จัดประชุมระดมสมองการจัดทําแผนดําเนินงาน (Action 
plan) ของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ 2553 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานสถาบันฯ 

22 ส.ค. 52 
เวลา  9 .00-
17.00 น. 

ประชุมระดมสมอง คณะทํางานจัดทํา
แผนดําเนินงาน ประจําปี 2553 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ จาก Strategy Map 
ของสถาบันฯ  ให้คงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. พิจารณาผลดําเนินงาน และงบประมาณเงินรายได้ที่รับ-จ่ายจริง
ของปีงบประมาณ 2551 และพิจารณางบประมาณเงินรายได้ที่
เสนอขอในปี 2553  เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนดําเนินงานในปี 
2553 

3. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มวิจัย  กลุ่มบริการวิชาการ และ
กลุ่มบริหารจัดการ พิจารณาแผนที่ฝ่าย/ศูนย์ร่างมาแล้ว กําหนด
เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณรายรับ-รายจ่าย โดยมีการปรับลด 
แก้ไขเพิ่มเติม 

4. รองที่กํากับ/ผู้รับผิดชอบโครงการได้นําเสนอผลจากการประชุม
แต่ละแผนงานต่อที่ประชุม  และร่วมกันพิจารณา  และให้
ข้อคิดเห็น  

คณะทํางานจัดทําแผน
ดําเนินงาน ได้แก่ 
ผอ.  
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารฯ 
รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนา 
ผช. ผอ. ฝ่ายวิจัย 
หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ 
รองหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ 
บุคลากรสถาบันฯ ตาม
คําส่ังแต่งตั้ง 
งานนโยบายและแผน 

28 ก.ย. 52 
 

พิจารณา ทบทวน ร่างแผนดําเนินงาน 
ของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ 
2553   

1. แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2553 แบ่งเป็น  4 
แผนงาน ได้แก่  

- แผนงานวิจัย  

- แผนงานบริการวิชาการ  

- แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร และ 

- แผนงานบริหารจัดการ  
รวมรายรับทั้งสิ้น  76,433,500 บาท  
รายจ่ายรวม   60,222,080 บาท (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)  
ในแต่ละแผนงานจัดประเภทลักษณะงานออกเป็น   2 งาน คือ 
- งานประจํา  17 โครงการ/กิจกรรม  

คณะทํางานจัดทําแผน
ดําเนินงาน 
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วันที่
ดําเนินการ 

ขั้นตอนในการจัดทาํแผน สรุปผล ผู้เก่ียวข้องทีส่ําคัญ 

 รายรับเป็นเงิน  57,866,000 บาท  
 รายจ่าย  51,973,080 บาท  
- งานโครงการ 46 โครงการวิจัย 14 โครงการ/กิจกรรม 
 รายรับ  18,127,500 บาท  
 รายจ่าย    8,249,000 บาท  
โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ หากโครงการที่
จักต้องดําเนินการ และไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จักพิจารณาความจําเป็นและเร่งด่วนของโครงการ เพื่อการขออนุมัติ
ใช้ จ่ายจากทุนสะสมของสถาบันฯ  จากมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินงานต่อไป 

2. งานโครงการ เป็นงานเฉพาะกิจที่นอกเหนือ จากงานประจํา จึง
กําหนดให้ทุกโครงการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่ออนุมัติ
โครงการก่อนดําเนินงาน ยกเว้นโครงการวิจัย และให้รายงาน
ผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

3. แผนดําเนินงานทั้ง 4 แผนงาน ฝ่าย/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับแผนใด
ให้นําไปถอดเป็นแผนของฝ่าย/ศูนย์ต่อไป 

30 ก.ย. 52 รวบรวมสรุปแผนดําเนินงาน (action 
plan) ประจําปีงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52-ก.ย. 53) ฉบับจริง  

ผอ. พิจารณา และลงนามประกาศให้ฝ่าย/ศูนย์ทราบและใช้ถือ
ปฏิบัติตามแผน 

งานนโยบายและแผน
เสนอ ผอ. ลงนาม 

 นํา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

- ถ่ายทอดแผนฯ สู่คณะกรรมการดําเนินงาน 
- ฝ่าย/ศูนย์นําแผนดําเนินงานของสถาบันฯ ไปถอดเป็นแผน

ดําเนินงานของฝ่ายศูนย์ต่อไป 

- ผอ.  
- ฝ่าย/ศูนย์ 

24 มิ.ย. 53 แ จ้ ง เ วี ย น ฝ่ า ย / ศู น ย์ ป รั บ แ ผ น
ดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ 
2553 (กลางปี) 

แจ้งเวียนฝ่าย/ศูนย์ ผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมพิจารณาปรับแผนใน
รายละเอียด 4 แผนงาน 

ฝ่าย/ศูนย์/ผู้เกี่ยวข้อง 

13 ก.ค. 53 นํา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณา 

มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงบางรายการที่คาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และให้ถือ
ปฏิบัติ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน 
งานนโยบายและแผน 

 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
โดยแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของสถาบันฯ พ.ศ. 2552-2555 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ มี 4 แผนงาน  

ได้กําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ และใช้วัดความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2553 ด้วย (1.1/4) ดังนี้ 
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1. แผนงานวจิัย 
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 
เป้าหมายตามตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนชุดโครงการวิจัย 1.  มีการดําเนินโครงการวิจัยในรูปของชุดโครงการไม่ตํ่ากว่า 2 ชุดโครงการ 

2. จํานวนโครงการวิจัยเดี่ยว 2.  มีการดําเนินโครงการวิจัยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3. จํานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  โครงการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

4.  มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมายที่กําหนด 

5. การนําเสนอผลการประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

5.  มีการนําเสนอผลการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด 

6. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 6.  มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ี
กําหนด 

7. การนําผลงานวิจัยจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

7.  มีการนําผลงานวิจัยเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด 

8. รางวัลวิจัยและนวัตกรรม 8.  สถาบันฯ ได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมไม่ตํ่ากว่า 1 เรื่อง 

2.  แผนงานบริการทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เป้าหมายตามตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ 

1. รายรับจากการให้บริการ 1. รายรับของการให้บริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีกําหนด

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรของการให้บริการ 2. มีการดําเนินโครงการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการได้รับความพึงพอใจ > 3.50 

3. แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เป้าหมายตามตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ 

1. รายรับจากการให้บริการ 1. รายรับของการให้บริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมของการให้บริการ 2. มีการดําเนินโครงการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการได้รับความพึงพอใจ> 3.50 

4.  แผนงานบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี เป้าหมายตามตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมจัด 1. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 

2. การนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานประจํา 2. มีการนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานประจํา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการได้รับความพึงพอใจ> 3.50 

4. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ที่กําหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ 

และผู้รับผิดชอบไว้ครบทุกภารกิจหลัก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งเป็นแผนที่บรรจุในคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. 2553 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 ได้มีการจัดทําเอกสารแจ้งต่อผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนหัวหน้าฝ่าย/
ศูนย์/โรงงาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อใช้ถือปฏิบัติตามแผน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงาน
ตามแผนครบทุกภารกิจหลักของสถาบันฯ  

งานนโยบายและแผนมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยกําหนดปฏิทินวัน จัดส่ง
รายงานผลดําเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณา ดังนี้ 

1. ฝ่าย/ศูนย์รายงานผลดําเนินงานเสนอผู้บริหารที่กํากับ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเป็น
รายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส   

2. งานนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส พร้อม
สรุปผลการดําเนินงานครึ่งปีแรก และสรุปผลการดําเนินงานสิ้นปี (1.1/5) เสนอต่อผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ  
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
สถาบันฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 เปน็รายไตรมาส รวม 4 

ไตรมาส เพื่อการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานไปพรอ้มกันอีกทางหนึง่ ดังนี ้
1. ฝ่าย/ศูนย์รายงานผลดําเนินงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
2. งานนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมสรุปผลดําเนินงานครึ่งปีแรก 

และสรุปผลดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินงานเป็นรายไตรมา
สรวม 4 ไตรมาส  

3. มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2552 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ในวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.1 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2553 เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์บริหารจัดการประจําปี 2553 เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการประจําฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ในวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาที่ 4.1  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธอ์ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพจิารณา 

สถาบันฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ฯ ปีละ 2 ครั้ง  ดังนี้  
ครั้งที่ 1 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2  มีการรายงานสรุปผลดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก และ

ประเมินผลดําเนินงานเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดกับเป้าหมาย (1.1/7-1) นําเสนอผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ เพื่อพิจารณา 

ครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 มีการรายงานสรุปผลดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 และประเมินผล
การดําเนินงานทั้งปีเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จ (1.1/7-2) และได้นําเสนอ
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ผู้บริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และที่ประชุมคณะกรรมการประจําของสถาบันฯ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2554 

การผลประเมินกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จทั้ง 4 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

แผนงานวิจัย 

ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน 
 

เป้าหมาย 
ทั้งปี 

ผลดําเนินงาน % เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

1. จํานวนชุดโครงการวิจัยมีการดําเนินงานไม่ตํ่ากว่า 2 ชุด 2 ชุด  3 ชุดโครงการ  150%  
2. จํานวนโครงการวิจัยเดี่ยว มีการดําเนินงานไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

32 โครงการ  30 โครงการ  
 

93.97%  

3. จํานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้  

19,767,800 
บาท 

19,959,672.50 บาท  
 

100.97%  

4. การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติรวม
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้   

   - ระดับนานาชาติ 14 เรื่อง  
   – ระดับชาติ  9 เรื่อง 

23 เรื่อง ในภาพรวม 18 เรื่อง 
- ระดับนานาชาติ 18 

เรื่อง 
 

78.26%  

5. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาติไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กําหนดไว้  

35 เรื่อง ภาพรวม 49 เรื่อง  
- นานาชาติ 36 เรื่อง 
- ชาติ 13 เรื่อง 

140%  

6. การนําผลงานวิจัยท่ีนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

13 เรื่อง 34 เรื่อง  261.54%  

7. การนําผลงานวิจัยจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้  

 5 เรื่อง 5 เรื่อง  
 

100%  

8. ได้รับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมไม่ตํ่ากว่า 1 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง  200%  

รวมเป้าหมายตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด 

 
แผนงานบริการทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลดําเนินงาน 
 

% เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

1. รายรับจากการให้บริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
ของเป้าหมายที่กําหนด  

13,746,000 
บาท 

16,020,616 บาท  116.55%  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร ของการ
ให้บริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่
กําหนด  

21 โครงการ  
23 กิจกรรม   
49 หลักสูตร 

26 โครงการ  
23 กิจกรรม  
45 หลักสูตร 

124%, 
100% 
92% 

 

3. ร้อยละ 90 โครงการ ได้รับความพึงพอใจ > 
3.50 

 6 โครงการ ฝึกอบรม = 4.27     
พัฒนาวิชาการ  = 4.16  

100 %  
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ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลดําเนินงาน 
 

% เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

 เครื่องมือฯ = 4.27   
ฝึกงานนิสิต = 4.20    
FQA  = 3.73  
ศูนย์สารนิเทศ = 4.27   

รวมเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 

 
แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 

ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลดําเนินงาน % เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

1. รายรับจากการให้บริการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
ของเป้าหมายที่กําหนด  

4 3 , 9 9 0 , 0 0 0 
บาท 

52,722,269บาท 120%  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการให้บริการไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด  

4 โครงการ  
10 กิจกรรม 

4 โครงการ  
9 กิจกรรม 

100 % 
93 % 

 

3. ร้อยละ 90 โครงการ ได้รับความพึงพอใจ > 
3.50  
 

  3 โครงการ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์   
= 4.01 
การบริหารสินทรัพย์ฯ  
= 3.80 
อาหารจัดเลี้ยง = ??? 

66.67 %  

รวมเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2  ตัวชี้วัด ไ 

 
แผนงานบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน 

 
เป้าหมาย

ทั้งปี 
ผลดําเนินงาน 

 
% เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ของการ
ใ ห้บริการไม่ ตํ่ าก ว่าร้อยละ  90 ของ
เป้าหมายที่กําหนด  

14 โครงการ  
45 กิจกรรม 

14 โครงการ  
45 กิจกรรม 

100% 
100% 

 

2. มีการนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงาน
ประจํา 

1 งาน 1 งาน 
ท่ีนําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงาน
ประจํา ได้แก่ การคิดต้นทุนของ
ศูนย์ประกันฯ 

100%  

3. ร้อยละ 90 ของโครงการได้รับความพึง
พอใจ> 3.50  

5 โครงการ - การจัดการความรู้ ในหน่วยงาน 
(KM)  =3.88 

- การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
และการให้บริการภายในองค์กร = 
4.67 

120 %  
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ตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผนงาน 
 

เป้าหมาย
ทั้งปี 

ผลดําเนินงาน 
 

% เทียบกับ
แผนทั้งปี 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ = 
4.45 
- โครงการสร้างแรงจูงใจ = 4.12 
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพ = 3.96 
- โครงการประเมินผลความพึงพอใจ

ของฝ่ายบริหาร= 3.58 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมหมวด
แรงงาน) 

170 คน 
(202  คน  – 
32คน) 

ผู้เข้ารับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 159 

คน 

- การพัฒนาด้านทักษะด้านต่างๆ 
ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน 

- การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน 4 กลุ่มภารกิจ  

93.53%  

5. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80 ของงานโครงการ  

47 โครงการ มีการรายงานผลดําเนินงานเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมรวม 40 
งานโครงการ 

85.11%  

รวมเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด  

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้  
สรุปผลการประเมินแผนงานตามตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จรวม 19 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 89.47 ดังนี้ 

แผนงาน จํานวน 
เป้าหมายตัวชีว้ัด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผนงานวิจัย 8 7 1 
แผนงานบริการทางวิชาการ 3 3 - 
แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร 3 2 1 
แผนงานบริหารจัดการ 5 5 - 
รวม 19 17 2 
 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานไปทบทวน/

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

สถาบันฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ จํานวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ผลจากการประชุม ได้นําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน ของสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (1.1/8) ทบทวนและพิจารณาข้อเสนอแนะทั้ง 
7 ข้อ และสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 3 ข้อ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา สถาบันฯ สามารถดําเนินการได้ และกําลังดําเนินการ 

1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU Food Science Park) 

1.  โครงการจัด ต้ังอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park) เป็นโครงการที่เสนอขอ
จัดต้ังขึ้นภายใต้ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) เป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มก. ท่ีเกี่ยวข้องและ
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ โดยในช่วงแรก สถาบันฯ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน/
ผลักดัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมี ดร.วารุณี วารัญญานนท ์
เป็นหัวหน้าโครงการ ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 

2. การพัฒนาศูนย์สารนิเทศทางอาหาร ของสถาบันฯ 2.1 กําหนดเป็นแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 ใน
โครงการบริหารความเสี่ยง  

2.2 ศูนย์สารนิเทศทางอาหารของสถาบันฯ ได้ร่วมงานกับ Asian 
Food Information Center (AFIC) ซ่ึงมีสํานักงานตั้งอยู่ ณ 
อาคารอมรภูมิรัตน ในฐานะบุคคลของสถาบันฯ (ไม่ได้เข้าร่วมใน
ฐานะหน่วยงาน) โดยได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อสืบค้นข้อมูลทางด้านอาหาร และนําข้อมูลท่ีได้มาแปลเป็น
ภาษาไทย ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ฯ เป็น Digital 
Library  

3. แผนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะเป็นหน่วยงาน 
Representative in Food  และ Food Research 
Centre ของประเทศไทย ท้ังในระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

3. แผนดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 กําหนดเป็นโครงการ
ประชาสัมพันธ์  

4. การปรับสมดุลของภารกิจทุกภารกิจของสถาบนัฯ ให้
เหมาะสม 

 

5. การมุ่งเน้นงานวิจัยเฉพาะทางที่ชัดเจน และในเชิงลึก 
โดยมุ่งเน้นวัตถุดิบท่ีสําคัญของประเทศอย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ข้าว ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง และ 
Functional Food 

5. ในปีงบประมาณ 2553 มีงานวิจัยด้านข้าว และ Functional 
Food จํานวน 15 โครงการ  และในปีงบประมาณ 2554 มีงานวิจัย
ด้านข้าว และถั่วเหลือง จํานวน 4 โครงการ 

6. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์เด่น ๆ 
ของสถาบันฯ 

6. มีการทบทวนวิเคราะห์ต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอของกลุ่มงานบริการ
ทางวิชาการ และกลุ่มพัฒนาธุรกิจ เช่น งานบริการตรวจประกัน
คุณภาพอาหารฯ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการอาหาร
และจัดเลี้ยง เป็นต้น  

7. แผนการปรับปรุงและทดแทน เครื่องมือ/เครื่องจักร 
ท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สําคัญ ของสถาบันฯ อย่าง
ชัดเจน 

7. แผนการปรับปรุงและทดแทน เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีสําคัญของสถาบันฯ อย่างชัดเจน โดยผศ.
เชาว์ อินทร์ประสิทธ์ิ คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ได้รับ
ประเด็นที่สถาบันฯ ต้องการ จากหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิต
และแปรรูป และรับไว้พิจารณาดําเนินการเขียนข้อเสนอ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา สถาบันฯ สามารถดําเนินการได้ และกําลังดําเนินการ 

โครงการ เสนอ มก. ต่อไป คือ  
1. การทํา spare part  ของเครื่องจักร  ให้มีความคงทนต่อ

การใช้งาน 
2. เครื่องจักรที่สามารถผลิตโปรตีนเกษตร/เนื้อเทียม ท่ี มี

รูปแบบ/ลักษณะ ท่ีแตก ต่างจากท่ีสถาบันฯ ผลิต โดยได้
สืบค้นข้อมูลจาก internet และเสนอ ผศ.เชาว์ฯ  ไปแล้ว ซ่ึง 
ผศ.เชาว์ฯ   รับไว้พิจารณาดําเนินการเขียนข้อเสนอโครงการ 
เสนอ มก. ต่อไป 

ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ประจําปี พ.ศ. 2554  อยู่
ระหว่างสรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ ร่วมกันพิจารณาเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในปีงบประมาณ 2555 และปรับปรุงแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการของสถาบันฯ ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 ต่อไป 
ผลการดําเนินงานได้  8  ระดับ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับ  5  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = ม ี

 = ไม่มี 

1.1 8 5 8  7  
 
รายการหลักฐาน  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 1.1/1-1 
1.1/1-2 

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2552-2555  
แฟ้มการจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบันฯ (2552-2555) 

2 1.1/2-1 
 
1.1/2-2 

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2552-2555 (หน้า 
25) 
Power point การจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 

3 1.1/3-1 
1.1/3-2 

แฟ้มการจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 
แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 (ฉบับปรับแผน) 

4 1.1/4 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 (หน้า 5,8,14,17) 

5 1.1/5 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 รายไตรมาส  

6 1.1/6-1 
1.1/6-2 

- รายงานสรุปผลดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 และสรุปผลครึ่งปีแรก   
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 4 และรายงานสรุปผลประจําปี 

7 1.1/7-1 
1.1/7-2 

- รายงานสรุปผลดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2553  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

8 1.1/8 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2553  
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 

แหล่งข้อมูล  งานนโยบายและแผน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาววีรนุช  กิระวงศ์สกุล และนางสาวบุณยรักษ์  กงชุน 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นตัวบ่งชี้
บังคับ 7 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคิดคํานวณเฉพาะตัวบ่งชี้บังคับ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก เท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวชิาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวนบุคลากร 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 
รอบปีประเมิน   ปีการศึกษา 
เป้าหมาย    ร้อยละ 30 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าร้อยละของของกจิกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการ ที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   

ผลการดําเนินงาน   
ในรอบปกีารศึกษา 2553 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จดักิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาต ิ จํานวน 4 
กิจกรรม 28 โครงการ 27 หลกัสูตร รวมทั้งสิ้น 64 รายการ ซึ่งประกอบดว้ย 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน 28 โครงการ 
2. บริการอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการ จํานวน   1 กิจกรรม 
3. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จํานวน   1 กิจกรรม 
4. บริการสารสนเทศ จํานวน   6 กิจกรรม 
5. ฝึกอบรม จํานวน  27 หลักสูตร 

5.1  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการและวิชาชีพ 25 หลักสูตร 
5.2  ฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ    2 หลักสูตร 

6.  ฝึกงานนิสิต      จํานวน    1 กิจกรรม 
  รวมทั้งสิ้น   จํานวน  64  รายการ     

- จํานวนโครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมที่หน่วยจัดขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  จํานวน 64 รายการ 

- จํานวนบุคลากรประจําในปกีารศึกษา(ไม่นับลาเรียน และหมวดแรงงาน)  จํานวน  161.5 คน  
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- ร้อยละ = 100
5.161

64
×  

 = 39.63 
ดังนั้น ร้อยละของกิจกรรมบริการทางวิชาการต่อจํานวนบุคลากรประจํา คิดเป็น ร้อยละ 39.63 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

  = ไม่มี 

2.1 64 39.63 5 5  37.73  
161.5 

 รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสารรายชื่อเอกสาร  

2.1/1 ข้อมูลจํานวนบุคลากรในบทที่ 1 

2.1/2 ตารางแบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ 2.1 

แหล่งข้อมูล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร   
และศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาวสาวิตรี  เนียมเปรม นางสาวอโรชา  ชูแก้ว นางสาววารุณี  พันธุ์แพง  
และนางสาวกาญจนา  คงบําณ ุ

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ประเภทของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 

เป้าหมาย   ≥ 3.50 

เกณฑ์การประเมิน 

คํานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ จํานวน 
4 กิจกรรม 28 โครงการ 27 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 64 รายการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาวิชาการ บริการอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร บริการสารสนเทศ ฝึกอบรม ฝึกงานนิสิต 
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(1) 
 
ที่ 

(2) 
รายการ 

(3) 
จํานวน

(โครงการ/
กิจกรรม/
หลักสูตร) 

(4) 
โครงการที่มี
การประเมิน

ความพึงพอใจ 

(5) 
จํานวนผู้ที่ตอบ

แบบถาม 

(6) 
ค่าเฉล่ียของผล
การประเมิน

ความพึงพอใจ 

(7) 
ผลรวม  
(5*6) 

1 โครงการพัฒนาวิชาการ 28 17 17 4.15 70.55 

2 บริการอุปกรณ์เครื่องมือ/
เครื่องจักร 

1 1 62 4.25 263.50 

3 บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร 

1 1 105 4.02 422.10 

4 บริการสารสนเทศ 6 6 430 4.27 1,836.10 

5 บริการฝึกอบรม      

 - ในประเทศ 25 25 493 4.21 2,075.53 

 - ต่างประเทศ 2 2 20 3.93 78.60 

6 ฝึกงานนิสิต 1 1 56 4.21 235.76 

 รวม 64 53 1,183 4.21 4,982.14 

 

1. จํานวน 4 กิจกรรม 28 โครงการ 27 หลักสูตร รวมทัง้สิ้น 64 รายการ ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 โครงการพัฒนาวิชาการ   จํานวน 28 โครงการ 
1.2 บริการอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการ  จํานวน   1 กิจกรรม 
1.3 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร   จํานวน   1 กิจกรรม 
1.4 บริการสารสนเทศ   จํานวน   6 กิจกรรม 
1.5 ฝึกอบรม   จํานวน  27 หลักสูตร 

1.5.1 ฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาการและวิชาชีพ 25 หลักสูตร 
1.5.2 ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างประเทศ   2 หลักสูตร 

1.6 ฝึกงานนิสิต   จํานวน    1 กิจกรรม 
   รวมทั้งสิ้น จํานวน  64  รายการ 

 เพราะฉะนั้นมีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมการใหบ้ริการทัง้หมด จํานวน 64 รายการ มีโครงการที่มกีารประเมนิผล
ความพึงพอใจ จํานวน 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.81  

2. ผลรวมของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการ/กจิกรรมทัง้หมด   4,982.14 

3. ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามในทกุโครงการ/กิจกรรม   1,183       คน 

ระดับความพึงพอใจ = 
1183

14.4982  

     = 4.21 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.2 
4,982.14 

4.21 4.21 ≥ 3.50  4.01  
1,183 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสารรายชื่อเอกสาร  

2.2/1 ตารางแบบเก็บตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 

2.2/2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร   

และศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสาวิตรี  เนียมเปรม นางสาวอโรชา  ชูแก้ว นางสาววารุณี  พันธุ์แพง  

และนางสาวกาญจนา  คงบําณ ุ

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ประเภทของตวับ่งชี ้  กระบวนการ    
รอบปีประเมิน   ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มกีารสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

 2. มกีารวางแผนการให้บรกิารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มกีารดําเนินการตามแผนการให้บริการทีก่ําหนด 

 4. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

 5. มกีารนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรงุการดําเนินการให้บรกิารในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการจัดกิจกรรมการให้บริการตามภารกิจ
ของ 2 กิจกรรมที่ดําเนินการครบทั้ง 5 กระบวนการ ได้แก่ 

1. การจัดการเยี่ยมชม ดูงาน 
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2. การให้บริการห้องประชุม 

โดยหน่วยงานได้จัดการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการสํารวจความต้องการ 
ของผู้รับบริการ ซึ่งระบุในข้อคําถามปลายเปิดจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในกิจกรรมการจัดการเยี่ยมชม ดูงาน และการใช้ห้องประชุม โดย

การจัดทําข้อคําถาม เพื่อสํารวจความต้องการ และนํามาประมวลวิเคราะห์ เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดย 

2.1 กิจกรรมการจัดการเยี่ยมชม ดูงาน มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์รวมทั้งวางแผนการแก้ไข และนํา
แผนปรับปรุงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์, การบริหารจัดการ และรูปแบบการพาเยี่ยมชม เสนอผู้บริหารตามลําดับชั้น  

2.2 กิจกรรมการให้บริการห้องประชุม มีการวางแผนปรับปรุงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวก 

3. หน่วยงานได้ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องประชุม ทั้ง 4 ด้าน คือ เครื่องมือ/

อุปกรณ์ การบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการการให้บริการห้องประชุม โดยเปรียบเทียบจากผลการ

ดําเนินงาน ภายหลังได้รับการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ ในกิจกรรมการใช้ห้องประชุม โดยมีการ

ประมวลข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการให้การบริการ นําเสนอต่อผู้บริหารตามลําดับขั้น เพื่อแก้ไขในรอบปี

ต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตามโดยกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีการวางแผนการให้บริการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และมีการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ แต่ยังขาดการประเมินผล

ดําเนินงานในกิจกรรมโครงการ/การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ คือ โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบ, บริการอุปกรณ ์

เครื่องมือ เครื่องจักรและห้องปฏิบัติการ, บริการสารสนเทศ และฝึกงานิสิต สําหรับบุคคลภายนอก  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.3 3 3 5  2  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.3 2 2 5  2  
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รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 2.3/1-1 แบบประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมชม ดูงาน 

 2.3/1-2 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องประชุม 

 2.3/1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจําป ี2552 (FQA) 

 2.3/1-4 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรม (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/1-5 สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิชาการ (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/1-6 รายงานผลการประเมินความต้องการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สารนิเทศฯ 

2 2.3/2-1 สรุปผลความพึงพอใจการเยี่ยมชม ดูงาน 

 2.3/2-2 โครงการจัดระบบเยี่ยมชมดูงาน 

 2.3/2-3 สรุปผลความพึงพอใจการใช้ห้องประชุม 

 2.3/2-4 โครงการ การพัฒนาสมรรถนะศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร เพื่อรองรับสถานการณ์
ด้านอาหารสุขภาพและด้านปลอดภัยทางอาหารของประเทศและการส่งออก และรายงาน
โครงการฯ (FQA) 

 2.3/2-5 รายงานการประชุมคณะทํางานร่วมจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2553(ศูนย์
ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/2-6 แบบ มก. พว. 01 (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/2-7 รายงานการประชุมของศูนย์สารนิเทศฯ ครั้งที่ 6/2553, 7/2553, 1/2554, 2/2554, 
3/2554 และ 4/2554 

3 2.3/3-1 แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการเยี่ยมชมดูงาน 

 2.3/3-2 แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการใช้ห้องประชุม 

 2.3/3-3 รายงานการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2554 (FQA) 

 2.3/3-4 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/3-5 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ (เอกสารขอให้ปิดโครงการ
พร้อมจัดสรรค่าอํานวยการหรือขยายระยะเวลาดําเนินการที่หมดระยะเวลา) (ศูนย์ถ่ายทอดฯ 

 2.3/3-6 แบบ มก.พว.03 (ศูนย์ถ่ายทอดฯ) 

 2.3/3-7 รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน 2553 (ศูนย์สารนิเทศฯ) 

4 2.3-4-1 แบบรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน  

2.3-4-2 แบบรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมห้องประชุม  

5 2.3-5-1 สรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมห้องประชุมในรอบป ี 

2.3-5-2 หนังสือขอบคุณจากผู้รับบริการเยี่ยมชม ดูงาน  
แหล่งข้อมูล สํานักงานเลขานุการฯ และผลประเมินตนเองหน่วยงานภายใน 12 หน่วยงาน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาวสาวิตรี  เนียมเปรม นางสาวอโรชา  ชูแก้ว นางสาววารุณี  พันธุ์แพง  

และนางสาวกาญจนา  คงบําณ ุ
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ประเภทของตวับ่งชี ้  ปัจจัยนําเข้า   
รอบปีประเมิน   ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   6  ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีการบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กับการบรกิารทางวิชาการ 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจํา 

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี ้
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
-  มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
1. สถาบันฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคณะกรรมการวิจัยฯ ชุดดังกล่าว มีหน้าที่กําหนดแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการและดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน พิจารณาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัยและ
การเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย กําหนดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เช่น ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน 
ดําเนินการประเมินผลตามแผน และรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นต้น ตลอดจนได้ดําเนินการใช้เงิน
สนับสนุนที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. สถาบันฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการทางวิชาการ โดยทํางานภายใต้
คณะกรรมการ/ทํางาน 3 คณะ คือ คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการฯ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร คณะกรรมการดําเนินงาน Food Regional Training Center และคณะทํางานจัดการฝึกอบรมทางด้าน
อาหาร ให้บุคลากรวิจัยได้ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย/ทดลอง สู่ผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ การฝึกอบรมการผลิตน้ําส้มสายชูหมักจากผลไม้ ซึ่งเกิดขึ้นจากงานวิจัย
ด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์กรดน้ําส้ม และการฝึกอบรมเรื่องนักเก็ตปลาส้ม ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยจากโครงการ 
IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. สถาบันฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย
ประจํา โดยสถาบันฯ มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งบุคลากรวิจัยไปฝึกประสบการณ์
การสร้างผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยตลอด (UNU-Kirin Fellowship Program และ งานด้าน Food Allergen) 
นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรวิจัยให้ได้รับความรู้และประสบการณ์
ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องการใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (Minitab) การสืบค้นการ
อ้างอิงผลงานวิจัย (Citation analysis) และเทคนิคการเขียนเอกสารอ้างอิงโดย End note เป็นต้น รวมทั้ง ในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัยใหม่ นักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานวิจัย จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีความชํานาญหรือผู้ที่จะ
เกษียณอายุ ในการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเรียนรู้กระบวนการคิด/สร้างหัวข้อวิจัย และเปิดโอกาสให้เสนอผลงานตาม
ความสามารถของนักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการเสนอผลงานระดับนานาชาติ ในด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัย สถาบันฯ ได้ทําการแจ้งเวียนจรรยาบรรณของนักวิจัย ให้บุคลากรวิจัยได้ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งมีการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยให้แก่บุคลากรวิจัย โดยดําเนินการให้รางวัล
แก่บุคลากรวิจัยดีเด่น และผู้สร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยใช้เงินสนับสนุนที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 2553 ภายใต้แผนบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร ในโครงการสนับสนุนงานวิจัยสู่ความเป็น
เลิศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย 

4. สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้จัดงบประมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 ภายใต้แผนบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร ในโครงการสนับสนุน
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ตามโครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ด้านการบํารุงซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดหา

โปรแกรมมีลิขสิทธิ์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สถาบันฯ ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 

เพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นประจําทุกปี 
สถาบันฯ มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ มีนักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting researcher) จากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ประเทศญี่ปุ่นมาทํางานวิจัยด้านคุณค่าด้านสุขภาพของผักพื้นบ้าน แป้งข้าว และ Food Allergen 
สถาบันฯ มีระบบ Lan เพื่อให้บุคลากรวิจัยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัย ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย และ
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.4 5 3 6  N/A  
 

รายการหลักฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 2.4/1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ประจําสถาบันฯ 

2.4/1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ 

2 2.4/2-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการฯ  

2.4/2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการฯ  

2.4/2-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน Food Regional Training Center 

2.4/2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน FRTC 

2.4/2-5 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร 

2.4/2-6 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร 

2.4/2-7 แผ่นพับรายละเอียดการฝึกอบรมเรื่องสายชูหมักจากผลไม้ 

2.4/2-8 แผ่นพับรายละเอียดการฝึกอบรมเรื่องนักเก็ตปลาส้ม 

3 2.4/3-1 แผนการจัดกิจกรรมประจําป ี2553 โดยคณะกรรมการวิจัย 

2.4/3-2 คําสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 

2.4/3-3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาต ิ

4 2.4/4 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการสนับสนุนทุน IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5 2.4/5-1 โปรแกรม Minitab 

2.4/5-2 งบเงินรายได้ท่ีได้รับอนุมัติประจําปีงบประมาณ 2553-2554 

2.4/5-3 ศูนย์สารนิเทศ 

2.4/5-4 ระบบ Lan – Y_03-คณะกรรมการวิจัย 
แหล่งข้อมูล คณะกรรมการวิจัย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน, นายประมวล  ทรายทอง  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ปัจจัยนําเข้า   
รอบปีประเมิน   ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน  

 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ  

2 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ  

3 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ
ดําเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการดําเนินงาน 
1. สถาบันฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ดูแล/จัดการ ให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุน
การสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยพี่เล้ียง การ
สนับสนุนการตรวจสอบการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุม
เสนอผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
รวมถึงการจ่ายค่าตีพิมพ์ตามที่วารสารเรียกเก็บเงิน 
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2. สถาบันฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยสถาบันฯมีแนวทางการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนผ่านการฝึกอบรม และความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ คณะกรรมการ/ทํางานที่ดูแลงาน
ดังกล่าวมี 2 คณะ คือ คณะทํางานจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหารและคณะกรรมการดําเนินงาน Food Regional 
Training Center อยู่ภายใต้การควบคุมของรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนา หรือผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย ซึ่งดํารง
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการ/ทํางาน การคัดสรร และวิเคราะห์ ประธานคณะกรรมการ/ทํางานจะพิจารณาความ
เหมาะสมในชั้นแรก จากนั้นจะประชุมคณะกรรมการ/ทํางานเพื่อพิจารณา การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะนั้น ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ชื่องาน หรือ ตั้ง theme ขึ้น และ
คัดเลือกผลงานวิจัยของนักวิจัยจากรายงานผลการดําเนิน ในการสังเคราะห์ความรู้นั้นนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะ
รับผิดชอบจัดทําเนื้อหาเพื่อจัดทําหนังสือเพื่อการฝึกอบรม หรือทําโปสเตอร์ เช่น การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวิจัย 
“บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554” งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2554 โดยได้ทําการคัดเลือก
ผลงานวิจัย และตั้ง theme “ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์อาหาร” ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรค์ เข้าร่วม
แสดงนิทรรศการ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพให้แก่ข้าว การเพิ่มมูลค่าของน้ําตาลพื้นบ้าน เกร็ดเล็ก เคล็ด(ไม่)ลับ
ในการผลิตแซนด์วิชสเปรด ทําอย่างไรให้ได้ผลิตภัณฑ์ “ปลาส้ม” ที่ดี และ เคล็ด(ไม่)ลับ ในการทําแยม เป็นต้น 

3. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ส่ืออิเลคทรอนิค นอกจากนี้ สถาบันฯ 
ยังมีเวบไซด์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน ที่เกิดจากงานวิจัย 

4. สถาบันฯ มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยการทํางานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาวิชาการฯ ทําหน้าที่จัดการดูแลโครงการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ เช่น การพัฒนาเครื่องดื่มน้ําผ้ึง 
ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการได้ทดลองผลิตและจําหน่ายจริงในท้องตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.5 4 4 4  N/A  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.5 6 5 4  N/A  
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รายการหลักฐาน  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 2.4/3-2 คําสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 

2.4/3-3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาต ิ

2 
 

2.5/2-1 http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/index.htm 

2.5/2-2 http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/GroupEconomic/48-
Plirnchai_Tang/template.html 

3 2.5/3 ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ประจําปีการศึกษา 2553 

4 2.5/4-1 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มน้ําผึ้ง” 

 2.5/4-2 ภาพผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มน้ําผึ้ง” พร้อมจําหน่ายใน
ท้องตลาด 

แหล่งข้อมูล คณะกรรมการวิจัย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน, นายประมวล  ทรายทอง  

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนนักวิจัยประจํา 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ปัจจัยนําเข้า   
รอบปีประเมิน   ปีงบประมาณ 
เป้าหมาย   80,000 บาท 

เกณฑ์การประเมิน  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 80,000 บาท/คน  

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 2553 

- บุคลากรฝ่ายวิจัย ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากโครงการวิจัยจํานวน 3 ชุดโครงการ และ 30 โครงการวิจัย
เดี่ยว เป็นจํานวน 19,959,672.50 บาท                                                             

- จํานวนนักวจิัยประจํา ทั้งหมด จํานวน 50 คน 

- จํานวนนักวจิัยประจํา (ลาศึกษาต่อและฝึกอบรมต่างประเทศ) จํานวน 8 คน 

- จํานวนนักวจิัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิ) จํานวน 42 คน 
ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจยัประจํา  = 475,230.30 บาท 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
แผนการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่ม ี

2.6 
19,959,672.50 

475,230.30 5.00 80,000  527,700.23  
42 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

2.6/1 สรุปรวมเอกสารประกอบการรับทุนวิจัย 

2.6/2 แบบเก็บข้อมูลภารกิจหลัก 6.3 

แหล่งข้อมูล ผลประเมินคุณภาพภายในภารกิจวิจัย 4 ฝ่าย 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน, นายประมวล  ทรายทอง และนางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าทีส่นับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยัทัง้หมด 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 
รอบปีประเมิน   ปีการศึกษา 
เป้าหมาย    ร้อยละ 30 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวจิัยทีท่ําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2553  

- ฝ่ายวิจัย มีจํานวนนักวิจยัทีท่ําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน เท่ากับ 25 คน                                                         

- จํานวนนักวจิัยประจํา ทั้งหมด จํานวน 50 คน 

- จํานวนนักวจิัยประจํา (ลาศึกษาต่อและฝึกอบรมต่างประเทศ) จํานวน 8 คน 

- จํานวนนักวจิัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิ) จํานวน 42 คน 
ดังนั้น ร้อยละของนักวจิัยที่ทําหน้าที่สนับสนนุการเรียนการสอนต่อนักวจิัยทั้งหมดเท่ากับ 59.52 
ผลการประเมินตนเอง เท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
แผนการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.7 
25 

59.52 5.00 30.00  59.09  
42 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

2.7/1 แบบเก็บภารกิจหลัก 7 นักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.7/2 SAR บทท่ี 1 ข้อมูลสถิติ “สรุปจํานวนนักวิจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน” 
แหล่งข้อมูล ผลประเมินคุณภาพภายในภารกิจวิจัย 4 ฝ่าย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน, นายประมวล  ทรายทอง และนางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.8 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 
รอบปีประเมิน   ปีปฏิทิน    
เป้าหมาย   ร้อยละ 20 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีปฏิทิน 2553   

- ฝ่ายวิจัย มีจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 21 เรื่อง                                              

- จํานวนนักวจิัยประจํา ทั้งหมด จํานวน 50 คน 
ดังนั้น งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ เท่ากบั ร้อยละ 42.00 
ผลการประเมินตนเอง เท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
แผนการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

2.8 
21 

42.00 5.00 20.00  36.73  
50 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

2.8-1 หนังสือขออนุมัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลทรายแดงในระดับวิสาหกิจชุมชน ณ สถาบันวิจัยลพบุร ี

2.8-2 หลักฐานการนําเสนอผลงานวิจัย “แกงขี้เหล็กอย่างไร ให้คงไว้ซ่ึงคุณค่าต่อสุขภาพ” ในงานนิทรรศการงานวิจัย 
“บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553” 

2.8-3 หลักฐานการออกรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในเรื่อง “อาหารเช้าผสมผักสีม่วง" (รายการคิดได้ไทย
ทํา ทางช่อง 7 และบทความในหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ  เทคโนโลยีชาวบ้าน และสยามรัฐ) และภาพ
หลักฐานแสดงการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผงผักสีม่วง ณ ห้องจําหน่าย สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

2.8-4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพแยมและเยลลี่” 

2.8-5 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตอาหารเช้าธัญชาติ” ให้กับนักศึกษาคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2.8-6 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทําบิสกิตสมุนไพรที่ไม่มีกลูเตน” 

2.8-7 การบรรยายเรื่องชนิดของ Food Allergen และการตรวจวิเคราะห์ 

ภาคปฏิบัติในการจัดการสารก่อภูมิแพ้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิด Gluten Free ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

2.8-8 การผลิตและการบริโภคแหนมให้ปลอดภัย 
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หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

2.8-9 การตรวจวิเคราะห์ Salmonella ในอาหาร 

2.8-10 การผลิตน้ําส้มสายชูหมักและน้ําส้มสายชูพร้อมดื่ม 

2.8-11 บรรยายเรื่อง เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรเพื่องานวิจัย 

บรรยายเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมจากการต่อยอดสิทธิบัตรและการทําแผนท่ีสิทธิบัตร 

ข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์ ในโครงการจัดซ้ือและอนุญาตให้สิทธิในโปรแกรมสืบค้นพร้อมแหล่งข้อมูล
สิทธิบัตรเพื่อการให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป 

2.8-12 พัฒนาปลาส้มนักเก็ต เพิ่มมูลค่าอาหารหมัก 

นักเก็ตปลาส้ม 

2.8-13 บรรยาย เรื่อง “ขนมหวานและขนมขบเคี้ยว : หวานมันในวันว่างอย่างมีโภชนาการ”   

2.8-14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการเพื่อการเตรียม เครื่องดื่มอ่อนหวาน สําหรับกลุ่ม
แม่บ้าน ผู้ประกอบการอาหาร และ ครูผู้รับผิดชอบด้านอาหารกลางวันนักเรียน  

2.8-15 บิสกิตและคุกกี้ถั่วแดง  ภายใต้หลักสูตรขนมอบเพื่อสุขภาพ 

2.8-16 แนวทาง/บทเรียนการพัฒนาผักพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านในสังคมไทย 

2.8-17 สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างสุขภาพ สร้างโอกาส เสริมแกร่งอาหารไทย 

2.8-18 ถั่วหมักและถั่วเพาะงอกดีอย่างไร 

2.8-19 ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสําเร็จรูป 

2.8-20 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2553 

2.8-21 ผลิตภัณฑ์ธัญพืชโฮลเกรนผสมผลไม้ ตราเกรนนี่ สูตร ลด ไขมัน โซเดียม 25% 
แหล่งข้อมูล ผลประเมินคุณภาพภายในภารกิจวิจัย 4 ฝ่าย 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายนิพัฒน์  ล้ิมสงวน  นายประมวล  ทรายทอง และนางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
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 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็ม
ตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า โดยในรอบปีการศึกษา 2553 นั้นสถาบันฯ มีข้อมูลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจํา 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 หมดวาระเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจําชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 
2551 ซึ่งชุดที่ 1 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน สถาบันฯ ได้มีการจัดทําแบบประเมินตนเอง โดยมีการ
ระบุประเด็นคําถามเกี่ยวกับกระบวนการ/กลไกการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําต่อสถาบัน
ฯ (3.1/1-1) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน โดยผู้บริหารมี
การกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มก. โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะทํางาน มีการประชุมระดมสมองผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนดําเนินงานประจําปีอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดทําแผนระดับหน่วยงานย่อย 
ถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล  การรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทราบ เพื่อ
การปรับปรุง แก้ไขในการจัดทําแผนดําเนินงานในปีถัดไป รวมถึงการจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง เช่น 
ทรัพยากรบุคคล การเงิน เป็นต้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน โดย1) มีการกําหนดการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันฯ 
เพื่อติดตามผลการกํากับดูแลตามภารกิจต่างๆเป็นประจํา 2 ครั้ง/เดือน 2) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
สถาบันฯ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานประจําปี ตามวาระการประชุมเพื่อพิจารณา รายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย/ศูนย์สม่ําเสมอทุกเดือน 3) งานนโยบายและแผนสรุป ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนทุกไตรมาส เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ และรายงานต่อผู้บริหาร โดยทั้งหมด
ผู้บริหารใช้กลไกการประชุมที่มีผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม และการกระจายอํานาจในการถ่ายทอดผลการดําเนินงาน
สู่บุคลากรทุกระดับต่อไป 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยจัด
ให้มีการสัมมนาบุคลากรทั้งสถาบันฯ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานรอบปีเมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2553(3.1-4-1) 
และยึดแนวทางการกระจายอํานาจบริหารจัดการให้กับผู้บริหารระดับฝ่าย/ศูนย์มีโอกาสปรึกษา และรับฟังคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกระดับ โดยมีตารางเวลาปฏิบัติงานชัดเจนที่เลขานุการผู้อํานวยการ(3.1-4-2) เพื่อให้บุคลากรทราบเวลาเข้า
ปรึกษาได้ถูกต้อง รวมถึงการกําหนดให้มีสายตรงแบบ social network (facebook, twitter เป็นต้น) (3.1-4-3) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
เต็มตามศักยภาพ โดยผู้บริหารมีการกําหนดให้มีวาระสําหรับการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทุกเดือน เป็นวาระ
ที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบสําหรับการประชุม(3.1-5-1) เพื่อรายงานที่ประชุมและนําความรู้/ข้อมูลจากการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ และระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา
ถ่ายทอดสู่บุคลากร 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย 
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ยึดการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์คือ เป็นผู้นํานวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ  และเป็นผู้
ชี้นําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักคือการวิจัย การบริการวิชาการ 
โดยมีกรอบนโยบายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการดําเนินงานภายใน มีระบบกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบที่กําหนดให้มีหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ครบทั้ง 12 หน่วยงานย่อย ช่วยให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว ผสมผสาน
กับการสร้างระบบการติดตาม พัฒนาปรับปรุง อย่างสม่ําเสมอ และมีการรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน โดยใช้กลไก
ในการประชุม ที่โปร่งใส สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของผลการปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกภาคส่วนในการบริหารงาน รวมถึงการกําหนดให้มีสายตรงแบบ social network (facebook, 
twitter เป็นต้น) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯมีการติดตาม ประเมินผลดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําปีโดยใช้สรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส  รายงานสรุปผลดําเนินงาน
ประจําปีตามแผนงานของสถาบันในภาพรวม ที่มีการประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก่อนการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปีในรอบถัดไป และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบและรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในรอบปี 
การศึกษา2553 มีจัดทําแบบประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการประจํา เพื่อประเมินผลการ
บริหารงานให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาลของ (3.1-7-1) ทั้งนี้ยังมีการนําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่เป็นการประเมินผลในภาพรวมรวมตามภารกิจของสถาบันฯ มา
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการดําเนินงานต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

3.1 7 5 5  5  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

3.1 6 4 5  5  

รายการหลักฐาน 
เกณฑ์มาตรฐาน หมายเลข ชื่อเอกสาร 

1 3.1/1-1 ข้อมูลดิบแบบประเมินตนเองคณะกรรมการประจําฯ 

 3.1/1-2 สรุปผลประเมินตนเองคณะกรรมการประจํา 

2 3.1/2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 

3.1/2-2 การประชุมทําแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 

3 3.1/3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 

4 3.1/4-1 สรุปโครงการสัมมนาบุคลากร วันที่20-22 สิงหาคม 2553 

 3.1/4-2 ตารางปฏิบัติงานผู้อํานวยการ  

 3.1/4-3 www.ifrpd.ku.ac.th 

5 3.1/5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 

7 3.1/7-1 สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําท่ีมีต่อผลประเมินการบริหารงาน 

 3.1/7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที ่30 มีนาคม 2554 
แหล่งข้อมูล ผู้อํานวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี และนางสาวธนาทิพย์  สุทธิประภา 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 
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 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย มีการ

จัดทําแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย  คณะทํางานฯ
ได้คัดเลือกองค์ความรู้สําคัญจากการสํารวจองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งสถาบันฯ และดําเนินการคัดเลือกความรู้ตาม
ความสามารถของบุคลากร และตามหมวดความรู้ พร้อมกําหนดเป้าหมายเพื่อจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 โดยออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของบุคลากร คณะทํางานฯ ได้สํารวจความต้องการ
ในการพัฒนาของบุคลากรไปพร้อมกัน (Training needs)  คณะทํางานฯ ได้นําข้อมูลดังกล่าวสู่การจัดทําแผนการ
จัดการความรู้โดยสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้รับความรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพร้อมกัน  รวมทั้ง
การเสริมความรู้จากภายนอกกรณีที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในไม่เพียงพอ  โดยได้ประสานความร่วมมือกับงานการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดแบ่งหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมความรู้
จากภายนอก   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดย คณะทํางานฯ 
ได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ โดยเชิญบุคลากรจากหลากหลายส่วนงาน ทั้งภายในสถาบัน  ฯ  ระดับมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554   นอกจากนี้สถาบันฯ ยัง
ได้รับเชิญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร  มก. การเขียนโครงการ โดยสํานักงานวิทยาเขตศรี
ราชา มก. การจัดทําโครงการวิจัยสถาบัน โดยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สมุทรสงคราม  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) โดย. 
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คณะทํางานฯได้รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรจุอยู่ใน Folder KM ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ผ่านระบบ Intranet  ในปี 2554 คณะทํางานฯได้มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้นโดยได้มี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้ให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ได้ถูกนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงมาตลอดตั้งแต่ปี 
2551 ถึงปัจจุบัน เช่น การทําวิจัยสถาบันที่ช่วยในการพัฒนางานประจําให้ดีขึ้น มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ไปปรับปรุงการทํางานให้บริการ  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและจําหน่ายของโรงงานและฝ่ายการตลาด ส่งผล
ให้ยอดการจําหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน งานวิจัยสถาบันฯ ในเรื่องของการวิเคราะห์
ต้นทุนที่นําร่องในบางกิจกรรม ได้ขยายไปสู่การดําเนินงานในทุกกิจกรรมของการให้บริการ และได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เช่น สํานักหอสมุด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งทั้ง 2 
หน่วยงานได้ใช้แนวทางของสถาบันฯ เป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์ต้นทุน รวมทั้งผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับให้
เป็น Best practice ของการตรวจประกันคุณภาพในปี 2551 นอกจากนี้ยังเกิดความเชื่อมโยงการทํางานระหว่าง
หน่วยงาน เช่น งานนโยบายและแผน งานการเงิน และงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทําระบบประสานการดําเนินงาน
ร่วมกัน นอกจากนี้ผลงานอื่น ๆ เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวัดและประเมินผล แนวทางการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร ได้นําไปสู่การพัฒนากระบวนการทํางานในงานประจําของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง   

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

3.2 5 5 5  5  

รายการหลักฐาน  
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 3.2/1-1 เอกสารหมายเลข 2 แผนท่ียุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของสถาบันฯ  

 3.2/1-2 เอกสารหมายเลข 3 การขออนุมัติดําเนินโครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

 3.2/1-3 เอกสารหมายเลข 4 รายงานการประชุมครั้งที่ 3-54 

 3.2/1-4 เอกสารหมายเลข 5 PowerPoint สรุปงาน 3 ป ี 

 3.2/1-5 เอกสารหมายเลข 6 แบบสํารวจองค์ความรู้และความต้องการความรู้ของ บุคลากร  

 3.2/1-6 เอกสารหมายเลข 7 สรุปองค์ความรู้จําแนกตามตัวบุคคล   

 3.2/1-7 เอกสารหมายเลข 8 องค์ความรู้ของบุคลากรจําแนกตามหมวดความรู้ครั้งที่ 1 

 3.2/1-8 เอกสารหมายเลข 9 องค์ความรู้ของบุคลากรจําแนกตามหมวดความรู้ครั้งที่ 2 

2 3.2/2-1 เอกสารหมายเลข 10 สรุปความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 

 3.2/2-2 เอกสารหมายเลข 11 strategy map และ แผนการจัดการความรู้ขององค์กรปี 2554 
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เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

3 3.2/3-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และชุดความรู้ ใน Folder KM  

 3.2/3-2 รายงานผลการจดักิจกรรมปี 2551,2552,2553,2554,และบันทึกการเชิญวิทยากร 

 3.2/3-3 เอกสารหมายเลข 12  หนังสือเชิญวิทยากร 

4 3.2/4 รายงานผล-ชุดความรู้ ป ี2551,2552,2553,2554 
(ดู folder  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม-ชุดความรู้) 

5 3.2/5-1 เอกสารหมายเลข 13 การวิเคราะห์และจัดทําความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

 3.2/5-2 เอกสารหมายเลข 14  รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
แหล่งข้อมูล คณะทํางานจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  ดร.วรรณดี  สุทธินรากร และนางสาววารุณี  พันธุ์แพง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน 
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ผู้อํานวยการเป็นประธานคณะกรรมการ

และมีผู้บริหารหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นกรรมการ มีการกําหนดภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยในรอบปีระหว่างวันที่ 1มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 มีการประชุม
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15 ตุลาคม 2553 และ 5 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวาระ
การพิจารณาในเรื่อง 

• ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ 

• แผนการปรับปรุงและการควบคุมภายใน 

• การพิจารณา/วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันฯ สําหรับปี 2554 

• การพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ปี 2554 
และมีการนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ และคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพื่อการพิจารณา  

2. ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ได้ใช้วิธีการระดมสมองในเรื่องการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้าน 

2.1 ด้านการบริหารงานวิจัย 
2.2 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.3 ด้านการพัฒนาระบบสารนิเทศ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้าน 

3.1 ด้านการบริหารงานวิจัย 
3.2 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3.3 ด้านการพัฒนาระบบสารนิเทศ 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน โดยสถาบันฯ พิจารณาความเสี่ยงใน
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร มา
ระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จึงกําหนดมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 
2554 ในหัวข้อ การให้บริการสารสนเทศ:การขยายฐานข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ทางอาหารผ่านระบบ
สารสนเทศ  โดยวางกิจกรรมจํานวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 

4.1 ศึกษาข้อมลูจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางอาหาร 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภท/หมวดหมู่ 
4.3 ออกแบบวิธีการนําเข้าข้อมูลและรูปแบบการใช้งานฐานข้อมูล 
4.4 นําเข้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางอาหารผ่านฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบันฯ 
4.5 แลกเปล่ียน ลิงค์ (URL) ระหว่างหน่วยงาน AFIC และสถาบันค้นคว้าฯเพื่อใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน 
4.6 สรุปผลและวิเคราะห์ความถูกต้องของการจัดทําฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางอาหาร 
4.7 จัดทําแบบสอบเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

5. สถาบันฯ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2554 ของสถาบันฯภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี กิจกรรม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ แผนงานการขยายฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารผ่านระบบ
สารสนเทศ มีผลการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมซึ่งเป็นการติดตามผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์สารนิเทศทาง
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อาหาร รวมทั้งได้มีการรายงานผลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการประจําของสถาบันฯ 
เพื่อการพิจารณา ในวาระการประชุมครั้งที่ 1 /2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 ดังนี้ 
 

แผนกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งค้นควา้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ทาง
อาหาร 

รวบรวมแหล่งคน้คว้าข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางอาหารในภูมิภาค
เอเชียจํานวน 23 แหล่งขอ้มูล 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาจัดโครงสร้าง
ฐานข้อมูลเพือ่แยกประเภท/หมวดหมู ่

แยกประเภทแหล่งข้อมูลเป็น 2หมวดใหญ่คือ ข้าวและFood 
Safety  

3. ออกแบบวิธกีารนําเข้าขอ้มลูและรูปแบบการใชง้าน
ฐานข้อมูล 

ออกแบบวิธกีารนําเข้าขอ้มูลผ่านฐานข้อมูลของสถาบันฯและ
สํานักหอสมุด 

4.นําเข้าขอ้มูลวทิยาศาสตรท์างอาหารผ่านฐานข้อมูล
นักวิจัยของสถาบันฯ 

ปรับปรงุฐานขอ้มูลวิจัยของสถาบันให้ขอ้มูลมีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

5.แลกเปลี่ยน ลิงค ์(URL) ระหว่างหน่วยงาน AFIC และ
สถาบันค้นคว้าฯเพื่อใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน 

ยังไม่ถงึรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

6.สรุปผลและวิเคราะห์ความถูกต้องของการจัดทํา
ฐานข้อมูลวทิยาศาสตร์ทางอาหาร 

ยังไม่ถงึรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

7. จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ยังไม่ถงึรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําของสถาบันฯในวาระการประชุมครั้งที่ 1 /2554 
วันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาเห็นชอบและรับทราบแผนและรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยง ของสถาบันฯ  

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัว
บ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ปี 53 

 = บรรลุ 
 = ไม่

บรรลุ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปี 52 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไม่มี

พัฒนาการ 

3.3 6  5 5  3  

รายการหลักฐาน  
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 3.3/1-1 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ 

 3.3/1-2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2553 และ 3/2553 

2 3.3/2-1 สําเนาวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้านการบริหาร
งานวิจัย 
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เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

 3.3/2-2 สําเนาวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

 3.3/2-3 สําเนาวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาระบบ
สารนิเทศ 

3 3.3/3-1 สําเนาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการบริหารงานวิจัย 

 3.3/3-2 สําเนาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 3.3/3-3 สําเนาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการพัฒนาระบบสารนิเทศ 

4 3.3/4 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2554 

5 3.3/5 สําเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ คร้ังที่1/2554 วันที่ 30มีนาคม 2554 

6 3.3/6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ คร้ังที่1/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 

แหล่งข้อมูล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางวรางคณา  พันธุมโพธิ และนางสาวธนาทิพย์  สุทธิประภา 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย   6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. มกีารให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถอืปฏิบัต ิ

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรอื 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
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1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดย 
1.1 ได้มีวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ดังนี้ 

แผนปีงบประมาณ 2553 แผนปีงบประมาณ 2554 

1.1.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 1.1.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

1.1.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1.1.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

1.1.3 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 1.1.3 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1.1.4 การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 1.1.4 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

1.1.5 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  

   
 1.2 ได้มีการวิเคราะห์เพื่อวางกําลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ 2553-2557  

1.3 ได้มีการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และผู้มีความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหน่วยงานเอง หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมนอกหน่วยงาน 

2. สถาบันฯ ได้มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดย 
2.1 จากการวิเคราะห์เพื่อวางกําลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ 2553-2557 สถาบันฯ 

ได้ประกาศเป็นข้อกําหนดแผนและแนวทางการบริหารอัตรากําลังที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย 
(ประกาศใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา) 
2.1.1  แผนบริหารอัตรากําลังทดแทนอัตรากําลังผู้เกษียณอายุราชการทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจํา และ

แผนอัตรากําลังที่ขอเพิ่มใหม่ 
2.1.2  แนวทางปฏิบัติตามแผน ทั้งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตรากําลังและไม่ได้รับจัดสรรอัตรากําลัง 

2.2  สถาบันฯ ได้มีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ภายใต้เวลาที่กําหนดและเป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่หน่วยงานวางแผนไว้ 

2.3  สถาบันฯ ได้มีการปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ มีจัดทําคําอธิบายลักษณะงาน (Job description :JD) ของแต่
ละตําแหน่ง มีการมอบหมายงาน (Job assignment :JA) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีที่มีรูปแบบชัดเจน 

2.4 สถาบันฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน ทั้งการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ, ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน และได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่งของ
พนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับ
ตําแหน่งชํานาญการทั้งบุคลากรวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน 

3. สถาบันฯ ได้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย 
3.1 มีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสถาบันฯ เป็นประจําทุกปีนับตั้งแต่ปี 2549  
3.2 มีการยกย่องให้เกียรติกับผู้ได้รับรางวัล หรือผลงาน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์, แจ้งเป็นหนังสือเวียน, 

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางระบบ E-Office 
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3.3 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและรักษา โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี และมีการ
ทําประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานราชการ 

3.4 มีสวัสดิการให้กับบุคลากรในส่วนเงินยืม, เงินยืมเพื่อการศึกษาบุตร, การช่วยเหลือการเจ็บป่วย, การประสบภัย
สาธารณะหรือภัยธรรมชาติ, สวัสดิการงานเกษียณอายุราชการ, การจัดกิจกรรมนันทนาการ และเงินรางวัล เช่น
บุคลากรดีเด่น การสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ เช่น ได้รับรางวัลวิจัย เป็นต้น 

3.5 มีความเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่โดย การจัดจ้างดูแล บํารุงรักษาสวนและต้นไม้, จัดจ้างพนักงานทํา
ความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ, จัดจ้างบบริษัทป้องกันกําจัด ปลวก แมลง หนู และคํานึงถึงความปลอดภัย
ของบุคลากร โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ตามอาคาร
สถานที่ ยังมีการบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอเช่น ลิฟท์ แอร์ เครื่องสํารองไฟ อีกทั้งมี
โครงการซ้อมอัคคีภัยและปรับปรุงป้ายความปลอดภัยของอาคาร 

4. สถาบันฯ ได้มีระบบการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงานในรอบ 9 เดือน โดย
การเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการฯ ออกแบบสํารวจการนําความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการดําเนินงาน 

5. สถาบันฯ ได้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งโดยสําเนาแจ้งเวียนให้บุคลากรได้ศึกษาและลงนามรับทราบ 
และโดยสอดแทรกเมื่อมีการประชุมบุคลากร พร้อมทั้งดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  

6. สถาบันฯ ได้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการและกิจกรรมที่
กําหนดไว้ในแผน โดยผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายมีความเชื่อมโยงแผลกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนบริหารจัดการ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ  

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

3.4 6  4 4  NA* NA* 

รายการหลักฐาน  
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 3.4/1-1 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553  

 3.4/1-2 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 

 3.4/1-3 การวิเคราะห์เพื่อวางกําลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ประจําปีงบประมาณ 2553-2557 

 3.4/1-4 ผลการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมจากคณะทํางาน KM 

2 3.4/2-1 ประกาศ เรื่อง กําหนดแผนและแนวทางการบริหารอัตรากําลัง ระหว่างปีงบประมารณ 2553 -2557 
และประจําปีงบประมาณ 2554 

 3.4/2-2 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และเงินงบประมาณ  

 3.4/2-3 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

 3.4/2-4 JD, JA และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ี(ลับ) 
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เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

 3.4/2-5 รายงานสรุปการไปราชการ  

 3.4/2-6 รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ/ ได้รับทุนไปทําวิจัย 

3 3.4/3-1 โครงการบุคลากรดีเด่นของสถาบันฯ 

 3.4/3-2 ประชาสัมพันธ์บุคลากรได้รับรางวัลทางเว็บไซต์, E-Office 

 3.4/3-3 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 

 3.4/3-4 การประกันสุขภาพกลุ่ม   

 3.4/3-5 สวัสดิการจากกองทุนสถาบันฯ 

 3.4/3-6 การจัดจ้างเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด บริษัทป้องกันและกําจัดแมลง การ
ดูแล บํารุงรักษาสวนและต้นไม้ การติดต้ังกล้องวงจรปิด 

4 3.4/4-1 ผลการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา 

5 3.4/5-1 หนังสือแจ้งเวียนเรื่องจรรยาบรรณ 

6 3.4/6-1 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553  

 3.4/6-2 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส1 และ2) 
แหล่งข้อมูล สํานักงานเลขานุการฯ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาวลักขณา  แสนมณี และนางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต 

ตัวบ่งชี้ที ่3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศ 

ประเภทของตวับ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า   
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2553  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ณ มีนาคม 2554 ดังสรุปตามตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 

- บุคลากรประจํา ทั้งหมด จํานวน  208  คน   
- บุคลากรประจํา ทั้งหมด(ไม่นับหมวดแรงงาน)  จํานวน  176  คน   
- บุคลากรประจํา (ลาศึกษาต่อ + ปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ)  จํานวน   8  คน 
- บุคลากรทํางานไม่ถึง 6 เดือน  จํานวน 5 คน 
- บุคลากรทํางาน 6 – 8 เดือน  จาํนวน 3 คน นับเป็น 1.5 คน 
- บุคลากรประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 169.5 คน 
- จํานวนบุคลากรประจําที่ไดร้ับการพัฒนา เท่ากับ  157       คน     
ดังนั้นร้อยละของบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 

เท่ากับ ร้อยละ  92.63 
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ผลการประเมินตนเอง เท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

3.5 
157 

92.63% 5 5  80.24 %  
169.5 

 
แหล่งข้อมูล สํานักงานเลขานุการฯ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาวลักขณา  แสนมณี และนางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี เท่ากับผลประเมินฯ ของคณะกรรมการ
ประเมินฯ  

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
เป้าหมาย                7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ 2553  สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใช้แผนปฏิบัติการ Action plan (4.1/1-1) ควบคู่กับแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2553 (4.1/2) เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบแผนผล 
เปรียบเทียบแผนการดําเนินงานตามความจําเป็นเหมาะสมแต่ละไตรมาสตลอดปีงบประมาณ และมีการแต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2554 (4.1/1-3) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2553 (4.1/1-1) โดยทุกยุทธศาสตร์ แสดงแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินทั้งที่ได้มาจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้   เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วมีการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงาน
ระดับฝ่ายศูนย์อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกภารกิจและใช้ถือปฏิบัติทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดตลอดปีงบประมาณ 
(4.1/2) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใช้งบประมาณในการบริหารจัดการจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้   โดยสถาบันฯ บริหารจัดการเงินทั้ง 2 แหล่ง สนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจรองให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี โดยจําแนกออกเป็น 2 ผลงาน คือ 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจหลัก คือ งานวิจัยของฝ่ายวิจัยทุกฝ่าย  และ 2. ผลงานการให้บริการวิชาการ ซึ่งหมายถึง ฝ่าย/ศูนย์
ต่างๆ ที่มีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการจนถึง ฝ่าย/ศูนย์ ที่มีภารกิจสนับสนุนการดําเนินงาน 
โดยการสร้างเสถียรภาพและบริหารจัดการ  โดยอ้างอิงได้จาก สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจําปี 2553 
(4.1/3-1)  และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติปี 2553 (4.1/3-2) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   โดยงานการเงินและบัญชีมีการจัดทํารายงานทางการเงินครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายงานต่อมหาวิทยาลัย 
เป็นประจําตามวาระ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี(4.1/4-1,4-2) ต่อเนื่องมาโดยตลอดและเก็บเป็นฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ ย้อนหลังไปถึง 5 ปี งบประมาณ (4.1/4-3) อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลโดย
ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถออกรายงานโดยอัตโนมัติ (เริ่มพัฒนา ต้นปี งบประมาณ 2553) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง   โดยในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ กําหนดให้มีวาระที่นําเสนอข้อมูลทาง
การเงินทุกไตรมาส และทุกส้ินปีงบประมาณ ในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (4.1/5) 
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6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด    สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องกับกองคลังโดยงบพิสูจน์ยอดเงิน (4.1/6-2) มีการรายงานสถานะการเงินตามระเบียบ การ
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันฯ(4.1/6-1) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ   โดยทุกปีงบประมาณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการกําหนดปฏิทิน
การเบิกจ่ายของสถาบันฯ  เพื่อใช้ถือปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามวาระและสอดรับกับปฏิทิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  (4.1/7-1) มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและกําหนดเวลางบประมาณ  
(4.1/7-2)  และใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่าน ๆ มาจัดทําแผนดําเนินงานในปีต่อไป   (4.1/7-3) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

4.1 6 4 6  7  

รายการหลักฐาน  
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 4.1/1-1 
4.1/1-2 
4.1/1-3 

แผนดําเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)  
แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย. 53) 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2 4.1/2-1 
4.1/2-2 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรป ี2553 
แผนดําเนินงานประจําปี (เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2553 ฉบับจัดสรรให้หน่วยงานย่อย) 

3 4.1/3-1 
4.1/3-2 

สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ 2553 
งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับอนุมัติประจําปีงบประมาณ 2553 

4 4.1/4-1 
4.1/4-2 
4.1/4-3 

รายงานเงินงบประมาณ (รายเดือน , ไตรมาส และรายปี) 
รายงานเงินรายได้ (รายเดือน , ไตรมาส และรายปี) 
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (drive M\X_01 บริหารและธุรการทั่วไป \ X_08 งานการเงินและบัญชี) 

5 4.1/5 รายงานวิเคราะห์แหล่งเงินเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  ดําเนินงานสถาบนัฯ 

6 4.1/6-1 
4.1/6-2 

คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
รายงานงบพิสูจนย์อดเงินรายได้ 

7 4.1/7-1 
4.1/7-2 
4.1/7-3 

ปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2553 
บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ วันที่ 30 มีนาคม 2554 

แหล่งข้อมูล งานการเงินและบัญชี 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาววีรนุช  กิระวงศ์สกุล และนางสาวบุณยรักษ์  กงชุน 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ผลผลิต 
รอบปีประเมิน   ปีงบประมาณ 
เป้าหมาย                     ร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน   

ในรอบปีการศึกษา 2553 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้มีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและ
นานาชาติ  จํานวน  17 กิจกรรม 28 โครงการ 27 หลักสูตร  รวมทั้งสิ้น 72 รายการ ประกอบด้วย  โครงการพัฒนา
วิชาการ  บริการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร   บริการสารสนเทศ  ฝึกอบรม  
ฝึกงานนิสิต  จําหน่ายผลิตภัณฑ์  บริการอาหารและจัดเลี้ยง  บริการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  และบริการห้องประชุม โดย
สรุปการคิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยดังนี้  

ที ่
(1) 
 

รายการ 
(2) 

 จํานวน
(โครงการ
กิจกรรม/
หลักสูตร) 

  (3) 

โครงการที่มี 
การประเมิน 
ความพึงพอ 

ใจ 
      (4) 

จํานวนผู้ที ่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

     (5) 

ค่าเฉล่ียของ 
ผลการ 
ประเมิน 

ความพึงพอใจ 
     (6) 

 ผลรวม 
   5*6 
   (7) 

กิจกรรม 
 ที่มีการ 
วิเคราะห์ 
ต้นทุนต่อ 
  หน่วย 

    (8) 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ 28 17 17 4.15 70.55 28 

2. บริการอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจักร 

1 1 62 4.25 263.50 1 

3. บริการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร 

1 
(รายการ

ทดสอบ 700) 

1 105 4.02 422.10 *1 
(4 รายการ
ทดสอบ) 

4. บริการสารสนเทศ 6 6 430 4.27 1,836.10 6 

5. ฝึกอบรมในประเทศ 25 25 493 4.21 2,075.53 25 

 ฝึกอบรมต่างประเทศ 2 2 20 3.93 78.60 2 

6. ฝึกงานนิสิต 1 1 56 4.21 235.76 1 

7. การใช้ห้องประชุม 1 1 463 3.83 1,773.29 1 

8. การศึกษาดูงาน 1 1 122 4.05 494.10 1 

9. จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 1 165 3.97 655.05 3 

10. บริการอาหารและจัด
เลี้ยง 

3 2 190 4.08 755.20 1 

         รวม 72 58 2,123  8,659.78 70 
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- จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมให้บริการ จํานวน   72  รายการ 
- มีการวเิคราะหต์้นทุนต่อหน่วย       จํานวน    70  รายการ 

ดังนั้นร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เท่ากบั ร้อยละ 97.22 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

4.2 
70 

97.22 5 5  96.82     
72 

 
รายการหลักฐาน  
หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

4.2-1 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการพัฒนาวิชาการ 

4.2-2 รายงานวิเคราะห์ต้นทุนบริการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และห้องปฏิบัติการ 

4.2-3 เอกสารจัดทําโครงการ “การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการให้บริการของ FQA. 

4.2-4 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการให้บริการของ FQA. (ทางจุลชีววิทยา) 

4.2-5 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน (กิจกรรม 1-6) 

4.2-6 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ 

4.2-7 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนฝึกงานนิสิตและนักศึกษา 

4.2-8 เรื่องอนุมัติการขอทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการใช้ห้องประชุม 

4.2-9 เรื่องอนุมัติการขอทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการเยี่ยมชมดูงาน 

4.2-10 ข้อเสนอโครงการ / กิจกรรมตามแผนดําเนินงาน (Action plan)  ปีงบประมาณ 2553 

4.2-11 
รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม 
1.ลูกค้าสัมพันธ์  2. การประชาสัมพันธ์เพื่อการจําหน่าย  3. การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4.2-12 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนของอาหารว่าง 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร ฝ่าย

การตลาด ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง และสํานักงานเลขานุการฯ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นางสาววีรนุช  กิระวงศ์สกุล และนางสาวบุณยรักษ์  กงชุน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้าหมาย 8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 

ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยสถาบันฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพสถาบันฯ (5.1/1-1)ที่มีองค์ประกอบจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ทุกหน่วยงานย่อยภายในสถาบันฯ มีบทบาท 
หน้าที่กําหนดนโยบาย และวิธีดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ(กพร.) และการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยฯ และจากภายนอก จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามวงจร 
PDCA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันฯ ยังกําหนดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพ ในส่วนของ
สํานักงานเลขานุการ (5.1/1-2) ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพโดย
พิจารณากรอบการทํางานของงานประกันคุณภาพชัดเจน ดังนี้ 

• การจัดการองค์ความรู้(knowledge management) ด้านการประกันคุณภาพ  

• การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ                  

• จัดทํากรอบแนวทาง และวางแผนการประเมินภายใน(Peer review) ของหน่วยงานภายใน 

• การประสานงาน การติดตาม  การเก็บรวบรวม  การวิเคราะห์ข้อมูลของผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)  

• ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน(Peer review)  

• ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการรับประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• สรุปวิเคราะห์ผลจากตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน(Peer review) ของหน่วยงานภายในเพื่อนําเสนอผู้บริหาร 

• การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01-02) ตามข้อเสนอแนะจากตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพภายใน(Peer 
review) ของหน่วยงานภายใน และจากคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอผู้บริหาร 

• การจัดทําสรุปวิเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ เพื่อนําเสนอผู้บริหาร 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยตามที่สถาบันฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ 
และงานประกันคุณภาพ สํานักงานเลขานุการฯ ภายใต้กํากับของรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
สําหรับในปีการศึกษา 2553 การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ ได้มีการจัดทําตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพ
ภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในครบทุก
หน่วยงานย่อยภายใน จํานวน 12 หน่วยงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม คือ1)กลุ่มภารกิจวิจัย 2)กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ 3)กลุ่มภารกิจสร้างเสถียรภาพ และ4)กลุ่มภารกิจสนับสนุนการดําเนินงาน ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันมีการกําหนดผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินสถาบันฯ 
อย่างชัดเจน (5.1/2-1) ซึ่งในส่วนการดําเนินงานระดับสถาบันนั้นได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงอย่างเคร่งครัดทั้งระดับหน่วยงาย่อย(5.1/2-2) และระดับสถาบันฯ (5.1/2-3) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษา 2553 นี้สถาบันฯได้กําหนดตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ ตามที่งานประกันคุณภาพจัดทําร่างตัวบ่งชี้โดยนําข้อมูลการพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นผู้นํานวัตกรรม
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อาหาร เป็นที่พึ่งทางวิชาการ และเป็นผู้ชี้นําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ” พันธกิจหลักของสถาบันฯที่ว่า “พัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและ ชุมชน บริการและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี
อาหารแก่ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา” ตัวบ่งชี้ในรอบที่ผ่านมา และผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบันที่ผ่านมา ซึ่งมีการเสนอ 2 ตัวบ่งชี้ คือ1)ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมใน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อบุคลากรประจํา และ2)งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 
(5.2/3-1) ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ(5.2/3-2)  โดยสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 (5.2/3-3) นั้นกําหนดให้มีการจัดทําและรวบรวมผลการดําเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดย สถาบันฯ มีงาน
ประกันคุณภาพ  สํานักงานเลขานุการฯ  ให้ความสําคัญและดํา เนินการตามระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการระบุผู้รับผิดชอบตามลําดับขั้นอย่างชัดเจน อาทิเช่น ระดับ
นโยบายมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยรองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารและประกันคุณภาพ ระดับปฏิบัติมีงานประกันคุณภาพเพื่อติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานทุกหน่วยงานมาโดย
ตลอด ( 5.1/4-1) ซึ่งทั้งนี้มีการนําผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระดับสถาบันฯ 
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพและคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 
และส่วนระดับฝ่าย/ศูนย์มีการพิจารณาจากผู้บริหารฝ่าย/ศูนย์และจัดส่งเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อพิจารณา 
สําหรับผลประเมินคุณภาพภายใน และแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลประเมินรอบปี 2553 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ในวาระพิจารณาที่4.8 รายงานผลการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ (5.1/4-2) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยสถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพที่มีการประเมิน
คุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานภายในและระดับสถาบันฯ ที่นําผลประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง และนําแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีทุกปี ซึ่งเห็นได้
จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจํามีที่มีร้อยละของการบรรลุความสําเร็จที่เพิ่มขึ้น (5.1/5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ โดยสถาบันฯ 
กําหนดให้มี ระบบintranet (5.1/6-1) เพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  ฐานข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณ (5.1/6-2) ฐานข้อมูลงานวิจัย คลังข้อมูลการฝึกอบรม (www.ifrpd.ku.ac.th) รวมถึงการจัดการข้อมูล
การดําเนินงานโดยใช้ระบบ LAN (ifrpd_Server2) ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบโดยงานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น 
การกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในโฟลเดอร์งานต่างๆ 



 

รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 หน้า 80 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยการ
กําหนดจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ภายในทุกหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ (5.1/7-1) 
และมีการกําหนดให้บุคลากรทุกคนพิจารณา วิพากษ์ร่างรายงานก่อนให้คณะกรรมการประเมินฯ รวมถึงการให้ข้อมูล
สัมภาษณ์ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา และจากแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมการ
ให้บริการด้านต่างๆ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
โดยในปี 2554 นี้สถาบันกําหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนดําเนินงานประจําปี 2554 (5.1/8-1) โดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในที่มาจากผู้แทนทุกฝ่าย/ศูนย์ และภายนอกจากกลุ่มภารกิจวิจัย โดยมีการตอบรับการ
ร่วมเป็นเครือข่ายจากภายในครบทั้ง 12 หน่วยงาน จากภายนอกจํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
และสถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเมื่อ 3 มิ.ย. 54ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
พื้นฐานเรื่อง QA กับชีวิตประจําวัน “ลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ” และยังมีการส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมเครือข่ายกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง “แนวทางวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ โดยในปีการศึกษา2553 1)คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ มีการกําหนด
ภาระหน้าที่ของบุคลากรตามตําแหน่งงานภายในสถาบันฯ ทุกระดับ เช่น ตัวบ่งชี้1.1 ปฏิบัติงานประจําโดยงาน
นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารและธุรการ และกํากับดูแลโดยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ซึ่งจะ
กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้จากคณะทํางานรายงานประเมินตนเองฯ อีกครั้งเพื่อ
ความคล่องตัวในการติดตามงานตามตัวบ่งชี้ (5.1/9-1) 2)กําหนดการจัดทําคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับฝ่าย/ศูนย์  ตารางเก็บข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งไปนําข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสกอ.มาปรับใช้
เพื่อสะดวกในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ (5.1/9-2) 3)มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
แลกเปลี่ยนด้านประกันคุณภาพ (5.1/9-3) ( 5.1/9-4) 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

5.1 9 5 8  N/A  

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ  

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

5.1 8 4 8  N/A  
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รายการหลักฐาน  
เกณฑ์

มาตรฐาน 
หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 5.1/1-1 คําสั่งที่ 31/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ 

 5.1/1-2 โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานเลขานุการ (SARสํานักงานเลขานุการฯ) 

2 5.1/2-1 บันทึกช่วยจํา การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ ครั้งที่1/2554 วาระเพื่อ
พิจารณาที่ 3.4 

 5.1/2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯครั้งที่............วาระที่................ 

 5.1/2-3 บันทึกส่งแผนพัฒนาปรับปรุงบันทึกเลขที่....................................... 

3 5.2/3-1 บันทึกช่วยจําคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ 

 5.2/3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 

 5.2/3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําครั้งที่1/2554 วันที ่30 มีนาคม 2554 

4 5.1/4-1 ผลประเมินคุณภาพภายในฝ่าย/ศูนย์ 

 5.1/4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําครั้งที่1/2554 วันที ่30 มีนาคม 2554 

5 5.1/5-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนประจําปีงบประมาณ 2553 

6 5.1/6-1 ระบบintranet 

 5.1/6-2 ฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 

 5.1/6-3 www.ifrpd.ku.ac.th 

7 5.1/7-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพสถาบันฯ 

8 5.1/8-1 โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

9 5.1/9-1 บันทึกช่วยจําการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ ครั้งที่1/2554 วาระ
พิจารณาที่ 3 การกําหนดผู้รับผิดชอบและผู้กํากับ ตามภารกิจหลักให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

 5.1/9-2 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ สถาบันฯ 

 5.1/9-3 โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 5.1/9-4 กิจกรรม QA กับชีวิตประจําวัน “ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ” 
แหล่งข้อมูล งานประกันคุณภาพ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 

ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก เท่ากับผลประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ประเภทของตวับ่งชี ้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีงบประมาณ  
เป้าหมาย   5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1– 2  การกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน และการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญ
จากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ สถาบันฯ มีการทบทวนกระบวนการหลัก โดยมีการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานให้ทุกฝ่าย/ศูนย์พิจารณาภารกิจหลักเพื่อทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญ 
(6.1/1-1)เช่น การให้บริการสําหรับภารกิจบริการวิชาการ โดยศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มีการดําเนินงาน
โดยใช้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 ซึ่งมีการจัดทําคู่มือการดําเนินงานทุกขั้นตอนที่เชื่อมโยงในทุก
กิจกรรมของหน่วยงานย่อย หรือการให้บริการกับบุคลากรภายใน สํานักงานเลขานุการฯ มีการวิเคราะห์ความ
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เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง
กัน โดยสํานักงานฯ ทบทวนกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารในการดําเนินงานตามแผน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากพบว่ามีการใช้กระดาษ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการประสานงานด้วยเอกสารจํานวน มาก จึงได้กําหนดโครงการ e-office โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยในการดําเนินงาน ภายในหน่วยงานให้คล่องตัว และประหยัดกระดาษ 

3 -  4   การออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ และการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทํา
ให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น จากผลการพิจารณาของฝ่าย/ศูนย์มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการหลักส่งให้ผู้อํานวยการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยผ่านรองผู้อํานวยการฯ ที่กํากับดูแล (6.1/3-1) และนําผลการพิจารณาจัดทําหรือ
ออกแบบ ปรับปรุงขั้นตอน คู่มือการทํางานให้บริการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเอง เช่น ศูนย์บริการ
ประกันคุณภาพอาหาร มีการจัดทําแผนผังการดําเนินงานพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ (6.1/3-2) และกําหนดระยะเวลา
อย่างชัดเจนซึ่งมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทบวนลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานศูนย์บริการประกันคุณภาพมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงานเปรียบเทียบก่อน 
และหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน และเช่นเดียวกันการบริการภายใน
จากที่สํานักงานเลขานุการฯ ได้กําหนดออกแบบขั้นตอน 1) ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินรายได้ 2) 
ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ลงทะเบียน ภายในประเทศ และ3)ขั้นตอนการขออนุมัติสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ลงทะเบียน ต่างประเทศ  และได้ดําเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวมาโดยตลอด 

5        การกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยสถาบันฯ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามลําดับขั้น เพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานต่อไป ในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงจากการบริการภายใน 1) ขั้นตอน
การขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินรายได้ 2) ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ลงทะเบียน ภายในประเทศ 
และ3)ขั้นตอนการขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ลงทะเบียน ต่างประเทศ  และได้ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งสําหรับ ปีประเมินฯ 2554 นี้จากการทบทวนและประเมิน การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่ออกแบบจากผู้รับบริการ พบว่าทั้ง 3 ขั้นตอนยังสามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินตนเองของเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน ผลประเมินเป้าหมาย ผลประเมินพัฒนาการ 

ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 53 
 = บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 52 
 = มี 

 = ไม่มี 

6.1 5 5 5  5  
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รายการหลักฐาน  
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

หมายเลข รายชื่อเอกสาร 

1 6.1/1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 วาระพิจารณา
ท่ี 4.5 การทบทวนกระบวนการหลักของการดําเนินงานของสถาบันฯ 

6.1/1-2 คู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงานในระบบคุณภาพ (ISO/IEC 17025) ป ี52 และ 53 

2 6.1/2-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการทดสอบ ประจําป ี2551 

6.1/2-2 รายงานการสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
ประกันคุณภาพอาหาร ปี 2552 

3 6.1/3-1 เอกสารรวบรวมผลการพิจารณากระบวนการหลักของฝ่าย/ศูนย์ 

6.1/3-2 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในภาพรวม  

6.1/3-3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการวิเคราะห/์ทดสอบ เพื่อจัดทํารายงานผลการทดสอบ
ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) 

4 6.1/4-1 สรุปรายงานผลการประเมินการลดระยะเวลาในการออกรายงานผลการทดสอบ 

5 6.1/5-1 รายงานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที ่1/2554  เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
กําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 6.1/5-2 1)ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินรายได ้2) ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ลงทะเบียน ภายในประเทศ และ3)ขั้นตอนการขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
ลงทะเบียน ต่างประเทศ 

 6.1/5-3 รายงานผลการปรับปรุงการลดขั้นตอน และระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคลากร 

 6.1/5-4 รายงานการประชุมสํานักงานฯ ครั้งที่ 3/2554 
แหล่งข้อมูล งานประกันคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 12 หน่วยงาน 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี  และนางอโรชาชูแก้ว 
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดาํเนนิงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 17 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการ
กําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุ
เพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรงุเรง่ด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 การพจิารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพบว่า มีผลการประเมนิตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนคณะกรรมการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคป์ระกอบคุณภาพ  
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. สถบ. กก. 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดีมาก 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 3.33 3.33 4.74 4.74 4.17 4.17 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.50 - - 4.80 4.60 ดี
มาก 

ดีมาก 

องค์ประกอบที ่4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดี
มาก 

ดี 

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.36 4.18 4.80 4.80 4.54 4.42   

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี   
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารดงันี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า สถาบันฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาได้จากเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ร้อยละ
59.52 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ร้อยละ 30 รวมถึงการให้บริการด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ด้านบุคคลวิจัย สถาบันฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของนักวิจัย โดยการส่งบุคลากรวิจัยไปทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ มีการแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง จัดฝึกอบรม
วิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเรียนรู้กระบวนการคิด/สร้างหัวข้อ
วิจัย และเปิดโอกาสให้เสนอผลงานตามความสามารถของนักวิจัย ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สถาบันฯ ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อ
ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อบํารุง
ซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นประจําทุกปี มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สถาบันฯ มีการดําเนินการเช่น โครงการ
บริการวิชาการ การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ส่ิงเจือปนในอาหาร การจัดฝึกอบรมวิชาการ วิชาชีพ การบริการเครื่องมือ
เครื่องจักร การบริการข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร และเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการดําเนินงานกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
มีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการที่ได้ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆเช่น คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการ คณะกรรมการดําเนินงานวารสาร
อาหาร เป็นต้น เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสถาบันฯ เพื่อจัดทําเป็นแผนงานประจําปีอย่างต่อเนื่อง 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สถาบันฯสนับสนุนพันธกิจด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะ
กรมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันศาสนา ตลอดจนการสร้าง
ส่ิงแวดล้อม และบรรยากาศทางวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย โดยมีการกําหนดเป็นแผนงานที่มี
โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งาน
เกษียณอายุราชการ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ โดยสถาบันจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ให้เป็นรากฐานของการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลต่อไป 

5. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านนโยบายและแผนสถาบันฯ มีการกําหนดปรัชญา 
ปณิธาน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงานประจําปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ และเชื่อมโยงกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ มีการกําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ของแผน
ดําเนินงาน เพื่อวัดความสําเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยการเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง การดําเนินงานตามภารกิจ 
สนับสนุนให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อดําเนินการภารกิจต่างๆ รวมถึงการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ระบบe-office เพื่อลดกระดาษ ลด
ระยะเวลาการทํางาน เป็นต้น มีแผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง คํานึงถึงการ
รักษาไว้ให้บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านการเงินและงบประมาณที่สนับสนุนพันธกิจด้านบริหารจัดการ มีการ
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จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตลอดจนแสวงหา
งบประมาณ สนับสนุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม สถาบันฯ ยังมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดไว้ มี
การนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการประกันคุณภาพ มีการกําหนดเป็นนโยบายสําคัญที่
ใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพที่มีองค์ประกอบมาจากหัวหน้าทุกหน่วยงานย่อย 
และกําหนดให้มีงานประกันคุณภาพขึ้นในปี 2554 เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งได้กําหนดขอบข่ายรับผิดชอบ
การดําเนินงานอย่างชัดเจน ที่มี ผู้กํากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รวบรวมข้อมูล ทําให้มีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ภายใน เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์สถาบัน 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน  

  การพจิารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสามารถวเิคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนประจําปีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
เสริมจุดแข็ง  ควรกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปีให้ชัดเจน เช่น การเทียบเคียงผลการดําเนินงานปี
ที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับสถาบันอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เป็นต้น 
จุดที่ควรพัฒนา   - 
ข้อเสนอแนะ    - 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1. นักวิจัยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก (1คน/493,485.94 บาท) 
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งชัดเจน 
3. มีผลงานวิจัยทีต่พีิมพ์ระดับนานาชาติสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (42%) และเพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจยั 
2. ไม่พบระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน์ และ

ระบบการสง่เสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธบิัตร และมีการยื่นจดสิทธิบตัรและอนสิุทธิบัตร 
3. ไม่พบการวางแผนกิจกรรมการให้บรกิารจากการสํารวจความต้องการของผูร้บับริการที่เป็นรปูธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านวจิัย 
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2. ควรจัดทําระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์
และระบบการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรอือนสิุทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร 

3. ควรวางแผนกจิกรรมการให้บรกิารจากการสํารวจความตอ้งการของผู้รับบริการที่เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างชดัเจน และต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีกระบวนการดาํเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
3. มีการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รบัการพัฒนาความรู้ ทกัษะ วิชาการ และวิชาชพี อย่างทั่วถึงทกุระดับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรปูธรรม 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

- มีศักยภาพในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การคํานวณและวิเคราะห์ต้นทนุต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมที่ดําเนินการยงัขาดความชัดเจนและยังไม่

ครอบคลุมรายการค่าใชจ้่ายอย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการคํานวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกจิกรรมที่ดําเนินการให้ชัดเจนและครอบคลุม

รายการค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง   

1. มีกิจกรรมสนับสนุนด้านเครือขา่ยการประกันคณุภาพ 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดใีนการดําเนินงานประกันคุณภาพ เช่น มีคู่มือฯ 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จุดแข็ง   - 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลัก 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีระบบการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดทีสํ่าคัญของกระบวนการหลัก 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 ของคณะกรรมการประเมินฯ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

2. สถาบันฯ มีศักยภาพในการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 และ 2 งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารยังมีจํานวนน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สถาบันฯ ควรมีคณะกรรมการรับผิดชอบให้นักวิจัยสร้างผลงานนวัตกรรมในเชิงรุก 

2. จากการตรวจประเมินพบว่าสถาบันฯยังขาดตําแหน่งงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่เป็นงานประจําในการประสานงาน

และบริหารโครงการต่างๆ ของงานวิจัยซึ่งเป็นงานภารกิจหลักของสถาบันฯ เพราะฉะนั้นผู้บริหารควรทบทวน

โครงสร้างการบริหารงานในส่วนของสํานักงานเลขานุการ 

3. สถาบันฯ ควรเริ่มดําเนินการจัดทําสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และให้นําการ

ประเมินสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการแต่ละคณะควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรม อาทิ การใช้ SWOT Matrix เป็น

เครื่องมือเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและให้จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

สถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. สถาบันฯ ควรเพิ่มกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานในการเตรียมการเพื่อขอ

ยื่นฯ เป็นการลดภาระของหน่วยงานกลางจากมหาวิทยาลัยฯ 

6. จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า สถาบันฯ มีศักยภาพในด้านการผลิตและการให้บริการค่อนข้างสูง ดังนั้น สถาบันฯ 

ควรปรับกลยุทธ์ทางการผลิต การบริการ และการตลาดเชิงรุกเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการ

ปรับระเบียบเงินรายได้เพื่อนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและความมั่นคงของ

องค์กร 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลยั 
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้สถาบันฯ เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหารภายในมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต 

2. การพัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะสําหรับสถาบันฯ ควรปรับเพิ่มในส่วนของการบริหารงานสํานักงานเลขานุการเพื่อแสดงถึง

ประสิทธิภาพที่แท้จริง 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพและให้

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ  
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนงาน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันฯ ควรกาํหนดแผนและตัวชี้วัดในเชิงรุกทุกๆ ด้านที่ชัดเจน 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีชื่อเสียง ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิจัยและการบริการ 

2. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลักค่อนข้างสูง 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. กําหนดให้ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทาง

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทั่วถึง 

2. จัดให้มีการสรุปประเมินขวัญและกําลังใจ และความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรและทําการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา

แผนในการยกระดับคะแนน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ได้ดําเนินการที่เป็นภาพชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นเพียงคําถามข้อหนึ่งในแบบ

ประเมินหลังการใช้บริการเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้ตอบจะไม่ตอบและจะทําให้กลุ่มเป้าหมายแคบ อีกทั้งผลที่ได้ไม่สามารถ

นํามาวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในการจัดทําแผนได้ 

2. การติดตามและประเมินผลยังไม่ได้ดําเนินงาน 

3. การพัฒนาบุคลากรในภารกิจยังเป็นการพัฒนาตามความต้องการส่วนบุคคลไม่ได้วิเคราะห์เชิงประจักษ์จากแผนยุมธ

ศาสตร์ของสถาบัน 

4. การนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการรับรองจากกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสํารวจความต้องการในภาพรวมของสถาบันฯ (Needs Assessment) กับกลุ่มลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการ เป้าหมายเพื่อนํามาวิเคราะห์วางแผนการให้บริการตามศักยภาพและกําลังการให้บริการ (Capacity) ของ

สถาบันฯ 
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2. ในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบันฯ อาจใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือประเมินผล

และหากลยุทธ์ หรือวิธีการแก้ไข เพื่อให้โครงการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. การพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์นั้น สถาบันฯ ควรเริ่มจากการกําหนดสมรรถนะ(Competency) ตามแผนยุทธศาสตร์

และทําการวัดเพื่อนําผล (Competency Gap) มาใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากรจะมีความชัดเจนกว่า 

4. สถาบันฯ ควรเร่งจัดทําแบบฟอร์มการรับรองการใช้ประโยชน์ให้ผู้รับการถ่ายทอดหรือรับบริการรับรอง 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 
1. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. มีการบริหารและการจัดทําแผนการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติตามความต้องการของบุคลากรชัดเจน 

3. มีกระบวนการดาํเนินงานด้านนโยบายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. ควรดําเนินการรวบรวมความรูท้ี่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรูบ้รรจใุนโฟลเดอร์การจัดการความรู้และปรับขอ้มูลให้เป็น

ปัจจุบันอย่างตอ่เนื่องต่อไป เพือ่ให้บุคลากรไดน้ําไปพัฒนากระบวนการทํางานของตน 

2. ควรนําผลที่ได้จากการพัฒนาความรู้และทักษะมาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ชัดเจนต่อไป 

3. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับสูงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของสถาบันฯ และดําเนินการตามแผนอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบรายงานการประชุมคณะผู้บริหารสถาบนัฯ 

2. ผู้บริหารมกีารจดัประชุมบุคลากรทั้งหนว่ยงานเพียงครั้งเดียวตอ่ปีการศึกษา 

3. ไม่พบแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษต์ามเส้นทางความก้าวหน้าใน

ตําแหน่งเป็นรายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทํารายงานการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันฯ 

2. ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรทัง้หนว่ยงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปกีารศึกษา 

3. ควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในตาํแหน่งเป็นรายบุคคล 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรปุได้ดังนี้  
จุดแข็ง 
1. สถาบันฯ มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2. รายงานการเงินที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การนําเสนอขอ้มูลยังไม่ถกูต้อง  

โดยจากการตรวจสอบพบว่าสถาบันฯ มีรายงานการเงินครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องใชใ้นแผนยุทธศาสตร ์

2. ควรปรับการนําเสนอรายงานการเงินในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยใช้รายงานสถานะ 

งบการเงิน 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดด้ังนี้  

จุดแข็ง - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันฯ จําเปน็ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการประกันคณุภาพและให้สามารถใช้เป็นเครื่องมอื

สําหรับการตัดสินใจของผู้บรหิาร 

2. สถาบันฯ ควรประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัยฯ ในการจัดทําแผนและหลักสูตรการเรียนรูข้อง

ระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานะของแต่ละตําแหน่งงาน 

3. งานประกันคุณภาพของสถาบนัฯ ควรกําหนดแผนงานร่วมกับคณะดําเนินงานประกันคุณภาพในการพัฒนาระบบงาน

ทุกงานของสถาบันฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจําเพื่อใหร้ะบบประกันคุณภาพฝังในกระบวนการทํางานไม่ให้กอ่เกดิ

ทัศนคติของการเพิ่มงานประกนัคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุที่ควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดงันี้  
จุดแข็ง - 
จุดที่ควรพัฒนา -  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทําความเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกิจกรรมหลกัของสถาบันฯ 

2. งานหลักที่ต้องให้บริการโดยตรงกับลูกค้าควรจดัทําป้ายแสดงขัน้ตอนของการตดิต่อขอรับบริการ 

ที่ชัดเจน 

3. สถาบันฯ ควรกาํหนดให้มกีารให้บริการแบบการบรกิารแบบเบ็ดเสร็จจดุเดียว (one stop service)  
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3.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อยจาํนวน 12 หน่วยงาน แบ่งเปน็ 4 ภารกิจ ดังนี ้

กลุ่มภารกิจวิจยั 
 ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ฝ่ายจุลชืววิทยาประยุกต์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี - - - มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของฝ่าย 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนงาน   

จุดแข็ง - - - - 

จุดที่ควรพัฒนา เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ในฝ่ายฯ มีที่มาไม่ชัดเจน 

เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปีใน
ฝ่ายฯ มีที่มาไม่ชัดเจน 

เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ในฝ่ายฯ มีที่มาไม่ชัดเจน 

เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ในฝ่ายฯ มีที่มาไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ ควรกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งานประจํ าปี ในฝ่ ายฯใ ห้ชัด เจน  เช่ น  การ
เทียบเคียงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา หรือ
เทียบเคียงกับสถาบันอื่น ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน   
เป็นต้น 

ควรกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ง านประจํ าปี ในฝ่ ายฯใ ห้ชั ด เจน  เช่ น  การ
เทียบเคียงผลการดําเนินงานปีที่ ผ่านมา หรือ
เทียบเคียงกับสถาบันอื่น ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน  
เป็นต้น 

ควรกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งานประจํ าปี ในฝ่ ายฯใ ห้ชัด เจน  เช่ น  การ
เทียบเคียงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา หรือ
เทียบเคียงกับสถาบันอื่น ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน   
เป็นต้น 

ควรกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งานประจํ าปี ในฝ่ ายฯให้ชั ด เจน  เช่น  การ
เทียบเคียงผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา หรือ
เทียบเคียงกับสถาบันอื่น ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน  
เป็นต้น 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก   

จุดแข็ง 1. บุคลากรมีศักยภาพสูง ในการขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. มีงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดชื่อเสียงกับ
สถาบันฯ เช่น “แซนวิซสเปรดไขมันต่ํา” และ 
“อาหารธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วง” 

บุคลากรมีศักยภาพสูง ในการขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ การบริการวิชาการแก่สังคม 

1.บุคลากรมีศักยภาพสูง ในการขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ การบริการวิชาการแก่สังคม 
2.มีงานวิ จัยและงานสร้างสรรค์ที่ทําให้ เ กิด
ชื่อเสียงกับสถาบันฯ เช่น นักเก็ตปลาส้ม เป็นต้น 

1.บุคลากรมีศักยภาพสูง ในการขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ การบริการวิชาการแก่สังคม 
2.จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์มาก 

จุดที่ควรพัฒนา 1. ขาดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ขาดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ขาดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

- 

ข้อเสนอแนะ 1. ควรพิจารณาผลักดันให้บุคลากรในฝ่ายยื่น
เสนอขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ควรพิจารณาผลักดันให้บุคลากรในฝ่ายยื่นเสนอ
ขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ควรพิจารณาผลักดันให้บุคลากรในฝ่ายยื่นเสนอ
ขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

- 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ   

จุดแข็ง บุคลากรประจําได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

บุคลากรประจําได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

บุคลากรประจําได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

บุคลากรประจําได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย ไม่พบการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย ไม่พบการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย ไม่พบการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย 
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 ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ฝ่ายจุลชืววิทยาประยุกต์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะ 1. ควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2. ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปยัง
บุคลากรในฝ่าย 

1 ควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2 ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปยัง
บุคลากรในฝ่าย 

1 ควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2 ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปยัง
บุคลากรในฝ่าย 

1 ควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ของฝ่าย โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วม 

2 ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันไปยัง
บุคลากรในฝ่าย 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน   

จุดแข็ง - - - มีคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายฯ 

จุดที่ควรพัฒนา การระบุกระบวนการหลักที่สําคัญไม่เชื่อมโยงกับ
ภารกิจหลักของฝ่าย 

การระบุกระบวนการหลักที่สําคัญไม่เชื่อมโยงกับ
ภารกิจหลักของฝ่าย 

การระบุกระบวนการหลักที่สําคัญไม่เชื่อมโยงกับ
ภารกิจหลักของฝ่าย 

การระบุกระบวนการหลักที่สําคัญไม่เชื่อมโยงกับ
ภารกิจหลักของฝ่าย 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่
สําคัญของฝ่าย 

ควรมีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่
สําคัญของฝ่าย 

ควรมีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่
สําคัญของฝ่าย 

ควรมีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่
สําคัญของฝ่าย 

 

กลุ่มภารกิจสรา้งเสถยีรภาพ 
 ฝ่ายการตลาด ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  

จุดแข็ง บุคลากรภายในฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท มีแผนการผลิตเพื่อจําหน่ายชัดเจน - 

จุดที่ควรพัฒนา การคํานวณร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง 

การคํานวณร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
งานไม่ถูกต้อง  
ยังไม่มีการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจําหน่าย 

การคํานวณร้อยละการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้ วัดของ
แผนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 1.2 ให้
ถูกต้อง 

ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
1.2 ให้ถูกต้อง 
ควรเร่งรัดให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจําหน่าย ให้เป็นไปตาม
แผน 
ควรมีการปรับปรุงการจัดทําแผน การพัฒนาปรับปรุง สปค.01และ
สปค.02 เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ 

ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ 1.2 ให้ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก  

จุดแข็ง - ไม่ประเมินฯ - 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม การ

ไม่ประเมินฯ ไม่พบการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ การวางแผน
การให้บริการ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ส่งเสริมการตลาด เช่น งานออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ ควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม การ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรนําผลประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายไตรมาส เพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรม ในรอบต่อไป 

ไม่ประเมินฯ ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการเพื่อนํามาวาง
แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ควรนําผลประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และสรุปเป็นราย
ไตรมาส เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรม ใน
รอบต่อไป 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ  

จุดแข็ง - โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข 
มีกระบวนการคัดเลือก และยกย่องบุคลากรดีเด่นของหน่วยงานโดย
ใช้หลักฉันทามติของบุคลากร 

ผู้บริหารมีการกํากับดูแลที่ ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและ
คุณธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบวิสัยทัศน์ที่เป็นของฝ่ายการตลาด 
ไม่พบการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ ทางด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด (ศึกษาตลาด  ลูกค้า
สัมพันธ์  การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย) 

ไม่พบวิสัยทัศน์ของฝ่ายโรงงาน 
 

ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรดําเนินการจัดประชุมบุคลากรทุกระดับร่วมกัน เพื่อระดม
ความคิดในการกําหนดวิสัยทัศน์ของฝ่ายการตลาด 
ควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการตลาด 
ควรมีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการของฝ่าย 
ควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และจัดทําแผน
ธุรกิจของการตลาด(แผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้าภายนอก มก. 
และแผนการขายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) 
ควรดําเนินงาน รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดของ
ฝ่าย เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนดําเนินงาน 
บุคลากรภายในฝ่ายควรทําความเข้าใจร่วมกันในแผนดําเนินงานของฝ่าย 

ควรมีการดําเนินงานจัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อจัดทําวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
ควรมีการจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายให้ชัดเจน 
ผู้บริหารควรนําผลประเมินภาวะผู้นําและภารกิจที่ได้จากบุคลากรใน
ฝ่ายโรงงานมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร 
ผู้บริหารควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่นําเสนอ 

ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
ควรปรับปรุงแผนภูมิของโครงสร้างการบริหารให้มีความชัดเจน
ตามโครงสร้างของฝ่าย 
ควรปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภายในฝ่าย (การ
คัดเลือก การกําหนดภาระงาน เป็นต้น) เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ  

จุดแข็ง มีศักยภาพในการหารายได้นอกเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานและ
สถาบัน 

มีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิตจาก
โรงงานผลิต 1 และ 2 ในรอบปีการศึกษา 2553 

มีขีดความสามารถในการหาเงินรายได้ จากฝ่ายอาหารและจัด
เลี้ยงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา การคํานวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมที่ดําเนินการ
ยังขาดความชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน 

- การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย(ต่อครั้ง) ของกิจกรรมจัดเลี้ยง
อาหารว่างทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง    
ไม่พบการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยร้านอาหารสหโภชน์ และ
กิจกรรมการจั ด เ ลี้ ยงอาหารทั้ งภายใน  และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงการคํานวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยแยกตาม
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้ดําเนินการจริง และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน เพื่อสะท้อนให้ต้นทุนการดําเนินงานที่แท้จริง 

ควรมีการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจในปริมาณการผลิต
ที่เหมาะสม 
ควรนําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ไปพิจารณาเปรียบเทียบ
กับราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดเพื่อคํานวณหากําไร-
ขาดทุน และนําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการจําหน่าย เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมต่อไป 

ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ
ครั้ง) ของกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารว่างให้ครบถ้วน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นต้นทุนการดําเนินงานที่แท้จริง 
ควรมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของการดําเนินงานของ
ร้านอาหารสหโภชน์ และกิจกรรมการดําเนินการจัดการการ
จัดการดําเนินงานงานของร้านอาหารสหโภชน์ และกิจกรรม
การจัดเลี้ยงอาหารทั้งภายใน และภายนอก เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์กําไร ขาดทุน 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

จุดแข็ง - - - 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่
สําคัญ 

ขาดการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในโรงงาน ไม่พบหลักฐานการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการที่ปรากฎในคู่มือปฏิบัติการที่ได้จัดทําขึ้น 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่
สําคัญ เพื่อการปรับปรุงคู่มือให้เป็นปัจจุบัน 

ควรมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในโรงงานให้ครบถ้วนและ
มีการติดตามและประเมินผล 

ควรมีการดําเนินการ และประเมินผลกระบวนการที่ปรากฎใน
คู่มือปฏิบัติการที่ได้จัดทําขึ้น ได้ครบตามวงจร PDCA 
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กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์สารนเิทศทางอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  

จุดแข็ง - -  

จุดที่ควรพัฒนา การคํานวณร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
งานไม่ถูกต้อง 

การคํานวณร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และขาดหลักฐานที่จะนํามาใช้
คํานวณตัวชี้วัดที่ถูกต้อง 

การคํานวณร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง 
 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
1.2 ให้ถูกต้อง 

ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ 1.2 ให้ถูกต้องพร้อมแสดงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงาน ในเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมินฯ 

ควรมีการทบทวนวิธีการการคํานวณการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 1.2 
ให้ถูกต้อง 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก  

จุดแข็ง มีการประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรมทําให้สามารถสะท้อน
ผลการดําเนินงานในการให้บริการได้ชัดเจน 

-  

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการที่ได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความต้องการจาก
ผู้รับบริการ 

ไม่พบการวางแผนกิจกรรมการให้บริการจากการสํารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ไม่พบการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการที่ได้ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความต้องการจากผู้รับบริการ 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนให้บริการ
ที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความต้องการจาก
ผู้รับบริการตามวงจร PDCA 

ควรนําผลการสํารวจความต้องการของผู้ รับบริการมา
วางแผน ประเมินผลการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
การประเมินความพึงพอใจควรดําเนินการเฉพาะกิจกรรมที่
มีผู้รับบริการ และกําหนดรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจให้ชัดเจน เช่น การเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน 
และนํามาสรุปเป็นรายไตรมาส เป็นต้น 

ควรมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนให้บริการที่ได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความต้องการจากผู้รับบริการ
ตามวงจร PDCA 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ  

จุดแข็ง - - ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ
บาล 
มีการบริหารจัดการที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับ 
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 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์สารนเิทศทางอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

จุดที่ควรพัฒนา - - - 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงแผนภูมิของโครงสร้างการบริหารใหม่ให้มีความชัดเจน
ตามโครงสร้างของศูนย์ 
ผู้บริหารควรพิจารณานําผลการประเมินภาวะผู้นําและภารกิจมาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงาน 

ควรมีการจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานให้ชัดเจน ควรปรับปรุงแผนภูมิของโครงสร้างการบริหารใหม่ให้มีความชัดเจนตาม
โครงสร้างของศูนย์ 
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์ เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
ให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าศูนย์ 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ  

จุดแข็ง มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนทุกกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการจริงในแต่ละภารกิจอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การควบคุมและบริหารจัดการรายจ่ายและรายได้ของหน่วยงาน 
มีศักยภาพในการแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอก 

- มีขีดความสามารถในการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา - การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมยังไม่ครอบคลุม 
ค่าใช้จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดจากการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ เป็นต้น 

มีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมที่ดําเนินการค่อนข้างน้อย และต่ํา
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ((4/700)X100) =0.57 
 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการทบทวนการคํานวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้
ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
ควรปรับปรุงวิธีการนับจํานวนกิจกรรมการให้บริการที่ได้ดําเนินการ
จริง เช่น จํานวนกิจกรรมการฝึกอบรมที่ได้ดําเนินการทั้งหมด 27 
หลักสูตร 

ควรมีการทบทวนปรับปรุงการคํานวณ และวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบถ้วน เพื่อให้สะท้อนให้เห็นต้นทุน
การดําเนินงานที่แท้จริง 
ควรมีการทบทวน และวิเคราะห์กิจกรรมที่ให้บริการที่มี
ศักยภาพในการหารายได้ให้กับหน่วยงานเพิ่มเติม 

ควรมีการดําเนินการคํานวณวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมโดย
เน้นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกิจกรรมที่มีผู้รับบริการจํานวนมาก 
 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

จุดแข็ง - - มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานโดยจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์ ประเมินผลการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบหลักฐานการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
ใหม่ที่ปรากฎในคู่มือปฏิบัติการใหม่ 

ขาดหลักฐานการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง
ระบบดําเนินงานตามคู่มือปฏิบัติการที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

- 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการใหม่ที่
ปรากฎในคู่มือปฏิบัติการใหม่ 

ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการปรับปรุง
ให้ครบตามกระบวนการ PDCA 

ควรมีทบทวนขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กลิ่น และของ
เสียของสารเคมีบางชนิด เป็นต้น 
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กลุ่มภารกิจสนบัสนุนการดําเนินงาน 
 สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิศวกรรม 

ภาพรวม   

จุดแข็ง บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
 

มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับในการสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

จุดที่ควรพัฒนา การจัดทําแผนงานยังไม่เป็นมาตรฐานและสามารถวัดประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรมได้ การจัดทําแผนงานยังไม่เป็นมาตรฐานและสามารถวัดประสิทธิภาพของโครงการ/
กิจกรรมได้ 

ข้อเสนอแนะ ควรกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานให้สามารถสะท้อนผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ 
ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําปี ให้กับผู้รับผิดชอบ
โดยตรง และบุคลากรทุกระดับ 

ควรกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานให้สามารถสะท้อนผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานได้ 
ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําปี ให้กับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรทุกระดับ 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบันฯ คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถได้มีโอกาส
ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในระหว่างปี ซึ่งจะสามารถมีการปรับปรุงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ควรมีแผนประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงรุก และจัดหาบุคลากร(รุ่นใหม่) มาช่วยในการดําเนินงาน 
ควรมีการทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพของบุคลากร 

 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

จุดแข็ง - - 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ในแผนงานระดับฝ่าย ส่งผลให้ไม่สามารถวัด
ประสิทธิภาพของโครงการ/กิจกรรม  
การเลือกตัวชี้วัดระดับแผนงานของสถาบันฯมาใช้ระดับฝ่ายไม่เหมาะสม เช่น จํานวนโครงการ/
กิจกรรมของการให้บริการต่ํากว่าร้อยละ90 จากเป้าหมาย โดยในแผนมีเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ยังไม่สะท้อนผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจของฝ่าย 
บุคลากรในฝ่ายยังขาดความเข้าใจในความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของสถาบันกับ
แผนปฏิบัติงานประจําปีฝ่าย 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับการกําหนดแผนงานระดับฝ่ายให้มีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าหมายไว้ด้วย 
ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสําเร็จของแต่ละแผนปฏิบัติงานได้จริง 

ควรปรับปรุงการเขียนแผนงานที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคคล้องและ
ครบถ้วนตามภารกิจของฝ่าย 
ควรสร้างความเข้าใจในความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของสถาบันกับแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีฝ่าย 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ผู้รับบริการ 
มีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจดสิทธิบัตรสร้างชื่อเสียงให้หน่วยงาน 
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 สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิศวกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา จํานวนครั้งของการวัดระดับความพึงพอใจของกิจกรรมที่ใช้บริการน้อยมาก มีเพียงร้อยละ 13.51 ของ
กิจกรรมที่ใช้บริการ จึงอาจทําไห้ไม่ได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ 
การรายงานผลการประเมินระดับความพึงใจของกิจกรรมที่ให้บริการไม่ครบตามประเภทที่ให้บริการ 

การประเมินความพึงพอใจไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของฝ่ายที่ให้บริการทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ ควรปรับวิธีการบริหารจัดการการในการให้บริการเพื่อให้สามารถเก็บผลการประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการได้มากกว่านี้ 
ควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงใจของการใช้บริการทั้งภายใน และภายนอก 
ข้อเสนอแนะยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เห็นผลสําเร็จ เช่น ปัญหาเรื่องระบบปรับอากาศในห้องประชุม 
เป็นต้น 

ควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในทุกกิจกรรมที่ให้บริการ เพื่อสะท้อน
ผลการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมให้บริการ 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ 

จุดแข็ง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยงานให้หน่วยงานสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

บุคลากรมีศักยภาพในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันฯ และบริการวิชาการแก่สังคม 
บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได้ภายใต้ภาระงานบุคลากรที่มีจํากัด 

จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่มีการประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงานอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง จํานวนบุคลากรน้อยไม่สมดุลกับภาระงาน 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการจัดประชุมให้บุคลากรทั้งหมดมีโอกาสประชุมอย่างน้อย ๒ ครั้งตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

ควรเสนอขอบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความหลากหลายความสามารถและสามารถ
ทดแทนได้ทัน เมื่อมีการเกษียณอายุในอนาคตอันใกล้ 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง มีโอกาสสร้างรายได้จากการดําเนินงาน ไม่ประเมิน 

จุดที่ควรพัฒนา ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ควรเร่งจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

จุดแข็ง มีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพใน
ด้านระยะเวลา และคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ยังไม่พบการประเมินผลการปรับปรุงและจัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอผู้บริหารตามลําดับขั้น การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานยังขาดการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินผลการปรับปรุงและรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนงานที่มีการพัฒนาปรับปรุง 

ควรมีการประเมินผลจากการปรับปรุงกระบวนงาน 
ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการทํางาน 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมโีครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 8 
โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1กิจกรรม ได้แก่ 

1) คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าตามเกณฑ์ของแต่ละตําแหน่ง 
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4.1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 

รายงาน ณ วันที ่8 ตุลาคม 2553 
 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

ภาพรวมบทสรุปผู้บริหาร                   

1. สถาบันฯ ควรผลักดันให้นักวิจัยสร้างผลงาน
นวัตกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 

สถาบันฯมีการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ใหม่ทุกปีอย่าง
สม่ําเสมอ แต่ยังไม่ได้นํา
ผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม 

ผลักดัน และส่งเสริมผลงาน
เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม 

    มีผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอาหารส่ง
เข้าประกวดอย่างน้อย 
1 ชิ้นงาน 

ต.ค.53 - 
ก.ย. 54 

  ผช.ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานวิจัย
สถาบันฯ 

2. สถาบันฯ ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติระเบียบเงินรายได้ของสถาบันฯ เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น 

สถาบันยังไม่ได้กําหนดกรอบ
การใช้เงินรายได้อย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์
การนําเงินรายได้เข้าสมทบ
กองทุนร้อยละ 5 แต่
สถาบันจะดําเนินการ
กําหนดกรอบการใช้จ่ายเงิน
รายได้แต่ละปีให้ชัดเจน
และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

    มีกรอบการใช้จ่ายเงิน
รายได้ 

ก.ย.-53   ผอ.และ
รองผอ.

ฝ่ายบริหาร
ฯ 

หน.ฝ่ายบริหารฯ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

3.สถาบันฯควรกําหนดระเบียบการใช้เงินรายได้ 
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการของสถาบันฯ 

สถาบันฯยังไม่ได้กําหนด
ระเบียบการใช้เงินรายได้ 

ศึกษาดูงานเพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการทํากลยุทธ์
ทางการเงิน 

โครงการ
ศึกษาดูงาน
มก.ศรช.  

การประชุมระดม
สมองเพื่อจัดทํา
กลยุทธ์ทาง

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน 

ธ.ค.53 - 
ม.ค. 54 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

หน.ฝ่ายบริหารฯ 
และหน.งาน
การเงิน 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

การเงิน หลังจาก
การศึกษาดูงาน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน               

1. สถาบันฯ ควรทบทวนและแก้ไขปัญหาของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ต่ํากว่ามาตรฐาน 

สถาบันฯ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานทุกปีแต่ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ขององค์กรยังไม่เหมาะสม 

ประชุมเพื่อจัดทําแผนฯ และ
ทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายวัดความสําเร็จ
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ
แ ผ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ที่
เหมาะสม 

โคร งการจั ดทํ า
แผนปฏิบ ติ ง าน
ประจําปี (Action
Plan) 

  

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จํ า ปี 2554ที่
กํ าหนดตั วชี้ วั ด และ
เ ป้ า ห ม า ย วั ด
ความสําเร็จที่สามารถ
วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
แผนงานตามภารกิจที่
เหมาะสม 

ก.ย. - ต.ค. 
53 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

งานนโยบายและ
แผน และงาน
ประกันคุณภาพ 2.สถาบันฯ ควรทบทวนการกําหนดตัวบ่งชี ้ 

เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ข้อมูล
ย้อนหลัง และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จ 

ก.ย. - ต.ค. 
53 

  

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

 3.สถาบันฯควรพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดเพื่อพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางานในเชิงรุก หรือทบทวนการ
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงานตามภารกิจที่
เหมาะสม 

แนวทางแก้ไขเหมือนข้อ 2     ผอ. รอง 
ผอ.ทั้ง 3 

ฝ่าย 

งานนโยบายและ
แผน และงาน
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

3.ยังขาดระบบการกํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทุกโครงการที่วางไว้ 

สถาบันมีกิจกรรมการ
รายงานผลการดําเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ
ดําเนินงานสถาบันฯ ทุกรอบ
เดือน 

กําหนดวาระการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานปี2554ในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานทุกครั้ง 

  ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
สถาบันฯ 

ตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ได้ 
3 คะแนน 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร 
รอง ผอ.

ฝ่ายพัฒนา
และผช.

หัวหน้าฝ่าย/
ศูนย์ ทั้งหมด 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

4.ควรมีการประเมินวิ เคราะห์แผนประจําปี
เปรียบเทียบกับแผน 5 ปี โดยมีผู้ร่วมวิเคราะห์
จากภายนอก 

สถาบันฯมีคณะกรรรมการ
ป ร ะ จํ า ส ถ า บั น ที่ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

ประชุ ม คณะกร รมก า ร
ประจํา สถาบันฯ 

  1.ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร ร ม ก า ร
ประจํา สถาบันฯ     

1.มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ และรายงาน
การประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  ผอ. รองผอ.ฝ่าย
บริหาร และหน.
ฝ่ายบริหารฯ 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก                   

1. สถาบันฯ ควรเพิ่มแรงจูงใจให้นักวิจัย ยื่นจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรมากขึ้น เช่น การให้รางวัล
ค่าสมนาคุณค่าตอบแทน เป็นต้น 

สถาบันมีการกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การสร้างแรงจูงในรูปแบบ
ค่าตอบแทนใจให้นักวิจัยโดยใช้
เงินกองทุนไว้แล้ว 

สนับสนุนการดําเนินงานใน
การขออนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ทั้งเรื่องร่างคําขอ
และค่าใช้จ่าย 

    จํานวนผลงานที่ยื่นขอ
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
2 เรื่อง 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

 1,000,000.00  ผช.ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

คณะกรรมการ
วิจัย และนักวิจัย 

2.สถาบันฯ ควรสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานที่มี
ผลประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น ให้คิดเป็นภาระงาน 
เป็นต้น 

สถาบันฯ มีการให้ทุน
สนับสนุนบุคลากรในการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและหรือ
การนําเสนอผลงานอยู่แล้ว 

กําหนดภาระงานนักวิจัย
ของสถาบันในเรื่องการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ
หรือนําเสนอผลงาน 

    ร้อยละของนักวิ จัยที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
แ ล ะ ห รื อ นํ า เ ส น อ
ผลงานวิชาการทั้งใน
แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
มากกว่าร้อยละ 80 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

ผช.ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

ฝ่ายวิจัย 4 ฝ่าย 

3. สถาบันฯ ควรเปดิช่องทางให้ประชาชนหรือ
นักวิจัยจากหน่วยงานอื่นเข้าถึงนักวิจัยของ
สถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น เช่น  การทําเว็บบอร์ด ถาม-
ตอบ กับนักวิจัย 

สถาบันมีเว็บบอร์ด ถาม -
ตอบ กับนักวิจัย อยู่บนเว็ป
ไซด์ของสถาบันแล้ว โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

    กําหนดขั้นตอน
การบริการตอบ
คําถามบนเวป็ไซด์ 

  ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  ผช.ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

4.สถาบันฯควรกําหนดกลไกการนําผลงานวิชากา
ไปจดแจ้งลิขสิทธิ์และหรือได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือ 

แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

5.สถาบันฯควรกระตุ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น 

  กระตุ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ/
ห รื อ นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น
วิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มากขึ้นโดย
กําหนดเป็น JA ของนักวิจัย 

  กําหนด JA 
นักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละ
ของนักวิจัยที่ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/
หรือนํ า เสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีผล
การดําเนินงานร้อยละ 
80 หรือมากกว่า 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  ผช.ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

ฝ่ายวิจัย 4 ฝ่าย 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ                 

1. สถาบันฯ ควรจัดการประเมินความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากร เพื่อรวบรวมปัญหา 
อุปสรรคในการทํางานของบุคลากรและแก้ไข
ปรับปรุง อันจะนําไปสู่ขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน  

    โ ค ร ง ก า ร
ประเมินความ
พึ งพอ ใ จ ใ น
การทํางานต่อ
อ ง ค์ ก ร ข อ ง
บุคลากร 

  ตัวบ่งชี้ที่3.3 มี
กระบวนการและกลไก
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษา
ไว้ให้บุคลากรมีคุรภาพ
และประสิทธฺภาพ มีผล
การดําเนินงานระดับ 5 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร 
รอง ผอ.

ฝ่ายพัฒนา
และผช.
ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

ประธานKM 
และงานการ
เจ้าหน้าที่ 

2. สถาบันฯ ควรให้ความสําคัญกับคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ โดยมอบให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานของ

สถาบันฯ มีแผนการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน
ฯ แต่ยังไม่ได้กําหนดวาระ

ประชุ ม คณะกร รมก า ร
ประจํา สถาบันฯ 

  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร ร ม ก า ร
ประจํา สถาบันฯ 

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  ผอ. หนฝ.บริหารฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

สถาบันฯ และติดตามผลการดําเนินงาน พิจารณาแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันฯ 

3. สถาบันฯ ควรมีการเตรียมบุคลากรใหม่ ให้
สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ บทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

สถาบันฯ มีโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

สัมมนา บุคลากรใหม่อยู่
แล้ว 

โ ค ร ง ก า ร
ป ฐ ม นิ เ ท ศ
บุคลากรใหม่ 
เ พื่ อ ใ ห้
บุคลากรใหม่
มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ม า ก
ยิ่งขึ้น 

การประ เมินผล
ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในด้าน
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สถาบันฯ บทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองที่ตอบสนอง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สถาบันฯ และขั้นตอน
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากกว่า
3.51ขึ้นไป 

        5,000.00  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

4. สถาบันฯ ควรจัดระบบการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมหลักของสถาบันฯ โดยใช้
งานนโยบายและแผนเป็นกลไกสําคัญ เพื่อให้เกิด
ปรับปรุงการบริหารและจัดการได้อย่างครบถ้วน
และต่อเนื่อง 

ส ถ า บั น มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
รายงานผลการดําเนินงานใน
รู ป แ บ บ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานสถาบันฯ ทุกรอบ
เดือนและมีการรายงานผล
ตามแผนทุกไตรมาส 

ประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

  ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น 
สถาบันฯ 

ตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่ งชี้ ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ได้ 
3 คะแนน 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร 
รอง ผอ.

ฝ่ายพัฒนา
และผช.
ผอ.ฝ่าย
วิจัย 

งานนโยบายและ
แผน 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

5.ควรกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดใน แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 ในองค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก ผช.ผอ.ฝ่าย หน.ฝ่าย/ศูนย์ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

ระดับชาติและนานาชาติ วิจัย 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

6.ขาดความชัดเจนในการกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งและความก้าวหน้าของบุคลากรบางกลุ่ม 

  ก า ร จั ด ทํ า เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าของบุคลากร
แต่ละตําแหน่งที่สถาบันมี
อยู่ 

    คู่ มื อ เ ส้ น ท า ง
ค ว าม ก้ า วหน้ า ต าม
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
ตําแหน่ง 

      60,000.00  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

7.การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ควรมี
ช่วงระยะเวลาที่ต้องประเมินอย่างชัดเจนและ
อย่างสม่ําเสมอชัดเจน  

แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 ในองค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

หน.ฝ่าย/ศูนย์ / 
งานการ
เจ้าหน้าที่ 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ                 

1. ผู้บริหารควรกําหนดนโยบาย ให้มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยเฉพาะกิจกรรม
สําคัญที่ก่อให้เกิดรายได้ 

สถาบันฯมีการกําหนดให้มี
วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ข อ ง
หน่วยงานที่มีรายได้ 

  โ ค ร ง ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ต้ น ทุ น
กิ จ ก ร ร ม
ให้บริการของ
ศู นย์ บ ริ ก าร
ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ
อาหาร 

  ในปี 2554 มีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
กิจกรรมให้บริการของ
ศู นย์ บ ริ ก ารประกั น
คุณภาพอาหาร 

   35,000.00  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

หัวหน้าศูนย์
ประกันฯ 

2. สถาบันฯ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินเป็นรายไตรมาสทุกกิจกรรมทั้งรายรับ
และรายจ่าย เช่นเดียวกับฝ่ายให้บริการอาหาร
และจัดเลี้ยง 

สถาบันฯยั ง ไม่ ไ ด้ กํ าหนด
ระเบียบการใช้เงินรายได้ 

กลยุทธ์ทางการเงิน โ ค ร ง ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้ อ มู ล เ พื่ อ
จัดทํากลยุทธ์
ทางการเงิน  

การประชุมระดม
สมองเพื่ อ จัดทํ า
ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การเงิน 

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน 

     100,000.00  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

งานการเงินและ
บัญชี งาน

นโยบายและ
แผน และงาน
ประกันคุณภาพ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

3. ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควร
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อย งาน
นโยบายและแผน รวมทั้งงานการเงินและบัญชี
ด้วย 

  จัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

         รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

4. สถาบันฯ ควรใช้ข้อมูลค่าเสื่อมราคาโดยเฉพาะ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงประกอบการ
ตัดสินใจบริหารการเงิน เช่น เตรียมงบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ใหม่ 

สถาบันฯมีข้อมูลค่า เสื่ อม
ร า ค า แ ต่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ นํ า ม า
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
เ ต รี ย ม จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ
อุปกรณ์ 

        ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

งานพัสดุ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

5. สถาบันฯควรกระตุ้นให้มีการดําเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนในกิจกรรมการดําเนินงานให้
ครบถ้วน 

สถาบันมีการวิเคราะห์ต้นทุน
เพียงบางกิจกรรมที่สําคัญ 

  วิ เ ค ร า ะ ห์
ต้ น ทุ น
หน่ วยงานที่
ใ ห้ บ ริ ก า รที่
สําคัญ 

        รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ฯ 

หน.ฝ่าย/ศูนย์ที่
เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน               

1. สถาบันฯ ควรมีนโยบายให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ 
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ 
และนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของสถาบันฯ 

คณะทํางาน(SAR) เป็น
ผู้ รับ ผิดชอบในการจัดทํ า
รายงานการประเมินตนเอง 

ป รั บป รุ ง ก ร ะบ วนก า ร
ประเมินคุณภาพภายใน 

  กําหนดแนวทาง
การจัดทํารายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ต น เ อ ง ( SAR)ใ ห้
ผู้บริหารที่ กํากับ
แ ต่ ล ะ ภ า ร กิ จ
พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม 

รายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)โดยมีการ
สรุป วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานโดยผู้บริหาร
ทุกระดับ 

พ.ค.-54   รอง ผอ.ทั้ง 
3 ฝ่าย 

งานประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

2. สถาบันฯ ควรกําหนดกลไกให้บุคลากรทั้งหมด
ของสถาบันฯ นําข้อมูล/ผลการประเมินไปพัฒนา
งานของตนเอง 

ส ถ า บั น มี ก า ร กํ า ห น ด
แผนพัฒนาปรับปรุง(สปค .
01)ผลการดํ า เนิน งานทุ ก
ฝ่าย/ศูนย์ทุกรอบปี 

การประชุมแจ้งเวียนผลการ
ประเมินฯ ให้บุคลากรของ
แต่ละฝ่าย/ศูนย์ รับทราบ
เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน 

    แผนพัฒนาปรับปรุง
โ ดยมี ผู้ กํ า กั บและ ผู้
ปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถ
ถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล
ได้ 

ก.ย. - ธ.ค. 
53 

  รอง ผอ.ทั้ง 
3 ฝ่าย 

หน.ฝ่าย/ศูนย์/
งานประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน               

1. ควรกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ให้แก่ผู้รับบริการในการให้บริการหลักที่สําคัญให้
ครบถ้วน 

สถาบันมีการกําหนดรอบ
ระยะเวลามาตรฐานการ
ให้บริการที่สําคัญให้ครบถ้วน  

มีการกํ าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการใน
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่ สํ า คั ญ
เพิ่มขึ้น 

  1)กํ า หนด  work 
Flow และ
ระยะเวลาขั้นตอน
การเสนอและตอบ
รั บ ข อ ง ก า ร
ให้บริการโครงการ
พัฒนา วิ ช า ก า ร  
2)กําหนดขั้นตอน
และระยะ เ วลา
การเบิกจ่ายเงิน
ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

work flow ที่กําหนด
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง  
1)ขั้ นตอนการ เสนอ
และตอบรับของการ
ให้ บ ริ ก า ร โค ร งก า ร
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  
2)การเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้ประกอบการ 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.ทั้ง 
3 ฝ่าย 

ศูนย์ถ่ายทอดฯ   
และงานการเงิน
และบัญชี 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

2.ควรพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อให้จํานวน
ผู้รับบริการได้รับบริการตามเวลามาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 

สถาบันฯยังไม่มีการทบทวน
มาตรฐานระยะตามที่กําหนด 
แต่มีการรวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการ 

ทบทวนกระบวนการทํางาน
เพื่อให้จํานวนผู้รับบริการ
ไ ด้ รั บบ ริ ก า รต าม เ ว ล า
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

  ท บ ท ว น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทํางานของฝ่าย/
ศู นย์ ที่ มี ภ า รกิ จ

ร้อยละของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

ต.ค. 53 - 
ก.ย. 54 

  รอง ผอ.ทั้ง 
3 ฝ่าย 

หน.ฝ่ายบริหารฯ 
และหน.FQA  

3.ควรทบทวนกระบวนการหลัก ที่ สําคัญให้



 

รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 หน้า 110 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการแกไ้ข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทาง
การแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

6. งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้
กํากับดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ให้บริการ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

4.ควรมีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในภาพรวม
สถาบันฯ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน
ฯและกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ของสถาบันฯ 

แนวทางการแก้ไขเหมือนข้อ2 องค์ประกอบที่ 1 รอง ผอ.ทั้ง 
3 ฝ่าย 

หน.ฝาย /ศูนย์ 

5.ควรให้มีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานแก่
บุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และนําไปสู่การปฏิบัติ 

  ผอ.จัดให้มีการประชุมชี้แจง
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ห ม ด ข อ ง
สถาบันฯ 

โ ค ร ง ก า ร
สั ม น า
บุคลากร 

  

บุคลากรทุกคนทราบ
ผลการดําเนินงานของ
สถาบั นและร่ วม กัน
วิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

20-22 
ส.ค. 53 

 1,000,000.00  ผอ. คณะทํางานKM 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 

1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

ภาพรวมบทสรุปผู้บริหาร                   

1. สถาบันฯ ควรผลักดันให้นักวิจัยสร้างผลงานนวัตกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ผลักดัน และส่งเสริมผลงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรม 

    มีผลงานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอาหารส่งเข้า
ประกวดอย่างน้อย 1 
ชิ้นงาน 

2 100   

ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

กก.วิจัย 
สถาบันฯ 

2. สถาบันฯ ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบเงินรายได้ของสถาบันฯ เพื่อให้มีความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การนํา
เงินรายได้เข้าสมทบกองทุนร้อยละ 
5 แต่สถาบันจะดําเนินการกําหนด
กรอบการใช้จ่ายเงินรายได้แต่ละปี
ให้ชัดเจนและนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

    มีกรอบการใช้จ่ายเงิน
รายได้ 

2 100   

ผอ.และ
รองผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

หน.ฝ่าย 
บริหารฯ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

3.สถาบันฯควรกําหนดระเบียบการใช้เงินรายได้ เพื่อเป็น
กรอบในการบริหารจัดการของสถาบันฯ 

ศึกษาดูงานเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การทํากลยุทธ์ทางการเงิน 

โครงการศึกษาดูงาน
มก.ศรช.  

การประชุมระดมสมอง
เพื่อจัดทํากลยุทธ์ทาง
การเงิน หลังจาก
การศึกษาดูงาน 

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน 

2 100   

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

หน.ฝ่ายบริหารฯ 
และหน.งาน
การเงิน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน                 

1. สถาบันฯ ควรทบทวนและแก้ไขปัญหาของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ต่ํากว่ามาตรฐาน 

ประชุมเพื่อจัดทําแผนฯ และ
ทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดและ

โครงการจัดทํา
แผนปฏิบติงาน

  
แผนปฏิบัติงานประจําปี
2554ที่กําหนดตัวชี้วัด

2 
 

100 
 

  
  

รอง ผอ.
ฝ่าย

งานนโยบายและ
แผน และงาน
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

2.สถาบันฯ ควรทบทวนการกําหนดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ข้อมูลย้อนหลัง และปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จ 

เป้าหมายวัดความสําเร็จที่สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงานตาม

ภารกิจที่เหมาะสม 

ประจําปี(Action 
Plan) 

และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
ตามภารกิจที่เหมาะสม 

บริหารฯ 
  

ประกันคุณภาพ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

 3.สถาบันฯควรพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานในเชิงรุก 
หรือทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงานตาม
ภารกิจที่เหมาะสม 

แนวทางแก้ไขเหมือนข้อ 2 

2 100   

ผอ. และ
รอง ทั้ง 3 

ฝ่าย 

งานนโยบายและ
แผน และงาน
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

3.ยังขาดระบบการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายทุกโครงการที่วางไว้ 

กําหนดวาระการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินงานปี
2554ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานทุกครั้ง 

  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน สถาบันฯ 

ตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ได้ 
3 คะแนน 

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

หัวหน้าฝ่าย/
ศูนย์ ทั้งหมด 

4.ควรมีการประเมินวิเคราะห์แผนประจําปีเปรียบเทียบ
กับแผน 5 ปี โดยมีผู้ร่วมวิเคราะห์จากภายนอก 

ประชุมคณะกรรมการประจํา 
สถาบันฯ 

  ประชุมคณะกรรมการ
ประจํา สถาบันฯ            

มีการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ และรายงาน
การประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

2 100   

ผอ. รองผอ.ฝ่าย
บริหาร และหน.
ฝ่ายบริหารฯ 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก                   

1. สถาบันฯ ควรเพิ่มแรงจูงใจให้นักวิจัย ยื่นจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรมากขึ้น เช่น การให้รางวัลค่าสมนาคุณ
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

สนับสนุนการดําเนินงานในการขอ
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ทั้งเรื่องร่าง
คําขอและค่าใช้จ่าย 

    จํานวนผลงานที่ยื่นขอ
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
2 เรื่อง 

2 100   
ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

คณะกรรมการ
วิจัย และนักวิจัย 
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

2.สถาบันฯ ควรสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ การนําเสนอผลงานที่มีผลประโยชน์ต่อนักวิจัย 
เช่น ให้คิดเป็นภาระงาน เป็นต้น 

กําหนดภาระงานนักวิจัยของ
สถาบันในเรื่องการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและหรือนําเสนอผลงาน 

    ร้อยละของนักวิจัยที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการและ
หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศมากกว่า
ร้อยละ 80 

2 74.36 
 

ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายวิจัย 4 ฝ่าย 

3. สถาบันฯ ควรเปดิช่องทางให้ประชาชนหรือนักวิจัย
จากหน่วยงานอื่นเข้าถึงนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ง่ายขึ้น 
เช่น  การทําเว็บบอร์ด ถาม-ตอบ กับนักวิจัย 

    กําหนดขั้นตอนการ
บริการตอบคําถาม
บนเว็ปไซด์ 

  
2 100   

ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

4.สถาบันฯควรกําหนดกลไกการนําผลงานวิชากาไปจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์และหรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือ 

แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2 100   

    

5.สถาบันฯควรกระตุ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุม
วิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้มากขึ้น 

กระตุ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้มากขึ้นโดยกําหนด
เป็น JA ของนักวิจัย 

  กําหนด JA นักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละ
ของนักวิจัยที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีผล
การดําเนินงานร้อยละ 
80 หรือมากกว่า 

2 74.36   

ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายวิจัย 4 ฝ่าย 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ                 

1. สถาบันฯ ควรจัดการประเมินความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการ
ทํางานของบุคลากรและแก้ไขปรับปรุง อันจะนําไปสู่ขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน  

  โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการทํางาน
ต่อองค์กรของบุคลากร 

  ตัวบ่งชี้ที่3.3 มี
กระบวนการและกลไก
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และ

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

ประธานKM และ
งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

ธํ า ร ง รั ก ษ า ไ ว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธฺภาพ มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ  5 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. สถาบันฯ ควรให้ความสําคัญกับคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ โดยมอบให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร
และแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการประจํ า 
สถาบันฯ 

  การประชุมคณะกรรมการ
ประจํา สถาบันฯ 

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี

2 100   

ผอ. หนฝ.บริหารฯ 

3. สถาบันฯ ควรมีการเตรียมบุคลากรใหม่ ให้สามารถ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

สัมมนา บุคลากรใหม่อยู่แล้ว โครงการปฐมนิ เทศ
บุคลากรใหม่ เพื่อให้
บุคลากรใหม่มีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจในด้าน
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สถาบันฯ บทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองที่ตอบสนอง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
สถาบันฯ และขั้นตอน
การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากกว่า
3.51ขึ้นไป 

2   
          

5,000.00  

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

4. สถาบันฯ ควรจัดระบบการติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินผลการดําเนินงานของแผนงานโครงการและ
กิจกรรมหลักของสถาบันฯ โดยใช้งานนโยบายและแผน

ประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน สถาบันฯ 

ตัวบ่งชี้ที่1.2 ร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของการ

2 100   
รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

งานนโยบายและ
แผน 
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

เป็นกลไกสําคัญ เพื่อให้เกิดปรับปรุงการบริหารและ
จัดการได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

ปฏิบัติงานที่กําหนด ได้ 
3 คะแนน 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

5.ควรกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ
และนานาชาติ 

แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2 100   

ผช.ผอ.
ฝ่ายวิจัย 

หน.ฝ่าย/ศูนย์ 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                 

6.ขาดความชัดเจนในการกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งและความก้าวหน้าของบุคลากรบางกลุ่ม 

การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ของบุคลากรแต่ละตํ าแหน่ งที่
สถาบันมีอยู่ 

    คู่ มื อ เ ส้ น ท า ง
ค ว า ม ก้ า ว หน้ า ต า ม
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
ตําแหน่ง 

0 0 
        

60,000.00  

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

7.การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ควรมีช่วง
ระยะเวลาที่ต้องประเมินอย่างชัดเจนและอย่างสม่ําเสมอ
ชัดเจน  

แนวทางแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
2 100   

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

หน.ฝ่าย/ศูนย์ / 
งานการ
เจ้าหน้าที่ 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ                 

1. ผู้บริหารควรกําหนดนโยบาย ให้มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย โดยเฉพาะกิจกรรมสําคัญที่ก่อให้เกิดรายได้ 

  โ ค ร งการวิ เ ค ร าะห์
ต้ น ทุ น กิ จ ก ร ร ม
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
ศูนย์บ ริการประกัน
คุณภาพอาหาร 

  ในปี 2554 มีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
กิจกรรมให้บริการของ
ศูนย์บ ริการประกัน
คุณภาพอาหาร 

2 100 
        

35,000.00  

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

หัวหน้าศูนย์
ประกันฯ 

2. สถาบันฯ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็น
รายไตรมาสทุกกิจกรรมทั้งรายรับและรายจ่าย 
เช่นเดียวกับฝ่ายให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง 

กลยุทธ์ทางการเงิน โ ค ร งการวิ เ ค ร าะห์
ข้ อมู ล เพื่ อ จัด ทํากล
ยุทธ์ทางการเงิน  

การประชุมระดมสมอง
เพื่อจัดทํากลยุทธ์ทาง
การเงิน 

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน 2 100 

100,000.00 

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

งานการเงินและ
บัญชี งาน

นโยบายและแผน 
และงานประกัน

คุณภาพ 
3. ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อย งานนโยบายและแผน 
รวมทั้งงานการเงินและบัญชีด้วย 

จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

      
2 100 

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

4. สถาบันฯ ควรใช้ข้อมูลค่าเสื่อมราคาโดยเฉพาะ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงประกอบการตัดสินใจ
บริหารการเงิน เช่น เตรียมงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์ใหม่ 

        

2 100   

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

งานพัสดุ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

5. สถาบันฯควรกระตุ้นให้มีการดําเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนในกิจกรรมการดําเนินงานให้ครบถ้วน 

  วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
หน่วยงานที่ให้บริการที่
สําคัญ 

    
2 50   

รอง ผอ.
ฝ่าย

บริหารฯ 

หน.ฝ่าย/ศูนย์ที่
เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน                 

1. สถาบันฯ ควรมีนโยบายให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ 
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ และ
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบัน
ฯ 

ปรับปรุงกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน 

  กําหนดแนวทางการจัดทํา
(SAR)ให้ผู้บริหารที่กํากับ
แต่ละภารกิจพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

รายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR)โดยมีการ
สรุป วิเคราะห์ผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย
ผู้บริหารทุกระดับ 

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

งานประกัน
คุณภาพ 

2. สถาบันฯ ควรกําหนดกลไกให้บุคลากรทั้งหมดของ
สถาบันฯ นําข้อมูล/ผลการประเมินไปพัฒนางานของ
ตนเอง 

การประชุมแจ้งเวียนผลการ
ประเมินฯ ให้บุคลากรของแต่ละ
ฝ่าย/ศูนย์รับทราบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนางาน 

    แผนพัฒนาปรับปรุง
โดยมี ผู้ กํ า กับและ ผู้
ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เ จ น
สามารถถ่ ายทอด สู่
ระดับบุคคลได้ 

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

หน . ฝ่าย/ศูนย์/
ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน                 

1. ควรกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการให้แก่
ผู้รับบริการในการให้บริการหลักที่สําคัญให้ครบถ้วน 

มีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการในกิจกรรมหลักที่
สําคัญเพิ่มขึ้น 

  1)กําหนด work Flow 
และระยะเวลาขั้นตอน
การเสนอและตอบรับของ
การให้บริการโครงการ
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  

work flow ที่กําหนด
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
ระยะเวลาของ            
1)ขั้ น ตอนการ เ สนอ
และตอบรับของการ

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

ศูนย์ถ่ายทอดฯ  
และงานการเงิน
และบัญชี 
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1.  
จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 

2.  
แนวทางการแก้ไข 

/ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

3.  
โครงการ 

4.  
กิจกรรม 

ที่สอดคลอ้งกับโครงการ 

5.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

(KPI)  

6.  
ผลการ 

ดําเนินงาน

7.  
ร้อยละ 

ผลสําเร็จ 

8.  
งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1  
ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2  
ผู้ 

ปฏิบัติงาน 

2)กํ าหนดขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ ผู้ประกอบการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ค ร ง ก า ร
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  
2)การเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผู้ประกอบการ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตนเอง                   

2.ควรพัฒนากระบวนการทํ า ง าน เ พื่ อ ให้ จํ านวน
ผู้รับบริการได้รับบริการตามเวลามาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

ทบทวนกระบวนการทํางานเพื่อให้
จํานวนผู้รับบริการได้รับบริการตาม
เวลามาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

  ทบทวนก ร ะบ วนก า ร
ทํางานของฝ่าย/ศูนย์ที่มี
ภารกิจให้บริการ 

ร้อยละของการรักษา
มาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 
  

หน.ฝ่ายบริหารฯ 
และหน.FQA  

3.ควรทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญให้ครบถ้วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

แผนพัฒนาปรับปรงุรอบปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดําเนินการ                   

4.ควรมีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในภาพรวมสถาบันฯ 
เพื่อวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสถาบันฯและกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
การบริหารจัดการของสถาบันฯ 

แนวทางการแก้ไขเหมือนข้อ2 องค์ประกอบที่ 1 

2 100   

รอง ผอ.
ทั้ง 3 ฝ่าย 

หน.ฝาย /ศูนย์ 

5.ควรให้มีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานแก่บุคลากร
ทั้งหมดของสถาบันฯเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนําไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ผอ.จัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการ
ดําเนินงานแก่บุคลากรทั้งหมดของ
สถาบันฯ โ ค ร ง ก า ร สั ม น า

บุคลากร 
  

บุคลากรทุกคนทราบ
ผลการดําเนินงานของ
สถาบันและร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและ
ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข
ร่วมกัน 

2 100  1,000,000.00

ผอ. คณะทํางานKM 
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บทที่ 5  
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

ชอง ขอมูล

อางอิง

สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

  องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนงาน 

        

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8 

2 1.1 ขอ 

3-5 

 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงช้ี 19 19 19 

3       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต 

        

4       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการวิจัย   8 8 8 

5       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

  3 3 3 

6       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

        

7       - ตัวบงช้ีตามภารกิจหลัก   8 8 8 

              - ดานสรางเสถียรภาพองคกร   3 3 3 

              - ดานบริหารจัดการ   5 5 5 

8       - ตัวบงช้ีอื่นๆ         

9    จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่

บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงช้ี 9 17 17 

10       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต 

        

11       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการวิจัย   4 7 7 

12       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

   -    3 3 

13       - ตัวบงช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

        

14       - ตัวบงช้ีตามภารกิจหลัก   5 7 7 

        - ดานสรางเสถียรภาพองคกร   3 3 3 

              - ดานบริหารจัดการ   2 4 4 

15       - ตัวบงช้ีอื่นๆ         

16 1.1 ขอ 

8 

 จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/

คณะกรรมการประจําหนวยงานทั้งหมด 

ขอ N/A 7 7 

17    จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/

คณะกรรมการประจําหนวยงานที่นําไปทบทวน/

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

  N/A 6 6 
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ชอง ขอมูล

อางอิง

สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

18 สมศ. 

17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ  -        

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก         

19 2.1  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพทั้งหมด 

โครงการ/

กิจกรรม 

63 64 64 

20 2.2  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มี
การสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

43 53 53 

21    ผลรวมของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละ

โครงการ คูณ กับจํานวนผูตอบแบบสอบถามใน

โครงการนั้นๆ 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

 4,461.67   4,982.14   4,982.14  

22    ผลรวมของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม คน  1,113   1,183   1,183  

23 2.3  ระบบความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลอง

กับความตองการของผูรับบริการ  

ขอ 5 3 3 

24    จํานวนบุคลากรที่เปนนักวิจัยทั้งหมด คน 49 50 50 

25    จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 5 8 8 

26 2.4  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ N/A 5 5 

27 2.4 ขอ 

3 

 จํานวนนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คน N/A 42 42 

28    จํานวนนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

  N/A 42 42 

29 2.5  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ขอ N/A 4 4 

30 2.5  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ทั้งหมด 
ช่ือเรื่อง       

31 2.5 ขอ 

1 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการ
เผยแพรในการประชุมวิชาการหรอืตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ช่ือเรื่อง       

32 2.5 ขอ 

4 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการ

รับรองการใชประโยชนจรงิจากหนวยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

ช่ือเรื่อง       

33 2.5 ขอ 

6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  

ช่ือเรื่อง       

34    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่อยู
ระหวางขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร  

        

35    จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพชื พันธุสัตว         

36 2.4 ขอ  จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
บาท 23,218,810.00 19,959,672.50 19,959,672.50 
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2552 2553 2553 

37 4 และ 

2.6 

     - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย   6,990,000.00 2,835,750.00 2,835,750.00 

38          * จากหนวยงาน    250,000.00 250,000.00 

39          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

6,990,000.00 2,585,750.00 2,585,750.00 

40        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  16,228,810.00 

17,123,922.50 17,123,922.50 

41    จํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยทั้งภายในและ/หรือ

ภายนอก (ไมนับซํ้า) 

คน       

42 สมศ. 5  จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตพีิมพ ช้ินงาน 0 69 69 

43       - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

  N/A 1 1 

44       - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

  N/A 5 5 

45       - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติในฐานขอมูล     TCI 

  N/A     

46       - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

วารสารวชิาการระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

  N/A 0 0 

47        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ สกอ. รับรอง 

(ไมรวม ISI) 

  N/A 5 5 

48        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
วารสารวชิาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI 

  N/A 8 8 

49 สมศ. 5  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร ช้ินงาน 0 31 31 

50        - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

การจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

  N/A 0 0 

51        - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

การจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับชาต ิ

  N/A 14 14 

52        - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

การจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

  N/A 5 5 

53        - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

การจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 

  N/A 0 0 

54        - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

การจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

  N/A 12 12 
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ชอง ขอมูล

อางอิง

สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

แสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ) 

55 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
ภายนอกสถาบัน  

ช้ินงาน 0 0 0 

56         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิง
วิชาการ 

        

57         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

        

58         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือระดับประเทศ 

        

59         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย 

        

60 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนภายนอกสถาบัน  

ช้ินงาน 0 0 0 

61         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ในเชิงวิชาการ 

        

62         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ในเชิงสาธารณะ 

        

63         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนใน
เชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

        

64         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย 

        

65 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ช้ินงาน       

66         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความวิจัย) ที่ไดรับ

การตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

        

67         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความวิจัย) ที่ไดรับ

การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

        

68         - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 

        

69         - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

        

70    จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล 

เร่ือง       

71    จํานวนนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวชิาการ 

คน       

72         - ในประเทศ         
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อางอิง
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2552 2553 2553 

73         - ตางประเทศ         

74    จํานวนนักวิจัยที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการ

สอน 

  26 25 25 

75    จํานวนบุคลากรประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานพินธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

  29     

76 สมศ. 

18 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน

ดานตางๆ  

ขอ N/A N/A N/A 

  องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ         

77    จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 167 169.5 169.5 

78    จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ   6 8 8 

79 3.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

ขอ N/A 7 7 

80         -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทั้ง

หนวยงาน 

ครั้ง  2 2  2  

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ N/A 5 5 

82 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ N/A 6 6 

83 3.3 ขอ 

2 

      -  จํานวนความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร

สถานที่) ที่วิเคราะหและระบุไว 

เร่ือง       

84         -  จํานวนความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล

ยุทธของหนวยงาน ที่วิเคราะหและระบุไว 

        

85         -  จํานวนความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ที่วิเคราะหและระบุไว 

        

86         -  จํานวนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ที่

วิเคราะหและระบุไว 

        

87         -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก ที่

วิเคราะหและระบุไว 

        

88         -  จํานวนความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของ

หนวยงาน ที่วิเคราะหและระบุไว 

        

89 3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ N/A 6 6 

90 3.5  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพ 

คน 134 157 157 

91         -  ในประเทศ   134 157 157 

92         -  ตางประเทศ         

93    งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและ

ตางประเทศ 

บาท       
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2552 2553 2553 

94 สมศ. 

13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผูบริหารโดย

คณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําสถาบันแตงตั้ง 

       

  องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ         

95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 6 6 

96    รายรับทั้งหมดของหนวยงาน  บาท    107,702,483.39  107,702,483.39  

97         -  เงินงบประมาณ      43,580,283.42   43,580,283.42  

98         -  เงินรายได  (ไมรวมเงินรับฝาก)      64,122,199.97   64,122,199.97  

99    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ      12,586,848.83   12,586,848.83  

100    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร 

สถานที่ และที่ดิน 

     47,219,066.77   47,219,066.77  

101    คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

     59,289,279.89   59,289,279.89  

102    เงินเหลือจายสุทธิ      -750,404.08  -750,404.08  

103    สินทรัพยถาวร  (รายงาน ณ วนัที ่31 มี.ค.54)      98,300,027.45   98,300,027.45  

104 4.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวย 

โครงการ/

กิจกรรม 

6 70 70 

105    จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 9 72 72 

  องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

106 5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ N/A 9 8 

107 5.1 ขอ 

3 

 จํานวนตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของ

หนวยงาน 

ตัวบงช้ี   1 1 

108 5.1 ขอ 

5 

 จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใชผล

จากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของคณะ มี

การพัฒนาขึ้นจากปกอนหนา 

โครงการ       

109    จํานวนตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของหนวยงาน ตัวบงช้ี       

110    จํานวนตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่มี

ผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปกอนหนา 

ตัวบงช้ี       

111 5.1 ขอ 

9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

ช่ือเรื่อง   2 2 

112 สมศ. 

15 

 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โดยตนสังกัด 

คะแนน   4.54 4.42 

  องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน         

113 6.1   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 
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คําส่ังแต่งตั้งต่างๆ 

 

 






