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ค ำน ำ 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานตามนโยบายและระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2555 (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดจ านวน 24 ตัว  

รายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2554 นี้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านแผนและการเงินใน
รอบปีงบประมาณระหว่าง 1 ตุลาคม 2553  ถึง 30 กันยายน 2554  และใช้ข้อมูลด้านบริการวิชาการและการ
บริหารจัดการใช้ข้อมูลในรอบปีการศึกษาระหว่าง 1 มิถุนายน 2554  ถึง 31 พฤษภาคม 2555 มีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น 4 บท คือบทที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน  บทที่ 3  สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน  บทที่ 4 แผนพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ
บุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่าน หวังว่ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2555 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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(นางพัชรี  ตั้งตระกูล) 

ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

      สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   
แต่ไม่น ามาคิดคะแนน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ2.14 ในปีการศึกษา 2554 พบว่า สถาบันฯ มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ยดีมาก อยู่ในระดับ 4.64 ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 6 ข้อ 5.00 
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัยประจ า 209291.91 บาท/

คน 
5.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั

ทั้งหมด 
ร้อยละ 54.12 5.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 3.105 5.00 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 58.95 5.00 
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือการวิจัย 
39.13 5.00 

2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 88.06 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
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2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
4 ข้อ 4.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่เฉลี่ย 4.16 4.16 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 4.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
4 ข้อ 4.00 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ 3.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 4 ข้อ 3.00 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสร้างหน่วยงานผลิตอาหารส าเร็จรูปขึ้น เพ่ือผลิตเสบียงรบ 
(combat ration) ส่งให้แก่ทหารในกองทัพต่างๆ โดยขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่สร้าง
โรงงานต้นแบบ เรียกว่าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป (อสร. บางเขน)  ซึ่งปัจจุบันคือ
พ้ืนที่บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ บนถนนชูชาติก าภู และมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตนเป็นหัวหน้าฝ่าย ต่อมา อสร .ได้
สร้างโรงงานขึ้นท่ีอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมโอนฝ่ายศึกษาทดลองและ
วิจัยของอสร.มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับโอนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาให้เพ่ิมสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับคณะล าดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 
โดยมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปณิธำน  
 ให้สถาบันฯ มีหน้าที่ปฏิบัติและด าเนินการทางด้านวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ทั้ง ให้ความร่วมมือ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ และให้บริการ
แก่นักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นอุดมศึกษา  

 วิสัยทัศน์  
 เป็นผู้น านวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ  และเป็นผู้ชี้น าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

พันธกิจ 
1. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมด้านอาหาร 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมและสังคม 
3. น าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่สังคม 

1.3 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของสถำบัน 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยึดแนวทางการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เอกลักษณ์ คือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
อัตลักษณ์ คือ “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”  
จุดเน้นจุดเด่น คือ “งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร” 
 



1.4 แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน 

 แผนงำนวิจัย 
โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

1. งำนวิจัย 1.1 จ านวนเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก 
     ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

13 ล้านบาท  
ฝ่ายกระบวนการฯ 
ฝ่ายจลุชีววิทยาฯ 

ฝ่ายเคมีและกายภาพฯ 
ฝ่ายโภชนาการฯ 

  1) วิจัยอาหารปลอดภัย   
  2) วิจัยอาหารเพื่อสุขภาพและเภสชัโภชนา 1.2 ร้อยละของนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการต่อนักวิจัยที ่

     ปฏิบัติงานจริง 
 ร้อยละ 70  

(29 : 41 คน)   3) วิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม ่
  4) วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง     
2. ผลสัมฤทธิ์ผลงำนวจิัย      
   2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

      ระดับชาต/ินานาชาตติ่อนักวิจัยทั้งหมด     
ร้อยละ 40  

(48*40% =19 เรื่อง) 
ฝ่ายกระบวนการฯ 
ฝ่ายจลุชีววิทยาฯ 

ฝ่ายเคมีและกายภาพฯ 
ฝ่ายโภชนาการฯ 

  2.2 ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ 2.2 ร้อยละของผลงานวิจยัที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ 
     ระดับชาติและนานาชาติต่อนักวิจัยทั้งหมด  

ร้อยละ 50 (25 เรื่อง) 

  2.3 ผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 2.3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน ามาใช้อนัก่อให้เกิดประโยชน ์ 24 เรื่อง 
  2.4 ผลงานวิจัยท่ีน าไปจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 2.4 จ านวนผลงานวิจัยยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง 
  2.5 ผลงานวิจัยท่ีน าส่งเข้าประกวด 2.5 จ านวนผลงานวิจัยท่ีส่งเข้าประกวด 1 เรื่อง 
  2.6 ผลงานวิชาการที่ไดจ้ดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 2.6 จ านวนผลงานท่ีได้จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 2 เรื่อง 
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แผนงำนบริกำรวิชำกำร 
โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรจัดฝึกอบรม 1.1  จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดฝึกอบรม  50 หลักสูตร ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
  1) จัดฝึกอบรมโดยสถาบัน 1.2  ร้อยละของรายรับท่ีสูงกว่ารายจ่ายจากการจัดฝึกอบรม  ร้อยละ 30  
  2) จัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 1.3  ระดับความพึงพอใจในการจดัฝึกอบรมทุกหลักสูตร  ระดับ > 3.50  
    1.4  การวิเคราะห์ความต้องการในการจัดฝึกอบรม  1 รายงาน 
    1.5  ร้อยละของการติดตามผลการน าไปใช้  

      (Follow up study) ของหลักสูตรที่จดัฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  

2. โครงกำรพัฒนำวิชำกำร/โครงกำรบริกำรวิชำกำร 2.1  จ านวนโครงการที่ให้บริการ 17 โครงการ ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
    2.2  ร้อยละของรายรับท่ีสูงกว่ารายจ่ายจากการให้บริการ ร้อยละ 30  
    2.3  ร้อยละของโครงการที่ให้บริการมีความพึงพอใจ 

      ในการให้บริการไม่ต่ ากว่า 3.50 
ร้อยละ 80  

3. งำนให้บริกำรเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 3.  รายรับจากการให้บริการ 300,000 บาท ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
4.  กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำยใน/ภำยนอก มก. 4. จ านวนกิจกรรมที่ให้บริการ  4 กิจกรรม  
  1)  ฝึกงานนิสิต/นักศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจในการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา  ระดับ > 3.50 ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
  2)  การเป็นอาจารย์พิเศษ     

 
ฝ่ายบรหิารฯ ให้ข้อมูล 

  3)  การเป็นท่ีปรึกษา/กรรมการวทิยานิพนธ ์     
  4)  การเป็นท่ีปรึกษางานวิจยั/ปญัหาพิเศษ     
5. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 5. จ านวนกิจกรรมที่ให้บริการ 3 กิจกรรม 

ฝ่ายบรหิารฯ ให้ข้อมูล 
  1) การเป็นกรรมการวิชาการ    
  2) การเป็นกรรมการวิชาชีพ     
  3) การเป็นท่ีปรึกษารัฐ/เอกชน     
6. กำรพัฒนำและบริกำรสื่อ 6.  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 3 กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
7. กำรให้บริกำรตรวจประกันคณุภำพและควำมปลอดภัยอำหำร  7.1  รายรบัของการให้บริการ  10,000,000 บาท ศูนย์ประกันฯ 
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
    7.2  ร้อยละของผู้รับบริการเพิม่ขึน้จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 
    7.3  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ระดับ > 3.50 
8. กำรให้บริกำรข้อมูลสำรนิเทศทำงอำหำร 8.1  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ระดับ >3.50 ศูนย์สารนิเทศฯ 
    8.2  จ านวนฐานข้อมูลสารนเิทศทางอาหาร 3 ฐานข้อมูล 

 
แผนงำนสร้ำงเสถียรภำพองค์กร 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
 1.  กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์        
  1) งานผลติจากโรงงาน 1.1) จ านวนการผลิตผลิตภณัฑ์ปัจจุบัน 23 ผลติภณัฑ ์ ฝ่ายโรงงาน 
    1.2) จ านวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 2 ผลิตภณัฑ ์
  2) การจ าหนา่ยผลิตภัณฑ ์ 2.1)  รายรับจากการจ าหน่าย 27,000,000 บาท ฝ่ายการตลาด 
    2.2)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ > 3.50 
    2.3)  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 1 รายงาน 
  3) การพัฒนาฉลากและบรรจุภณัฑ์ 3.1)  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 3 กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
2. กำรบริกำรอำหำรและจัดเลี้ยง 2.1  รายรบัจากการจ าหน่าย 17,000,000 บาท ฝ่ายอาหารฯ 
    2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ > 3.50   
3. โครงกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำร 3.  จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 2 กิจกรรม   
  1) การส่งเสรมิการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์     ฝ่ายการตลาด 
  2) การส่งเสรมิการให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง     ฝ่ายอาหารฯ 
4. กำรบริหำรทรัพย์สินให้เกิดรำยได้ 4.1 รายรับจากการบริหารทรัพยส์นิ 2,200,000 บาท ฝ่ายบรหิารฯ 
    4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ > 3.50 
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แผนงำนบริหำรจัดกำร 
โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนพัฒนำองค์กร       
1.1 โครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (KM) 1.1.1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีจัดมีค่าความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ระดับ > 3.50 คณะท างาน KM 
    1.1.2  จ านวนกิจกรรมท่ีน าความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานประจ า 2 งาน   
1.2  โครงการประกันคณุภาพ 1.2 ระดับผลการประเมินคณุภาพภายในจาก มก. ระดับ > 4.50 รองบริหารฯ 
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์องค์กร 1.3 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 3 กิจกรรม ฝ่ายบรหิารฯ /ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
1.4  กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ  1.4.1  จ านวนกิจกรรมทีเ่กิดจากเครือข่ายความร่วมมือใหม่  5 กิจกรรม  FQA (2 เครือข่าย)/ 
    1.4.2  จ านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นภายใน/ตา่งประเทศ  5 เครือข่าย  ศูนย์สารนเิทศ (3 เครือข่าย) 
1.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ 1.5 ผลความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 ระบบ ฝ่ายบรหิารฯ 
1.6 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และการให้บริการภายในองค์กร 1.6 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 4 กิจกรรม ฝ่ายโรงงาน/ฝ่ายวิศวฯ 
1.7 โครงการพัฒนากายภาพ 1.7 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 2 กิจกรรม โรงงาน 1 /ฝ่ายบริหาร 

1.8 โครงการพัฒนาปรับปรุงภายในหน่วยงาน  1.8 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 2 กิจกรรม คณะท างาน/ฝ่ายบริหาร 

1.9 โครงการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 1.9 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 9 กิจกรรม คณะท างาน 
1.10  โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าปี 1.10 รายงานผลการด าเนินงาน 1 รายงาน ฝ่ายบรหิารฯ 
1.11 การบริหารความเสีย่ง  1.11 รายงานผลการด าเนินงาน 1 รายงาน คณะกรรมการ 
2. แผนพัฒนำบุคลำกร       
2.1 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรมีความเขา้ใจในความก้าวหน้าของต าแหน่ง 

และสวสัดิการที่พึงไดร้ับเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ฝ่ายบรหิารฯ 

2.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 2.2 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งหมด 
       (ไม่นับหมวดแรงงาน) 

ร้อยละ 80   
  1) การพัฒนาด้านทักษะของบุคลากร   รองบริหารฯ 
  2) การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย   คณะกรรมการวิจัยฯ 
2.3 โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 2 กิจกรรม ฝ่ายบรหิารฯ 
2.4 โครงการสนับสนุนงานวิจัยสูค่วามเป็นเลิศ 2.4 จ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 2 กิจกรรม คณะกรรมการวิจัย 



1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบัน 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีนโยบายบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพ ก าหนดให้มีหน่วยประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน ส านักงาน
เลขานุการ โดยมอบให้ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ก ากับดูแล การด าเนินงาน ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งก าหนดแผนงานประจ าปี 2554  ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

1 การปรับปรุงการประเมินคุณภาพภายใน(Peer review)ของสถาบันฯ     ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน(Peer review)ของ
สถาบันฯ   

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรม 

2 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ธ.ค. 53 มีคู่มือระบบประกันคุณภาพ ก่อนปีการศึกษาในรอบต่อไป 
3 การประเมินคุณภาพภายใน(Peer review)ประจ าปี 2554    ระดับความส าเร็จของการด า เนินงาน

ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 
ระดับ 5 

4 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ผลการประเมิน   ร้ อยละของหน่ วย งานที่ ส่ งแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 100 

5 รายงานประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2553   ส่งรายงานประกันคุณภาพทันตามก าหนด ก่อนเดือนกรกฎาคม 54 
6 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ต.ค. 53 - ก.ย. 54 ร้อยละของโครงการที่มีระดับความพึงพอใจ

ตั้งแต่ดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 

7 การประชุมเครือข่ายบุคลากรเพื่อจัดการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา และติดตามการด าเนินงาน 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54 กิจกรรมระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก 

อย่างน้อย 4 กิจกรรม 

8 โครงการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 

  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ระดับ 4 ตามตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน 
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1.6 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร และแบ่งส่วนกำรบริหำรงำนของสถำบัน 

 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอตัรำก ำลัง 
 
 
 

 
 
 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

 
 

 
 

 

* ข้าราชการ 11  คน 

* พนง.เงินงบประมาณ   5 คน 

* พนง.เงินรายได ้ 1 คน 
* ลูกจ้างประจ า 5    คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 1 คน 

* ข้าราชการ 5   คน 

 
  

ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนำอุตสำหกรรม 

4 คน 

ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 
32 คน 

ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 
4 คน 

ฝ่ำยโรงงำน 
32 คน 

ฝ่ำยกำรตลำด 
5 คน 

ฝ่ำยอำหำรและจัดเลี้ยง 
30 คน 

* ข้าราชการ 3   คน 

* พนง.เงินรายได้ 1   คน 

 
  

* พนง.เงินงบประมาณ 1 คน 
* พนง.เงินรายได้ 2   คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 1 คน

  

 
  

* พนง.เงินรายได้ 15 คน 
* ลูกจ้างประจ า 7    คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 8 คน 

 

 
  

* ข้าราชการ  9  คน 

* พนง.เงินงบประมาณ   5 คน 
* ลูกจ้างประจ า  2  คน 

 

 
  

* ข้าราชการ 1  คน 

* ลูกจ้างประจ า 3    คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 1 คน 

 

 
  

* พนง.เงินงบประมาณ    1 คน 

* พนง.เงินรายได้  5 คน 
* ลูกจ้างประจ า 20   คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว  6 คน 

 

 
  

* ข้าราชการ 14  คน 

* พนง.เงินงบประมาณ   6 คน 

* พนง.เงินรายได้ 3 คน 
* ลูกจ้างประจ า 6    คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 3 คน 

 

 
  

* ข้าราชการ 3  คน 

* พนง.เงินงบประมาณ   7 คน 

* พนง.เงินรายได้ 2 คน 
* ลูกจ้างประจ า 2    คน 

 

 
  

* ข้าราชการ 5  คน 

* พนง.เงินงบประมาณ   8 คน 

* พนง.เงินรายได้ 1 คน 
* ลูกจ้างประจ า 1    คน 

 

 
  

* พนง.เงินงบประมาณ   6 คน 

* พนง.เงินรายได้ 24 คน 
* ลูกจา้งชั่วคราว 2 คน 

 

 
  

ส ำนักงำนเลขำนกุำร 
32 คน 

ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 
15 คน 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร 
16 คน 

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต์ 
14 คน 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
23 คน 

ฝ่ำยวิศวกรรม 
5 คน 

ข้าราชการ 51 คน พนักงานเงินงบประมาณ  39 คน  
ลูกจ้างประจ า  46 คน พนักงานเงินรายได ้ 55 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 22 คน ณ 1 มีนาคม 2555 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร 

 
 
 
 
 

                                                                  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                 
 

  
 
 

  
                                                                                                    

กลุ่มบริการวิชาการ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ 

หัวหน้ำศูนย์ถ่ำยทอด 
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม 

หัวหน้ำฝ่ำย 
วิศวกรรม 

 

หัวหน้ำฝ่ำย 
โรงงำน 

หัวหน้ำฝ่ำย 
กำรตลำด 

หัวหน้ำฝ่ำย 
อำหำรและจัดเล้ียง 

 

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ 

หัวหน้ำส ำนักงำน
เลขำนุกำร 

กลุ่มบริหารและธุรการ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัย 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้ำฝ่ำย 
จุลชีววิทยำประยุกต ์

หัวหน้ำฝ่ำย 
เคมีและกำยภำพอำหำร 

หัวหน้ำฝ่ำยกระบวนกำร 
ผลิตและแปรรปู 

หัวหน้ำฝ่ำย 
โภชนำกำรและสุขภำพ 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

ผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

-  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

-  คณะกรรมกำรวิจัยสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
-  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
-  คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 
  

หัวหน้ำศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร หัวหน้ำศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 

กลุ่มบริการวิชาการ 



1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของสถำบัน 

คณะผู้บริหำร   
ล ำดับ ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล 

1. ผู้อ านวยการ - -  นางพัชรี ตั้งตระกูล 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ -  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา -  นางชิดชม ฮิรางะ 
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย -  น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
5. หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ - -  นางสร้อยทอง สายหยุดทอง 
6. หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร - -  น.ส.กรุณา วงษ์กระจ่าง 
7. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป -  นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน 
8. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ -  นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ
9. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ -  นางสายใจ บุญสุข 
10. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม -  นายกฤษณะ เต็มตระกูล 
11. หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม -  นางชิดชม ฮิรางะ 
12. หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร -  นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา 
13. หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร -  นายณัฎฐ์ชวัล ธีริศราวิชชากร 
14. หัวหน้าฝ่ายโรงงาน - นางสาวงามจิตร โล่วิฑูร  
15. รักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาด -  น.ส.เตือนใจ ส่งสุข 
16. หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง - นางเย็นใจ  ฐิตะฐาน  

 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  
ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1 ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธานคนที่ 1 
3 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา รองประธานคนที่ 2 
4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย รองประธานคนที่ 3 
5 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
6 รองหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
9 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
10 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
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ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 
11 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
12 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
14 รองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
15 ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการ 
16 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 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 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
25 นางสาวผ่องศรี ล้อมเขต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร   
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2553 โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี (ปี 2553 - 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง 
1 ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษา 
2 ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ที่ปรึกษา 
3 นางพัชรี ตั้งตระกูล ประธาน 
4 ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล กรรมการ 
5 รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล กรรมการ 
6 รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการ 
7 ผศ.เชาว ์ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
8 รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ 
9 นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการ 
10 รศ.สมชาย   ธนสินชยกุล กรรมการ 
11 นางสุนันทา สมพงษ์ กรรมการ 
12 นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ กรรมการ 
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คณะกรรมกรรมกำรวิจัย ค ำสั่งท่ี 27/2554 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนำยน 2554 มีวำระ 2 ปี 
ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแน่งบริหำร/สังกัด ต ำแหน่ง 

1 นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ประธาน 
2 นางจุฬาลักษณ์  จารุนุช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกัน

คุณภาพ 
กรรมการ 

3 นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาต ิ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
4 นางสร้อยทอง สายหยุดทอง หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
5 นางสาวกรุณา  วงษ์กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
6 นางสาวเพลินใจ  ตังคณะกุล ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
7 นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
8 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย

กระบวนการผลิตและแปรรูป 
กรรมการ 

9 นางสาวประจงเวท สาตมาลี ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
10 นายวิชชา ตรีสุวรรณ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
11 นายประมวล  ทรายทอง รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการและ

เลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ค ำสั่งที่ 32/2554 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2554 

ล ำดับ ต ำแน่งบริหำร/สังกัด ต ำแหน่ง 
1 ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย รองประธาน 
5 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
9 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
10 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
13 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
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ล ำดับ ต ำแน่งบริหำร/สังกัด ต ำแหน่ง 
15 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
16 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
17 นายสุทธิศักดิ์  ทองค าดี กรรมการและเลขานุการ 
18 นางสาวสาวิตรี เนียมเปรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน ประจ ำปี 2555-2556 ค ำสั่งที่ 44/2554 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2554  

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร   
ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1 ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย รองประธาน 
5 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
9 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
10 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 

ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 
1 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ประธานคณะท างาน 
2 รองหัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร รองประธานคณะท างาน 
3 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะท างาน 
4 รองหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป คณะท างาน 
5 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ คณะท างาน 
6 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน คณะท างาน 
7 รองหัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง คณะท างาน 
8 รองหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร คณะท างาน 
9 ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะท างาน 
10 นางสาวสาวิตรี เนียมเปรม คณะท างานและเลขานุการ 
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ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 
13 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
15 หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 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 

 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่สถำบันภำคภูมใิจ 

ด้ำนงำนวิจัย 
นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคว้ารางวัล SLIM 
Poster Award (GSICA&KFN Poster Awards) ในการเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน  นักวิจัยสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและ
แปรรูป และทีมงานน.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นาย
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และน.ส.พิศมัย ศรีชาเยส ที่ได้รับรางวัล SLIM Poster 
Award (GSICA&KFN Poster Awards) ในการเสนอผลงานวิจัยภาค

โปสเตอร์ เรื่อง “Effect of storage condition on physical and , 
chemical and functional properties of extruded snack” ในงาน
ประชุมวิชาการ Shelf life   International Meeting 2012 ณ 
Changwon  ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 
2555 

 

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ ได้รับรางวัล IUPAC Young Chemist Award จากผลงานชื่อ Theoretical 
elucidation of antioxidant properties of hydroxyisoflavone on O-H-bond dissociation enthalpies 
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th Asian Chemical Congress เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554  

 น.ส.อภิญญา จุฑางกูร นักวิจัยช านาญการพิเศษ ยังได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อะวอร์ด 2011 ซึ่งในโอกาสนี้ 
นักวิจัยได้รับประทานทุนจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของนักวิจัยของฝ่ายฯในการหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยจนเป็นที่
ยอมรับของแหล่งทุน 
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งำนบริกำรวิชำกำร 

กำรจัดตั้งและให้บริกำรตรวจวิเครำะห์/ทดสอบสำรก่อภูมิแพ้ใน
อำหำร (Food Allergen) ด้วยเทคนิค ELISA ซึ่งเป็นกำรร่วม
ท ำงำนวิจัยด้ำนสำรก่อภูมิแพ้ในอำหำร กับ บริษัท Morinaga 
จ ำกัด ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท ฯได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสาร
ก่อภูมิแพ้ในอาหาร และเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สารก่อ
ภูมิแพ้ในอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบสารก่อ

ภูมิแพ้ด้วยเทคนิค ELISA และมอบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และให้บริการเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ทางหน่วยฯได้เปิดให้บริการวิเคราะห์/
ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และมีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นตามล าดับ และในปัจจุบันได้
มีการพัฒนาทดลองผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารต้นแบบเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ซึ่ง
ที่กล่าวมาถือว่าสถาบันฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียว ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ที่รองรับนโยบายด้านความปลอดภัยทางอาหารของประเทศ
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับสารภูมิแพ้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐานของ Codex และประเทศคู่
ค้า อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดโลก 

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ส ำหรับกำรผลิตเนื้อเทียม
(โปรตีนเกษตร) ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเกษตร ใน
งาน ถนนเทคโนโลยี2554 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย บริษัท อส
มท จ ากัด (มหาชน) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ จากนั้นการได้รับการแผย
แพ่รบทความ ชื่อ เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ เทคโนโลยีใหม่
ใช้ผลิตเนื้อเทียม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจ าวันจันทร์ที่ 12 

กันยายน 2554 การถ่ายท ารายการ 37 องศา ช่วง healthy update  วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ออกอากาศ
ทางช่อง TNN24 ทุกวันเสาร์เวลา 20.05 น. เรื่อง เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ระบบอัตโนมัติ เข้า
ประกวด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2554 เรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการสู่
การประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดโดย ส านักงานคณธกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับ ส านักทรัพย์สิน
ทางปัญญาและบุมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว พระชนมพรรษำ ครบ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ เ พ่ือให้ประชาชนเกิดความสุขและความมั่นคงอย่างยั่ งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรง
เล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญด้านอาหารและโภชนาการ ทรงริเริ่มการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพ่ือให้ประชาชนสามารถบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ตั้งแต่ พ.ศ.2505 ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่างๆ 
จนถึงปัจจุบัน ท าให้ประชาชนสามารถบริโภคนมได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงสืบไป  ดังนั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงด าเนินการจัดท า
หนังสือ “84 เมนูอาหารส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือสุขภาพ” เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านอาหารและโภชนาการผ่านเมนูอาหารที่พัฒนาให้มีไขมัน น้ าตาล และ
เกลือลดลง แต่ยังคงความอร่อยด้วยรสชาติจากส่วนผสมที่คัดสรรให้ได้กลิ่นรสตามธรรมชาติ ประกอบด้วยอาหาร 9 
หมวด ได้แก่ อาหารเสริมพลัง อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน อาหารบ ารุงสมอง อาหารบ ารุงโลหิต อาหารเสริมสร้างกระดูก 

อาหารบ ารุงสายตา อาหารลดโคเลสเตอรอล อาหารลดอาการท้องผูก และ อาหารต้านมะเร็ง 
 

  
  
 สถาบั น ฯ  เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขอ งกา ร  ไ ด้ ช่ ว ย เ หลื อ สั ง คม  มหา อุทกภั ย ปี 2 5 54  จ ากกา รที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย สถาบันฯมีส่วนร่วมในด้านอาหาร และยังมีการสาธิตการ
ท าอาหาร ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เช่น การท าปาท่องโก๋ เป็นต้น 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

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

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

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

46.73 46.73 0 43.58 43.58 0 39.15 39.15 0 

งบประมาณเงิน
รายได ้

75.60 77.16 -1.56 71.62 72.54 -0.92 75.18 70.30 4.88 

รวม 122.33 123.89 -1.56 115.99 116.12 -0.92 114.33 109.45 4.88 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
รำยกำร ปีงบประมำณ 

2552 2553 2554 
เงินงบประมำณแผ่นดิน    
     รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 46.73 43.58 39.15 
     รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

46.73 43.58 39.15 

     ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน - - - 
     ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ - - - 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร - - - 
     ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 0.15 0.15 0.15 
     เงินเหลือจ่ายสุทธิ 0.00 0.00 0.00 
     สินทรัพย์ถาวร 85.86 78.09 70.54 
เงินงบประมำณเงินรำยได้    
     รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 75.60 71.62 75.18 
     รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

72.17 67.08 68.69 

     ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 4.99 5.48 1.61 
     ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ - - - 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 0.29 0.33 0.60 
     ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 0.18 0.09 0.24 
     เงินเหลือจ่ายสุทธิ -1.56 -0.92 4.88 
     สินทรัพย์ถาวร 12.76 12.67 10.55 
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รำยรับ รำยจ่ำยที่ใช้จ่ำยจริง ปีงบประมำณ 2554 (ต.ค. 2553-ก.ย. 2554) ของสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ รำยจ่ำย  
คงเหลือ 

แหล่งรำยรับ 
ประมำณกำร

รำยรับ 
ประเภทรำยจ่ำย 

ประมำณกำร
รำยจ่ำย 

1. งบประมำณแผ่นดิน 39,153,100 1. งบประมำณแผ่นดิน 39,153,100 - 
1.1 ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,219,670 1.1 งบบุคลากร 35,566,300  
1.2 ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 37,933,430 1.2 งบด าเนินงาน 2,440,700  
  1.3 งบอุดหนุน 1,146,100  

2. งบประมำณเงินรำยได้ 75,178,666 2. งบประมำณเงินรำยได้ 70,301,357 4,877,309 
2.1 รายได้จากการประยุกต์และบริการ

วิชาการ 
14,987,223 2.1 งบบุคลากร 8,696,123  

2.2 รายไดสุ้ทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 704,192 2.2 งบด าเนินการ 49,214,559  
2.3 รายได้เงินอุดหนุนวิจัย 982,590 2.3 งบลงทุน 1,612,679  
2.4 รายได้จากการขายผลผลติ/ผลิตภณัฑ ์ 49,911,510 2.4 งบอุดหนุน 3,184,347  
2.5 รายได้จากการบรหิารสินทรัพย์ 1,609,898 2.5 งบรายจ่ายอื่น 7,593,649  
2.6 รายได้จากดอกเบี้ย 30,507 2.5.1 โอนจ่ายเงินรับฝาก 6,974,195  
2.7 รายได้อื่น 6,952,746 2.5.2 รายรับจ่ายคืน 9,500  

2.7.1 เงินรับฝาก 6,457,625 2.5.3 รายจ่ายอื่น 609,954  
2.7.2 รายจ่ายรับคืน 61,881    
2.7.3 รายได้อื่น 433,240    

รวมรำยรับทั้งสิ้น 114,331,766 รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 109,454,457 4,877,309 

  1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 

1.  นักวิจัยทั้งหมด 50 47.5 

2.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 151 151 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 193 193.5 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  8 5 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 201 198.5 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

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

-  แรงงาน 30 32 31 0 0 0 30 32 31 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 140 131 136.5 5 6 3 145 137 139.5 
-  ช านาญการพิเศษ  25 19 17 1 2 0 26 21 19 
-  เชี่ยวชาญ  10 11 9 0 0 2 10 11 9 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 205 193 193.5 6 8 5 211 201 198.5 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 96 89 84 0 0 0 96 89 84 
-  ระดับปรญิญาตร ี 54 54 53 1 0 0 55 54 53 
-  ระดับปรญิญาโท 47 43 50 5 8 5 52 51 55 
-  ระดับปรญิญาเอก 8 7 6.5 0 0 0 8 7 6.5 

รวมท้ังหมด 205 193 193.5 6 8 5 211 201 198.5 

 ในปีการศึกษา 2554 บุคลากรแยกตามคุณวุฒิทางการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ นับตามระยะเวลาการท างาน

ที่ก าหนดตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2555 ดังนี้ 

 
 
ล ำ 
ดับ 
  

 
 

ระยะเวลำกำรท ำงำน 
  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน)  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน)  
 

รวม 
(คน) 

ต่ ำ
กว่ำ 

ป. ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป. 
เอก 

รวม 
(คน)  

ไม่มี
ต ำ 

แหน่ง
ทำง 
วิชำ 
กำร 

ผู้บริ 
หำร 

ปฏิบัติ 
กำร 

ช ำนำญ 
งำน 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำร

พิเศษ/
ช ำนำญ

งำน
พิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

1 9 เดือน ขึ้นไป 84 51 48 6 189 140 1 1 6 13 19 9 189 
2 6-9 เดือน - 4 4 1 9 9  -  -  -  -  -  - 9 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 5 2 3 - 10 10  -  -  -  -  -  - 10 
4 ลาศึกษาต่อ - - - 5 5 3  -  -  -  - 2  - 5 
5 รวมท้ังหมด 89 57 55 12 213 162 1 1 6 13 21 9 213 

6 ผลรวม (1)*1+ (2)*0.5 84 53 50 6.5 193.5 144.5 1 1 6 13 19 9 193.5 



 จ ำแนกบุคลำกรตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร แยกตำมฝ่ำย/ศูนย์ นับตำมที่ปฏิบัตงิำนจริง  ข้อมูล ณ 1 มีนำคม 2555 

 
หน่วยงำน 

ช ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

อื่น ๆ ผู้บริ 
หำร 

รวมบุคลำกร 

<ตรี ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก โท <ตรี ตรี โท เอก รวม 
กลุ่มงำนวิจัย     1 1    3 1 1 11 1  6 3    15 1 23 2  16 3 43 7 69 

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป - - - - - - - - - - - 1 2 - - 2 - - - - 2 - 9 - - 2 1 13 - 16 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - - - 4 - 7 - - 4 - 10 - 14 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร - - - - - - - - - - 1 - 6 - - 2 - - - - 2 - 5 - - 2 - 13 1 16 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ - - - - 1 1 - - - 1 - - 2 1 - 2 3 - - - 7 1 2 2 - 8 2 7 6 23 

กลุ่มบริกำรวิชำกำร  2       1 1  1 2        3 29 6   3 33 9  45 
ฝ่ายวิศวกรรม - 2 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 3 2 - 5 
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - 3 1 - 4 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 24 5 - - 3 24 5 - 32 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - 3 1 - 4 

กลุ่มบริหำรและธุรกำร 3  1      4 2  2 1        9 7 2  1 12 13 7  32 
ส านักงานเลขานุการ 3 - 1 - - - - - 4 2 - 2 1 - - - - - - - 9 7 2 - 1 12 13 7 - 32 

กลุ่มพัฒนำธุรกิจ          1           58 8    58 8 1  67 
ฝ่ายการตลาด - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 - 1 - 5 
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 4 - - - 26 4 - - 30 
ฝ่ายโรงงาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 4 - - - 28 4 - - 32 

รวม 3 2 1 - 1 1 - - 5 7 1 4 14 1 - 6 3 - - - 85 45 31 2 1 89 57 60 7 213 

 
  



 จ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมพัฒนำตนเองโดยกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ดูงำน ปีกำรศึกษำ 2554 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองทุก
ระดับรวมทั้งหมดจ านวน 181 คน หากไม่นับหมวดแรงงาน และบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนดตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็นจ านวน 147.5 คน รายละเอียด ดังนี้ 

หมำยเหตุ   * รวมบุคลากรหมวดแรงงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 6-9 เดือน 

 

หน่วยงำน ประชุม 
สัมมนำ 

ฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน 

อื่นๆ รวม รวมบุคลำกรที่
เข้ำร่วมพัฒนำ  

(ไม่นับซ้ ำ) 
ส านักงานเลขานุการ 10 13 25 16 64 29* 
ฝ่ายกระบวนการผลติและแปรรปู 12 8 7 13 40 16* 
ฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต ์ 8 2 1 7 18 9* 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 12 9 5 11 37 14* 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 19 7  18 44 19* 
ฝ่ายวิศวกรรม 3 3 2  8 5 
ฝ่ายการตลาด 1 2 2 1 6 4 
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง  4 30  34 30* 
โรงงานผลติ 1 3 1 2 1 7 4 
โรงงานผลติ 2   13  13 13* 
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 3 3 2 4 12 4 
ศูนย์บริการประกันคณุภาพทางอาหาร 14 29 9 12 64 30* 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาฯ 2 3 1 1 7 4* 

รวมบุคลำกรทั้งหมด 87 84 99 84 354 181 
บุคลากรหมวดแรงงานได้รับการพฒันา   18 1  19 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 6-9 เดือน 4.5     4.5 
บุคลากรปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดอืน   10   10 

รวมบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ไม่นับหมวดแรงงำน บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ 6 เดือน และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนครบ 6-9 เดือน 

147.5 



 ข้อมูลบุคลำกรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  ปีกำรศึกษำ 2554 (ปัจจุบัน) จ ำนวนรวม 11 คน รำยละเอียด ดังนี้  

รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่น 
(ระบุ) ภำค

กำร 
ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค
กำร 

ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำน
วน
นิสิต 

1. นายปราโมทย์ ธรรมรัตน ์ 1 โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา มก. 

เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
(Toryod) ส าหรับงานทางพันธุ

วิศวกรรม 

3 - - - - - - - 

 2 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยา

เกษตรศาสตร ์

เทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 
(Toryod) 

4 - - - - - - - 

2. นายณัฐภาส ผู้พัฒน ์ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุมดูแลในการท าเทคนิค

วิจัย ของนิสิตปริญญาตรี  หัวข้อ 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก 

- - - - - - - - 

3. น.ส.ประจงเวท สาตมาล ี 1 คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิชา 01018555 เทคโนโลยีการ
แปรรูปข้าวช้ันสูง 

6 - - - - - - - 

4. น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ 1 คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์แป้งชุบทอดและเส้น
ก๋วยเตี๋ยวและการตรวจสอบ 

2 - - คณะเกษตร 
มก. 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์แป้งชุบ
ทอดและเส้น

ก๋วยเตี๋ยวและการ
ตรวจสอบ 
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รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่น 
(ระบุ) ภำค

กำร 
ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค
กำร 

ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำน
วน
นิสิต 

5. น.ส.พิสมัย ศรีชาเยช 2 คณะเกษตร มก. หัวข้อ การถนอมอาหารโดยใช้
ความร้อนสูง 

2 - - คณะเกษตร 
มก. 

หัวข้อ การ
ถนอมอาหาร

โดยใช้ความร้อน
สูง 

- -  

6. นางชิดชม ฮิรางะ 1 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  
ม. รังสิต 

หัวข้อ เทคโนโลยเีนื้อและสัตว์ปีก 
(Meat and Poultry) 

70 - - - - - - - 

 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มก. 

วิชา 01600421 หลักการทาง
สัตวแพทย์สาธารณสุขเบื้องต้น 

6 - - - - - - - 

 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

รายวิชา 2312571 
MICROBIOLOGY OF FOOD 

2 - - คณะ
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

รายวิชา 
2312571 

MICROBIOLOGY 
OF FOOD 

2 - - 

7. น.ส.งามจิตร โล่วิทูร 1 มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ วิชา กระบวนการผลิตอาหาร
กระป๋องและการหาค่า Fo และ 
Heat penetration ในอาหาร
กระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ า 

2 - - มหาวิทยาลยัอั
สสัมชญั 

วิชากระบวน การ
ผลิตอาหาร

กระป๋องและการ
หาค่า Fo และ 

Heat 
penetration ใน
อาหารกระป๋องที่
มีความเป็นกรด

2 - - 
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รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่น 
(ระบุ) ภำค

กำร 
ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค
กำร 

ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำน
วน
นิสิต 

ต่ า กระบวนการ
ผลิต 

8. น.ส.ศรุดา โลหะนะ 2 คณะเกษตร มก. ระบบคณุภาพความปลอดภัย
ของการผลิตอาหาร : 
กรณีศึกษาของสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก 

3 - - - - - - - 

9. ดร.เกศศณิี ตระกูลทิวากร 2 หลักสตูรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาคห- 

กรรม ภาคพิเศษ คณะเกษตร 
มก. 

หัวข้อ Roles of Some 
Vegetables, Herbs and 

Spice in Toxicology 

6 - - - - - - - 

10. นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.
มหิดล 

บรรยายเรื่อง เทคโนโลยเีอ็กซ์
ทรูช่ัน 

2 - - คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ ม.

มหิดล 

เทคโนโลยีเอ็กซ์
ทรูช่ัน 

3 - - 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.
สงขลานครินทร ์

วิชา 850511 กรรมวิธีการแปร
รูปชั้นสูง เรื่อง เอ็กซ์ทรูช่ัน

เทคโนโลย ี

3 - - - - - - - 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 1 คณะเกษตร มก. การผลิตอาหารด้วยกระบวนการ
เอกซ์ทรูชั่น 

2 - - คณะเกษตร 
มก. 

การผลิตอาหาร
ด้วย

กระบวนการ

2 - - 
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รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏบิัติ อื่น 
(ระบุ) ภำค

กำร 
ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
นิสิต 

ภำค
กำร 

ศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ ำน
วน
นิสิต 

เอกซ์ทรูชั่น 
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 1 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร ์
Breakfast Cereal 

Technology 
2 - - คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี ม.
ธรรมศาสตร ์

Breakfast 
Cereal 

Technology 

3   

11. ดร.วรรณดี สุทธินรากร 1 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มก. 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
กลุ่มในโครงการฝึกอบรมหลัก 
สูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น
ที่ 56 

        



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

ระดับปริญญำ ปีกำรศึกษำ  
2552 2553 2554 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 70 56 45* 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท - - - 
-  นิสิตระดบัปริญญาเอก - - - 

รวมท้ังหมด (คน) 70 56 45* 

หมำยเหตุ  * เป็นนิสิตภำยใน มก. จ ำนวน 18 คน ภำยนอก มก. จ ำนวน 27 คน 
ข้อมูลกำรเป็นกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ ของบุคลำกรนักวิจัยสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

- บุคลากรเป็นกรรมการวิทยานพินธ์ 8 คน 7 คน 3 คน 
- จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ ์ 15 เร่ือง 8 เร่ือง 3 เร่ือง 
- ภายในมหาวิทยาลัย 3 คณะ 1 คณะ - 
- ภายนอกมหาวิทยาลัย 9 สถาบัน 6 สถาบัน 2 สถาบัน 

1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปัจจุบัน)  
จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53-ก.ย. 54)  
จ านวนโครงการวิจัยรวม 45 โครงการ เป็นเงิน 10,545,229 บาท จ าแนกเป็น 

- แหล่งทุนภายใน 30 โครงการ เป็นเงิน  4,470,000 บาท 
- แหล่งทุนภายนอก 15 โครงการ เป็นเงิน  6,075,229 บาท 

นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ 33 คน และบุคลากรต าแหน่งอ่ืน 2 คน รวมหัวหน้าโครงการได้รับทุน 35 
คน 
โครงกำร ช่วงระยะเวลำ

ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป   1,420,000 854,986 2,274,986 
1. การใช้ถั่วพิวเร่ทดแทนไขมันใน

คุกกี ้
ธ.ค. 53 - พย 54 ศรุดา 

ดวงจันทร์ 
วันเพ็ญ 

สวพ. 90,000   

2. อิทธิพลของการเกิดรีโทรเกรเด
ชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ 

ธ.ค. 53- พ.ย. 54 นิพัฒน์ 
วราภรณ์ 

สวพ. 180,000   
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

เ ค มี  แ ล ะ เ ชิ ง สุ ข ภ า พ  ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ขนมขบ เคี้ ย วจาก
กระบวนการเอกซ์ทรูชัน 

 จุฬาลักษณ์ 
พิสุทธ์ิ 
พิศมัย"" 

3. สมบัติเชิงความหนืดและระดับ
ก า ร เ กิ ด เ จ ล าทิ ไ น เ ซ ชัน ที่ มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพของเครื่องดื่มส าเร็จรูป
ถั่วเขียวที่ผลิตจากกระบวนการ
เอกซ์ทรูชัน 

ธ.ค. 53- พ.ย. 54 

 

จุฬาลักษณ์ 
วราภรณ์ 
นิพัฒน์ 
พิสุทธ์ิ 

สวพ. 230,000   

4. การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกร
ขาวและแก้วมังกรแดง 

ธ.ค. 53- พ.ย. 54 ช่อลัดดา 
วินัศ" 

สวพ. 120,000   

5. ปัจจัยที่มีผลต่อรสฝาดและขมใน
ส ต ร อ เ บ อ รี่ ด อ ย  ( Fragaria 
Vesca) เพื่อสุขภาพ 

ธ.ค. 53- พ.ย. 54 

" 

พิสมัย 
นิพัฒน์ 
มาลา 
เบ็ญจารัชด 

สวพ. 180,000   

6. ผลของกระบวนการแปรรูปและ
การเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามนิซ ี
สารประกอบฟีนอลิก และสมบัติ
ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ใ น น้ า
มะขามป้อม 

ธ.ค. 53- พ.ย. 54 

 

"พิสมัย 
นิพัฒน์ 
มาลา 
นวลปรางค์" 
" 

สวพ. 

 

170,000   

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และแปรรูปข้าวโพดด้วยเครื่อง
เอกซ์ทรูเดอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าใน
ระดับอุตสาหกรรมอาหาร 

ก.ค.- ธ.ค. 54 

 

จุฬาลักษณ์ 
นิพัฒน์ 
วรพล 
วราภรณ์ 
เอสา 

ศู น ย์ ค ว า ม
เป็นเลิศทาง
วิชาการด้าน
ข้าวโพด 

100,000   

8 .  ก า ร พัฒน าผ ลิ ต ภัณ ฑ์ โ จ๊ ก
ข้าวโพดและข้าวโพดเปียกพร้อม
บริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 

ก.ค.- ธ.ค. 54 

 

งามจิตร 
พิสุทธ์ิ 
วราภรณ์ (ส)" 
 

ศู น ย์ ค ว า ม
เป็นเลิศทาง
วิชาการด้าน
ข้าวโพด 

50,000   

9. การปรับปรุ งคุณสมบัติและ
คุณภาพของเครื่องดื่มข้าวโพดผง
พร้อมชงโดยการใช้เอนไซม์ 

ก.ค.- ธ.ค. 54 วราภรณ์ 
จุฬาลักษณ์" 

ศู น ย์ ค ว า ม
เป็นเลิศทาง
วิชาการด้าน
ข้าวโพด 

50,000   

10. Application of Grinding มิ.ย. 54-พ.ค. 56 งามจิตร UNU  335,073  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

Method and Heating 
Process in Preparation of 
Thai Rice for Making Bread 

ชมดาว 
วราภรณ์ (ป) 
Dr. Hiroshi 
Okadome 
NFRI, Japan 
ที่ปรึกษา 

11. การวิจัยแปรรูปผลผลิตจาก
สับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ต.ค.53-ม.ค.54 

 

พิสุทธ์ิ 
เพ็ญพิมล 
วุฒินันท์ 
พิสมัย 
นิพัฒน์" 

อุตสาหกรรม
จังหวัดพัทลุง 

 200,000  

12. การพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ต.ค.53-มี.ค.54 

 

ชิดชม 
สิริพร 
สุขเกษม 

ธ.ก.ส.  224,475  

13. การพัฒนากระบวนการผลิต
และควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑผ์กั
และผลไม้ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 

มี.ค.54-ก.พ.55 

 

"พิสุทธ์ิ 
เพ็ญพิมล 
พิสมัย 
นิพัฒน์ 
เบ็ญจารัชด" 

สวพ. 

 

250,000   

1 4 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ
ผลิตภัณฑ์กล้วยและเผือก 

ม.ค.- พ.ค. 54 ศรุดา 
กุลวดี" 

ธ.ก.ส.  95,438  

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต์    1,075,000 820,000 1,895,000 
15. การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์

โพลิเมอเรสเชนรีเอคชันเพื่อการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
Campylobacter jejuni และ 
Campylobacter coli ที่
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

ตค. 53-กย. 54 

 

"สร้อยทอง 
กนกวรรณ 
สุดสาย "" 

สวพ. 310,000   

16. การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจ
เช้ือ Shigella spp. ที่ปนเปื้อน
ในอาหาร 

ม.ค.-ธ.ค. 54 "กนกวรรณ 
สร้อยทอง 

ส ถ า บั น
ค้นคว้ าและ
พั ฒ น า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร 

35,000   
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

17. Prevention of bacterial 
contamination during 
ethanol production using 
stress-tolerant yeast 
isolated in Thailand 

ตค. 53-กย. 55 

 

"ประมวล 
นิพัฒน์ 
พุทธลักษณ์ 
บุษกร 
Jun Shima" 

UNU-Kirin 

 

 320,000 

 

 

18. ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติก
ของแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
จากผักดองพื้นบ้านของไทย 

ตค. 53-กย. 54 

 

พัทธินันท ์
วันชัย 
วิลาวัลย์ 
สิรินันท"์ 

สวพ. 

 

220,000 

 

  

1 9 .  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค นิ ค 
surface culture 
fermentation ในการผลิต
น้ า ส้ ม ส า ย ชู ห มั ก จ า ก ไ ว น์
สับปะรด 

ตค. 53-กย. 54 

 

"ประมวล 
มาลัย 
เปรมรัตน์ 
วิภาวดี " 

สวพ. 

 

220,000 

 

  

20. การทดสอบความเป็นพรีไบ
โอติกของเอกโซโพลีแซคคาไรด์
จากแลกติกแอซิกแบคทีเรีย 

ตค. 53-กย. 54 

 

"วันชัย 
สิรินันท ์
วิภา 

สวพ. 290,000   

21. รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อย
มีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

มิ.ย. 54-มิ.ย. 55 ปราโมทย์ ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการศึกษา 

 500,000  

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร    1,185,000 3,379,143 4,564,143 
22 .  ก า รพัฒน า วิ ธี ก า ร ต ร ว จ

วิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหาร
ทะเล(กุ้งและปู)แบบมัลติเพล็กซ์
พีซีอาร์ 

ม.ค.54-ธ.ค.54 "วิภา  
ศิรินรัตน ์
พุทธลักษณ์" 

สวพ. 

 

290,000   

23. Expansion of Food 
Allergen Analysis into 
Thailand 

มี.ค. 54-มี.ค. 55 "วิภา 
พุทธลักษณ ์
เปรมรัตน์" 

Morinaga, 
JAPAN 

 357,143  

24. ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มีผล
ต่อรสอร่อยในเห็ดหอมสด เห็ด
ฟางและเห็ดนางรมฮังการีที่ผลิต
ในประเทศไทย 

ม.ค.54-ธ.ค.54 จันทร์สุดา 
" 

สวพ. 

 

230,000   

25. ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผง
สกัดเข้มข้น 

ม.ค.54-ธ.ค.54 "วินัศ 
ช่อลัดดา" 

สวพ. 90,000   
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

26. การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้ง
ข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอม
นิล ในผลติภณัฑ์มินิคัพเค้ก
ปราศจากกลูเตน 

ม.ค.54-ธ.ค.54 ชมดาว 
วนิดา " 

สถาบันค้นคว้า
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
อาหาร 

35,000   

27. การใช้ประโยชน์จากฟักข้าว
เพื่อพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์กึ่ง
ส าเรจ็รูปท่ีอุดมด้วยสารกลุ่มแค
โรทีนอยด์ด้วยกระบวนการท า
แห้งแบบลูกกลิ้ง 

ม.ค.54-ธ.ค.54 

 

 สวพ. 

 

150,000   

28. ศึกษาชนิดของวัสดุห่อหุ้มที่ใช้
กักเก็บกลิ่นรส สี และสารให้
ความเผด็จากส่วนผสมของ
น้ าปลาพริกโดยใช้ spray dryer 
เพื่อใช้เตรียมผลติภณัฑ์ผงปรุง
แต่งกลิ่นและรสชาต ิ

ม.ค.54-ธ.ค.54 

 

 สวพ. 

 

130,000   

29. Development of method 
to alter the starch 
digestibility in ready to eat 
rice 

ต.ค.53-ก.ย.55 

 

 UNU-Kirin  320,000  

30. การผลิตฟักทองญี่ปุ่นพร้อม
ปรุงในภาชนะบรรจุส าหรับการ
จ าหน่ายปลีก:คุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษา 

ม.ค.54-ธ.ค.54 

 

 สวพ. 

 

90,000   

31. ผลของตัวท าละลาย อุณหภูมิ
และเวลา ต่อการสกัดสาร ฟลา
วานอลจากเปลือกปนเมล็ดและ
จากเมลด็องุ่นท่ีเป็นส่วนเหลือท้ิง
จากการผลิตไวน์ โดยใช้คลื่นอุลต
ร้าโซนิคช่วยในการสกัด 

ม.ค.54-ธ.ค.54  สวพ. 170,000   

32. เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว 

 

มิย-ธค 54 

 

"พัชรี 
รัศม ี
วีรนุช (หวัน) 

ส านักนวัตกรรม
และบริษัทเอกชน 

 300,000  

33. Study on Thai traditional 
fermented rice products 

พ.ค. 54-ต.ค. 54 เสนา" 
"พัชรี 

JIRCAS  100,000  
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

 วิภา 
วันชัย" 

 

34. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
เครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุง
สุก 

ก.ย. 54-ส.ค. 55 "อภิญญา 
จันทร์เพ็ญ" 

เซเรบอส 
อวอร์ดครั้งที่ 

11 

 110,000  

35. การใช้เทคโนโลยีพัฒนา
นวัตกรรมอาหารสุขภาพ 
ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย 

ต.ค. 54 – ก.ย. 
55 

พัชรี 
เพลินใจ 
วิภา 
จุฬาลักษณ ์

วช.  2,192,000  

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ    740,000 1,021,100 1,761,100 
36. การ identification และ การ 

quantity สารต้านอนุมลูอิสระใน
ข้าวมีสี และผลกระทบจาก
กระบวนการท าอาหารด้วยการ
วิเคราะหจ์าก high 
performance liquid 
chromatography 

ธ.ค. 53 - พ.ย. 54 

 

วนิดา  
" 

สวพ. 130,000   

37. ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับ
ไขมันในเลือดหนูทดลอง 

ตค53-กย54 

 

วันเพ็ญ 
เยาวด ี
ดวงจันทร์ 
ศรุดา 

สวพ. 150,000   

38. ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธ์ุของ
เครื่องดื่มจากขมิ้นชัน 

มค.54-ธค.54 

 

จันทร์เพ็ญ  
อภิญญา  
วิภา " 

สวพ. 130,000   

39. คุณภาพโปรตีนของโจ๊ก
สมุนไพรกึ่งส าเร็จรูปส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

มค54-ธค54 เยาวดี  
ดวงจันทร์  
สมโภชน์   

สวพ. 110,000   

40. Selection of fish specie 
feasible to make 'plaraa' 
with high antihypertensive 
function 

พ.ค.54-ก.พ. 55 

 

"เกศศิณ ี
เพลินใจ" 
"""  

JIRCAS 

 

 300,000  

41. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากแป้งเสรมิแป้งและผงอินูลิน
จากแก่นตะวัน 

"มค -ธค 54" 

 

เกศศิณี  
เพลินใจ  
วิชชา  

สวพ 

 

200,000   
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โครงกำร ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร 
(พ.ศ. ....-.....) 

ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร
และผู้ร่วม
โครงกำร 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 

เย็นใจ  
วาสนา" 

42. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมตาล
พร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 วาสนา 
วนิดา" 

สถาบัน
ค้นคว้าและ

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
อาหาร 

20,000   

43. Lutein และ Zeaxanthin ใน
ผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอ
ประสาทตาเสื่อมในผูสู้งอายุ  

ส.ค. 54-ส.ค. 55 

 

เนตรนภิส 
พุทธลักษณ์  
 อุษา (ภู) 

สกว. 

 

 577,100  

44. Experimental and 
theoretical study of aroma 
diffusion rate; a study case 
from various soymilk 
formulas 

ก.ย.-ธ..ค. 54 วิชชา 
 

รัฐบาล
ฝรั่งเศส 

 144,000  

ฝ่ำยวิศวกรรม    50,000  50,000 
45. การออกแบบสร้างเครื่องท าน้ า

เย็นส าหรับการกลั่นใน
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 อนุศร ส ถ า บั น
ค้นคว้ าและ
พั ฒ น า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร 

50,000   

รวม 45 โครงกำร    4,470,000 6,075,229 10,545,229 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) 

รำยละเอียด ประจ ำป ี
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการวิจยั (ปีงบประมาณ ) 52 33 45 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 23.566 17.883 8.669 
ต่างประเทศ 4.145 2.076 1.876 

รวม 27.711 19.959 10.545 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 26 27 28 
ต่างประเทศ 7 3 7 

รวม 33 30 35 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ ในประเทศ 1 - 5 
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รำยละเอียด ประจ ำป ี
2552 2553 2554 

เผยแพร่  
 
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

(ระดับชาต)ิ 
ต่างประเทศ 

(ระดับนานาชาต)ิ 
8 18 15 

รวม 9 18 20 
จ านวนบทความวิจัยทีน่ าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ (Full Paper)ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่  
 
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ 
(ระดับชาต)ิ 

3 - 7 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาต)ิ 

3 11 1 

รวม 6 11 8 

จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  
 
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ 
(ระดับชาต)ิ 

17 22 24 

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาต)ิ 

- - - 

รวม 17 22 24 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาต)ิ 

   

ต่างประเทศ 
(ระดับนานาชาต)ิ 

   

รวม    
จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ  

(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ   21 
ต่างประเทศ   3 

รวม (ไม่นับซ้ ำ)   21 

จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ  
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ   13 
ต่างประเทศ   18 

รวม (ไม่นับซ้ ำ)   20 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล  
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ 6 13 16 

รวม 6 13 16 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) 

ในประเทศ - - 2 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - 2 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (เก็บขอ้มูล
ปีงบประมาณ) 

ในประเทศ 3 - 11 
ต่างประเทศ - - - 

รวม 3 - 11 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  ในประเทศ - 36 14 
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รำยละเอียด ประจ ำป ี
2552 2553 2554 

(เก็บข้อมูลปีงบประมาณ) ต่างประเทศ - - - 
รวม - 36 14 
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1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาการ จ านวน 34 โครงการ เป็นรายรับจริง 15,032,250 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
1. การผลติน้ ามะขามป้อมพร้อมดืม่  1 คน ผู้ประกอบการ พิสมัย ศรีชาเยช 70,000 
2. เครื่องดื่มจากเนื้อแก้วมังกรแช่แข็ง  1 คน ผู้ประกอบการ อภิญญา จุฑางกูร 20,000 
3. การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องดื่มน้ าหวาน

เข้มข้น 
 1 คน ผู้ประกอบการ พิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ 50,000 

4. ผลของก๊าซท่ีใช้บรรจุต่อคณุภาพของ
ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกปดิสนิท 

 1 คน ผู้ประกอบการ อภิญญา จุฑางกูร 35,000 

5. การตรวจวิเคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์สาคมูะพรา้ว
อ่อน 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 60,000 

6. การตรวจวิเคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปยีก
ล าไยกึ่งส าเร็จรูป 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 60,000 

7. การตรวจวิเคราะห์หาอายุการเก็บรักษา
ของผลิต ภณัฑ์ข้าวหอมมะลิเคลือบ

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 60,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
สารคาเทซิน (EGCG) 

8. การตรวจวิเคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑม์ะม่วงเมด็กลม
เคลือบช็อคโกแลต 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 60,000 

9. การพัฒนานมกล้วยหอม  1 คน ผู้ประกอบการ ช่อลัดดา เที่ยงพุก 20,000 
10. การตรวจวิเคราะห์การหาอายกุาร

เก็บรักษาของผลติภณัฑ์น้ าหวาน
กล้วยเข้มข้น 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 60,000 

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะขามและ
แยมมัลเบอรร์ี ่

 1 คน ผู้ประกอบการ ช่อลัดดา เที่ยงพุก 20,000 

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวจิตส าเร็จรูป  1 คน ผู้ประกอบการ จุฬาลักษณ์ จารุนุช 110,000 
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Banana Chip  1 คน ผู้ประกอบการ ประจงเวท สาตมาล ี 50,000 
14. การพัฒนาผลิตภัณฑR์ice Berry 

Snack 
 1 คน ผู้ประกอบการ จุฬาลักษณ์ จารุนุช 50,000 

15. การควบคุมคุณภาพทางด้านสใีน
น้ าส้มโชกุนเขม้ข้นและน้ าส้มเช้ง
เข้มข้น 

 1 คน ผู้ประกอบการ พิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ 60,000 

16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่คาราจีแนน
รสผลไม้ผสมเนื้อผลไม ้

 1 คน ผู้ประกอบการ วนิดา เทวารุทธิ ์ 25,000 

17. การปรับปรุงกระบวนการผลติจมูกข้าว
กล้องอัดพอง 

 1 คน ผู้ประกอบการ พิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ 90,000 

18. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าเฉากว๊ยผสม
โซดาพร้อมดื่ม 

 1 คน ผู้ประกอบการ สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 50,000 

19. การควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์ของ
อาหารพร้อมบริโภคประเภทกุ้ง 

 1 คน ผู้ประกอบการ สร้องทอง สายหยุดทอง 20,000 

20. การวิจัยและพัฒนาเครื่องหั่นอาหาร
อเนกประสงค ์

 1 คน ผู้ประกอบการ ศิริพงษ์ เทศนา 30,000 

21. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์ทุเรยีนอบกรอบ 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 58,000 

22. การพัฒนาการผลติสแนคในเชิง
พาณิชย ์

 1 คน ผู้ประกอบการ วรพล เพ็งพินิจ 45,000 

23. การพัฒนาเครื่องดื่ม Functional 
drink 

 1 คน ผู้ประกอบการ ชมดาว สิกขะมณฑล 69,000 

24. การส่งเสรมินวัตกรรมและ  1 คน ผู้ประกอบการ วนิดา เทวารุทธิ ์ 50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน 
ภำครัฐ/เอกชนที่

สนับสนุนโครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคเ์รื่อง น้ า
มังคุดผสมน้ ามะขามป้อม 

25. การส่งเสรมินวัตกรรมด้านการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรม
อุตสาหกรรมเรื่องยืดอายเุมี่ยงค าห่อ
ส าเรจ็ 

 1 คน ผู้ประกอบการ วนิดา เทวารุทธิ ์ 50,000 

26. การพัฒนาการผลติผลิตภัณฑแ์ปรรูป
จากข้าวหอมมะลิอินทรีย ์

 1 คน ผู้ประกอบการ วรพล เพ็งพินิจ 30,000 

27. รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมสร้างทรัพยส์ินทางปัญญาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 1 คน ผู้ประกอบการ ปราโมทย์ ธรรมรัตน ์ 500,000 

28. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร กระเทียมหมัก
มะนาว 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 45,000 

29. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์อาหารสุนัข Mimi 
Everyday Delicious 

 1 คน ผู้ประกอบการ จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 57,700 

30. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องปรุงรส 

 1 คน ผู้ประกอบการ ชิดชม ฮิรางะ 67,500 

31. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรงุ
สุขภาพ 

 1 คน ผู้ประกอบการ ชิดชม ฮิรางะ 67,500 

32. การออกแบบจัดสร้างเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติ
พริกไทยด าปลอดเชื้อ 

 1 คน ผู้ประกอบการ กฤษณะ เตม็ตระกูล 510,000 

33. การผลิตโยเกริ์ตพร้อมดื่มจาก
มะพร้าว 

 1 คน ผู้ประกอบการ ประมวล ทรายทอง 254,000 

34. การประกอบอาหารไทยและบริหาร
จัดการร้านอาหารไทย ระดับมือ
อาชีพ จ านวน 2 รุ่น 

 96 คน ผู้เข้ารับการอบรม สายใจ บุญสุข 470,000 

รวม  129 คน   15,032,250 
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 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูลส านักงานบริการ
วิชาการ)  

สถาบันฯ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  แบ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่หน่วยงาน มีจ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร การจัดฝึกอบรม การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นรายรับจริง 14,223,730บาท  ส่วน
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การจัด
นิทรรศการ การเยี่ยมชมดูงาน และการให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร รายละเอียดดังนี้ 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1. การให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

 480 ราย ผู้ประกอบการ/ 
ภาครัฐ/ประชาชน 

ศูนย์บริการ
ประกันคณุภาพ

อาหาร 

11,425,620 

2. การจัดฝึกอบรม      
- อบรมวิชาการ/วิชาชีพ จ านวน 17 

หลักสตูร   
 424 คน เงินรายได้สถาบันฯ ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีฯ 
881,800 

- หลักสูตร Regional Training Center 
จ านวน 8 หลักสูตร 

 135 คน เงินรายได้สถาบันฯ คณะท างาน 1,349,980 

- จัดอบรมร่วมกับส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม จ านวน 10 หลักสูตร 

 329 คน ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม 

ส านักส่งเสรมิ
และฝึกอบรม 

233,400 

3. การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร  46 ราย ผู้ประกอบการ/ 
ภาครัฐ/ประชาชน 

ฝ่ายโรงงาน ฝ่าย
วิศวกรรม ฝา่ย

เคมีและกายภาพ
อาหาร 

332,930 

4. การจัดประชุมสัมมนา       
- อาหารส าหรับผูสู้งอาย ุ  99 คน เงินรายได้สถาบันฯ คณะท างานฯ - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          39 

 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนท่ีมำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

- complete non-contact colour 
measurement and image solution 

 64 คน เงินรายได้สถาบันฯ 
ร่วมกับ บ. Teckno 
Serve Co., Ltd. 

คณะท างานฯ - 

- Seminar on Food Allergen : 
Opportunities and Challenges for 
Thai Food Industries 

 167 คน เงินรายได้สถาบันฯ  
และMorinaga, 

Japan 

คณะท างานฯ - 

5. การจัดนิทรรศการ ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลยั 

 ประชาชน
ทั่วไป 

เงินรายได้สถาบันฯ คณะท างานฯ - 

6. การให้บริการข้อมลูสารนิเทศทางอาหาร  นิสิต 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป 

เงินรายได้สถาบันฯ ศูนย์สารนิเทศ
ทางอาหาร 

- 

7. การจัดเยีย่มชมดูงาน  795 คน เงินรายได้สถาบันฯ ส านักงาน
เลขานุการ 

- 

รวม     14,223,730 

 

 

การประชุมวิชาการ International seminar on Food allergen: Opportunities and challenges for 
Thai Food Industries เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมบุหลัน พิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดย นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร และศูนย์บริการ
ประกันคุณภาพอาหาร ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรฯ(MAFF) และบริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น 
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบัน
องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนี้ 

ชื่อหน่วยงำน ชื่อโครงกำร ลักษณะควำม
ร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 

ภำยในประเทศ     
1. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจดั

การศึกษา ส านักงานคณะกรรม การ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคณุธรรม 
สร้างทรัพยส์ินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ทุนวิจัย ปี 54 500,000 

2. บริษัทเจียเม้งมาร์เกต็ติ้ง จ ากัด เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว ทุนวิจัย ปี 54 300,000 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) 

1. การพัฒนากระบวนการผลติและ
บรรจภุัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ทุนวิจัย ปี 54 224,475 

 2. การปรับปรุงคณุภาพผลติภณัฑก์ล้วย
และเผือก 

ทุนวิจัย ปี 54 95,438 

4. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล KOHA 
http://union.dss.go.th 

แลกเปลีย่น
และใช้

ฐานข้อมูล
วิทยาศาสตร์
ทางอาหาร  

ปี 54-55 30,000 

5. ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว แลกเปลีย่นข้อมูล ผ่าน
http://www.rice.center.ku.ac.th 

แลกเปลีย่น
ข้อมูล  

26 ระเบียน 

ปี 54-55 - 

6. Food Beverage Journal กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แลกเปลีย่นข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

ปี 54-55 - 

7. ASEAN Food Information 
Center (Head Office) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศ ฐานข้อมูล
วิทยาศาสตร์
ทางอาหาร
ร่วมกันผ่าน 
WEB AFIC 

ปี 54-55 - 

8. บ. บี มีเดีย โฟกัส  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Food Focus Thailand Magazine 
 

แลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสาร 

ปี 54-55 - 

9. ส านักหอสมดุ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดดิจติอล
เกษตรไทย 
http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr 

ด้านวารสาร 
อิเลคทรอนิกส ์

ตลอดไป - 

ภำยนอกประเทศ     
1. Society of Techno-innovation Adaptation of Immunoassay on ทุนวิจัย  1,800,000 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          41 

 

ชื่อหน่วยงำน ชื่อโครงกำร ลักษณะควำม
ร่วมมือ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 

of Agriculture Forestry and 
Fisheries (STAFF) และ Morinaga 

Food Allergens to Thailand 
 

 

2. Morinaga, JAPAN Expansion of Food Allergen 
Analysis into Thailand 

ร่วมงานวิจัย 
 

 357,143 
 

3. UNU-Kirin 
 

1. Application of Grinding Method 
and Heating Process in 
Preparation of Thai Rice for 
Making Bread 

NFRI  
ร่วมงานวิจัย 

 335,073 

 2. Prevention of bacterial 
contamination during ethanol 
production using stress-
tolerant yeast isolated in 
Thailand 

Kyoto 
University  

และ ม.ทักษิณ 
ร่วมงานวิจัย 

 320,000 
 

 3. Development of method to 
alter the starch digestibility in 
ready to eat rice 

ทุนวิจัย  320,000 

4. JIRCAS, Japan 1. Selection of fish specie 
feasible to make 'plaraa' with 
high antihypertensive function 

ร่วมงานวิจัย  300,000 
 

 2. Study on Thai traditional 
fermented rice products 

ร่วมงานวิจัย  100,000 

5. Agro Paris Tech, France Experimental and theoretical 
study of aroma diffusion rate; a 
study case from various soymilk 
formulas 

ร่วมงานวิจัย  144,000 
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 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบริษัท Morinaga Institute of Biological 

 Science, Inc. มีความร่วมมือวิจัยในหัวข้อ Adaptation of Immunoassay on Food Allergens to 
Thailand โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัท MORINAGA, JAPAN ในการจัดสร้าง
ห้องปฏิบัติการ Food Allergen 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 181 158 41 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 1,782 1,325 2,668 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 14.528 15.918 14,223,730 

มูลค่า (บาท) - - - 

1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

34 52 37 

- จ ำนวนบุคลำกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

11 15 25 

- จ ำนวนบลุคำกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่ำงประเทศ 

23 37 12 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- - - 
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รำยกำร ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- - 12 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ 

- 2 1 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ : - การน าเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ 

- เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร ์
- 2 - 

1 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับนำนำชำติ 

- - 1 

- ด้านการวิจัย - - 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ  - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

  3.77 

1.9.6 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร   

สถาบันฯ มีพื้นที่ใช้สอย 2 ส่วน ได้แก่ 
- อาคาร 9 ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วย ห้องท างาน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องครัวปฏิบัติการ  
- โรงงานผลิต และคลังเก็บวัตถุดิบ+คลังพัสดุจ านวน 2 อาคาร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการเป็น

ห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ คลังเก็บวัตถุดิบและคลังพัสดุ มีรายละเอียดพ้ืนที่ ดังนี้ 
ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของหน่วยงำน 
เนื้อที/่จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใช้

ประโยชน์ (บำท) 
ร้อยละของกำรใช้

ประโยชน์ทรัพยำกร 

พื้นที่ใช้สอย     

- อาคาร 9 ชั้น 1 อาคาร 17,081.75 ตรม. 131,288,000 - 90% 

- โรงงานผลิตจ านวน 2 อาคาร 3,498 ตรม. 24,145,322 - 100% 

และคลังเก็บวัตถุดบิ+คลังพัสด ุ     

รวม 20,579.75 ตรม. 155,433,322 -  

1.9.7 ข้อมูลที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
(ข้อมูล 3 ปี) 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2552 1. ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในช่ือมาบุญครองพลัส Nutra GABA Rice ให้กับภาคอุตสาหกรรม 
2. นักเก็ตปลาส้ม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนายประมวล ทรายทองได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

รายการโทรทัศน์ วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิคส์อย่างแพร่หลาย 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

3. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Food Allergen เพื่อการตรวจวิเคราะห์, ผลิตชุดทดสอบ ELISA test kit  และ
การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารในโรงงานผลิตอาหารโดย นางวารุณี วารัญญานนท์ และนางวิภา สุโรจ
นะเมธากุล ด้วยความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น 

2553 1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 11 ล้านบาท โดยนางวารุณี วารัญญานนท์และคณะ 

2. ผลงานวิจัยเรื่องอาหารเช้าธัญชาติผสมผงผักสีม่วง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ
และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช อย่างแพร่หลาย และผลิตเป็นต้นแบบออกวางจ าหน่าย 

3. ผลงานได้รับจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4720 เรื่องเครื่องลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์และกรรมวิธีการลอกเยื่อ โดย 
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ 

2554 1. การจัดประชุมวิชาการ International seminar on Food allergen: Opportunities and challenges 
for Thai Food Industries เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมบุหลัน พิทักษ์พล สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร โดย นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเช่ียวชาญ ฝ่ายเคมีและกายภาพ
อาหาร และศูนย์บริการประกันคณุภาพอาหาร ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรฯ(MAFF) และ
บริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาหาร
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสารก่อภมูิแพ้ รวมทัง้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ 

2. ผลงานไดร้ับจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 11 เรื่อง ได้แก่  1) ผลิตภณัฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผงเปลือกมังคุด
โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรเูดอร์ โดยนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ 2) เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการ
ผลิต โดยนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน และคณะ 3) ผลิตภัณฑ์แป้งส าเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต โดยนายวินศั 
ภูมินาถ  4) กระบวนการผลิตขา้วตูกึ่งส าเรจ็รูปและผลติภณัฑ์ได้จากกระบวนการดังกล่าว โดยน.ส.ดวง
จันทร์ เฮงสวสัดิ์ และคณะ 5) ผลติภัณฑ์ซุปตม้ข่าชนิดข้นส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มข่าชนิดข้น
ส าเรจ็รูป โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ และคณะ 6) ผลิตภณัฑ์ซปุต้มย าชนิดข้นส าเรจ็รูปและกรรมวธิีผลิต
ซุปต้มย าชนิดข้นส าเร็จรูป โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ และคณะ 7) ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิส าเร็จรูปและ
กรรมวิธผีลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ และคณะ 8) ผลติภณัฑ์ข้าวผัดเขียวหวาน
ส าเรจ็รูปและกรรมวิธีผลิตขา้วผัดเขียวหวานดังกล่าว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ 9)ผลิตภณัฑ์
ข้าวผัดคั่วกลิ้งส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดคั่วกลิ้งดังกล่าว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ และคณะ 
10) ผลิตภณัฑ์ข้าวผดัฉ่าส าเรจ็รูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และ
คณะ 11) ผลติภณัฑ์ข้าวผดัฉู่ฉี่ส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตขา้วผัดฉู่ฉีด่งักล่าว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล 
และคณะ 

3. ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล 3 ผลงาน  
- รางวัล IUPAC Young Chemist Award ใน The 14th Asian Chemical Congress  เมื่อวันท่ี 5-8 ก.ย. 

2554 เรื่อง Theoretical elucidation of antioxidant properties of hydroxyisoflavone on O-H-
bond dissociation enthalpies โดย ดร.วิชชา ตรสีุวรรณ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 

- รางวัลชมเชย ในงานถนนเทคโนโลยี การประกวด “เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร” จดัโดยบริษัท อส
มท. จ ากัด (มหาชน) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมอืงทองธานี เมื่อวันท่ี 12 ม.ิย. 2554 
ผลงาน เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ (เครื่องท าเนื้อเทียมหรือโปรตนีเกษตร) โดย นายกฤษณะ เต็มตระกูล 
และคณะ 

- ผลงานเรื่อง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
extruded snack" โดยนายนิพัฒน ์ ลิ้มสงวน งานประชุมวิชาการ Shelf Life International Meeting 
2012 ณ เมือง Changwon ประเทศเกาหลีใต ้ระหว่างวันท่ี 30 พ.ค. - 1 มิถุนายน 2  นั้น ผลงานวิจยัเรื่อง
ดังกล่าว ไดร้ับรางวลั SLIM Award 2012 

 

1.10 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลักษณะอาคารและพื้นท่ีใช้สอย  

 ชื่อหน่วยงาน  :   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
  Institute of  Food  Research  and  Product  Development 
สถานที่ตดิต่อ  :  ตู้ ปณ.  1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์  จตุจักร  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 

 

 
  

. 
ประตูงามวงศ์วาน 3 

  

ปั๊ม   ปตท . 
โรงเรียนสาธิตฯ 

  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร     

ถ. งามวงศ์วาน . 

  

ประตูวิภาวดี 

  . 

  

ประตูงามวงศ์วาน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 

ธ. กรุงศรีฯ 

ส านักหอสมดุ 

ประตู พหลฯ 2 

ประตู พหลฯ 1 

ถ. พหลโยธิน 

ส านัก
พิพิธภัณฑ์ฯ 

KU Home 

อาคารสารนิเทศ 

โรงอาหาร 2 

ร.พ. วิภำวดี 

ถ. วิภาวดีรังสิต 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2554 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานตามภารกิจในรอบปีงบประมาณ 2554 
(1 ต.ค. 53-30 ก.ย. 54) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการทางวิชาการ แผนงานสร้าง
เสถียรภาพองค์กร และแผนงานบริหารจัดการ ปรากฏผลด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนงำนวิจัย 

แผนงานวิจัย ก าหนดเป็น 2 ส่วน คือ งานวิจัย และผลสัมฤทธิ์งานวิจัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้าน
งานวิจัย สถาบันฯ ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยรวมจ านวน 45 โครงการ เป็นเงิน 10.545 ล้านบาท คิดเป็น 81% 
ของเป้าหมาย แยกเป็นชุดโครงการ 1 ชุดเป็นเงิน 2.192 ล้านบาท โครงการเดี่ยว 44 โครงการ เป็นเงิน 8.353 ล้าน
บาท โดยสามารถหาทุนอุดหนุนงานวิจัยทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น 58% และ 
42% ของทุนที่ได้รับทั้งหมดตามล าดับ ต่อนักวิจัยที่ได้รับทุน 33 คน และบุคลากรต าแหน่งอ่ืน 2 คน รวมผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัย 35 คน 
 ด้านผลสัมฤทธิ์งานวิจัยในภาพรวมมีผลด าเนินงานรวม 138 เรื่อง เกินเป้าหมายคิดเป็น 153% 
ประกอบด้วย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นที่ยอมรับรวม 28 เรื่อง เป็นระดับชาติ 5 เรื่อง ระดับ
นานาชาติ 15 เรื่อง และการตีพิมพ์ proceedings ฉบับเต็ม 8 เรื่อง ผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ
รวม 43 เรื่อง เป็นระดับชาติ 18 เรื่อง นานาชาติ 25 เรื่อง ผลงานวิจัยที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์รวม 29 เรื่อง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล 16 เรื่อง ผลงานวิจัยที่น าไปจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวด 3 เรื่อง ได้รับ
รางวัล 3 เรื่อง และการได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 14 เรื่อง 

แผนงำนบริกำรทำงวิชำกำร 

แผนงานบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 8 โครงการ (60 กิจกรรม) มีการด าเนินงานทุกโครงการ/
กิจกรรม มีรายรับจากการด าเนินงานรวม 17.643 ล้านบาท คิดเป็น 134% ของเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรมที่
ให้บริการทางวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ิมประสบการณ์และก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบันฯ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม  
โครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และการให้บริการตรวจประกันคุณภาพฯ  ซึ่งมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ การให้การฝึกงานนิสิต /
นักศึกษา การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นต้น  
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แผนงำนสร้ำงเสถียรภำพองค์กร 

แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการหารายได้เป็นส าคัญ ได้แก่ งานผลิต -การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง  การส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ  และการ
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดรายได้  มีการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานด้านรายรับ 50.241 ล้าน
บาท คิดเป็น 108% ของเป้าหมาย รายจ่าย 43.838 ล้านบาท คิดเป็น 126% ของเป้าหมาย ส่งผลให้รายรับสูงกว่า
รายจ่าย 6.403 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของรายรับ 

แผนงำนบริหำรจัดกำร 

แผนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร  มีการ
จัดแบ่งลักษณะงานออกเป็น  งานประจ า และงานโครงการ  ผลด าเนินงาน พบว่า 

- แผนพัฒนาองค์กร มีผลการด าเนินงาน 11 โครงการ (30 กิจกรรม) จากเป้าหมาย 11 โครงการ (32 
กิจกรรม) พบว่า มีการด าเนินงานทุกโครงการ แต่กิจกรรมด าเนินการได้ 94%  

- แผนพัฒนาบุคลากร มีผลการด าเนินการ 4 โครงการ (5 กิจกรรม) จากเป้าหมาย 4 โครงการ (5 
กิจกรรม) พบว่า มีการด าเนินงานตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทั้งองค์กรในรูปแบบต่างๆ จ านวน 163 คน จาก 210 คน คิดเป็น 
78%  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2554 มีดังนี้ 

รายรับรวม 78.430 ล้านบาท คิดเป็น 108% ของเป้าหมาย และมีรายรับที่ไม่เป็นตัวเงินจ านวน 3.140 
ล้านบาท คิดเป็น 4 % ของเป้าหมาย 

รายจ่ายรวม 71.334 ล้านบาท คิดเป็น 106% ของเป้าหมาย  
รายรับสูงกว่ารายจ่าย  7.096 ล้านบาท 

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลาย
ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
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 สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่น ามาคิดคะแนน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ2.14 โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
 รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตำรำงท่ี    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร

ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 4.50 4.91 4.76 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 4.50 - 4.60 ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.50 4.82 4.64  
ผลกำรประเมิน ดีมำก ด ี ดีมำก ดีมำก  

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในรอบปีการศึกษา 
2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกบั
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัหน่วยงานไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และรายงานผล

ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรบัปรุง

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
คณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และ
แผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทุกรอบ 4 
ปี จากแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2547-2551 มาเป็นแผนพัฒนากลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดให้คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรใน
หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่ พึงจะ
เกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยจัดประชุมระดมสมองในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 สิ้นสุดเดือน
พฤศจิกายน 2551 เพ่ือให้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ มีความเชื่อมโยงสอดรับกับนโยบายของรัฐ แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 
รวมทั้งภาพอนาคตที่สถาบันฯ มุ่งจะเป็น (1.1-1-3) เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนกลยุทธ์สถาบันฯ ในช่วงปี พ.ศ. 
2552-2555 จากนั้นได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบันฯ พิจารณาและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ จึงมีการประกาศใช้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551 
และสถาบันฯ ได้มีการทบทวนจัดท าแผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน  
แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 ของสถาบันฯ ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดย

คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 (1.1.2-1)  เพ่ือให้
หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานโดยทั่วกัน มีการก าหนดเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน  
แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบันฯ มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ 

(Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานของสถาบันฯ ได้แก่ แผน
งานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร แผนงานบริหารจัดการ ในแต่ละ ส่วนจะแตก
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งยืนยันความ
เป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

สถาบันฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือก ากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพ่ือก ากับติดตามความส าเร็จภาพรวม
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ระดับกลยุทธ์ (1.1-4-1) โดยมีการน าตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผน
ด้วย เพื่อให้รับประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับการท างานปกติ 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน   
สถาบันฯ มีการก าหนดให้ฝ่าย/ศูนย์รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อรอง ผอ. ที่

ก ากับแต่ละภารกิจ และรายงานคณะกรรมการด าเนินงานฯ ส าหรับผลด าเนินงานในภาพรวมของสถาบัน ฯ โดย
ความรับผิดชอบงานนโยบายและแผนจะรายงานผลด าเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการด าเนินงานฯ เป็นราย
ไตรมาส (1.1-5-1) (1.1-5-2) โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วน
ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์  

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

สถาบันฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ปฏิทินกิจกรรมประจ าปี (1.1-6-1)  เพ่ือฝ่าย/ศูนย์ที่รับผิดชอบรายงานผลด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และงาน
นโยบายและแผนรับผิดชอบการจัดท ารายงานสรุปผลด าเนินงานในภาพรวมเป็นรายไตรมาส สรุปผลครึ่งปีในไตร
มาสที่ 2 และรายงานสรุปผลประจ าปีในไตรมาสที่ 4 (1.1-6-2) เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการด าเนินการต่อไป (1.1-6-3) 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

ในการรายงานผลด าเนินงานประจ าปี ไตรมาสที่ 4 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ฯ พร้อมกับการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1-7-1) เสนอต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือพิจารณา และรายงานคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ซึ่งมีผู้แทนมาจากภายนอก
หน่วยงานกึ่งหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปีของสถาบันฯ  เพ่ือให้ทีมผู้บริหาร
ระดับนโยบายได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1-7-2) 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

สถาบันฯ โดยคณะท างานจัดท าแผนฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าและรอง
หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีถัดไป โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานฯ ก่อนการประกาศใช้และถ่ายทอดสู่บุคลากรทั้งสถาบันฯ รับทราบและ
ด าเนินการต่อไป (1.1-8-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 7 ข้อ 5.00  4.00 7 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข

เอกสำร 
ชื่อเอกสำร 

1 1.1-1-1 วิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันฯ (แผนกลยุทธ์ฯ ปี พ.ศ. 2552-2555) 
1.1-1-2 แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 

เสนอต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2553 
1.1-1-3 Strategy Map 

2 1.1-2-1 แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ปี พ.ศ. 2552-2555 

3 1.1-3-1 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4 1.1.4-1 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถาบันฯ 
และตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ฯ 

5 1.1-5-1 รายงานสรุปผลด าเนินงานรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

6 1.1-6-1 ปฏิทินการด าเนินงานของงานนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.1-6-2 รายงานสรุปผลด าเนินงานครึ่งปีแรก และรายงานสรุปผลประจ าปี

งบประมาณ 2554 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
7 1.1-7-1 รายงานสรุปผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่ 1 /2555 
8 1.1-8-1 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) 
เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถาบันฯ ได้พิจารณาก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 คือ  “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรม
ด้านอาหาร” ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์2552-2555 ที่ได้ก าหนดการ
ด าเนินงานด้านวิจัยอย่างชัดเจน และจากการได้รับรางวัลด้านงานวิจัยทางอาหารที่เป็นนวัตกรรมสามารถเผยแพร่
และสร้างประโยชน์ คุณค่า ต่อชุมชน สังคม ทั้งด้านความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ 
(ตามข้อมูลการน าผลงานไปใช้ให้ก่อประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทุกปี) อีกทั้งความเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ประเทศชาติ” และจนกระทั่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่ว่า “เป็นผู้น านวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการ  และเป็นผู้ชี้น าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ” ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของร่างแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ฉบับใหม่ 2556 - 2560  

2. สถาบันฯ ใช้ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เห็นได้จากการ ระดมสมองเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ที่บุคลากรมาจากทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการจัดท า
แผน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย และบุคลากรตามล าดับ  และด าเนินการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องตาม
จุดเน้น และจุดเด่น 

3. ไม่มีผลการด าเนินงาน 
4. สถาบันฯ มีการผลิตผลงานโดยเฉพาะด้านงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนสังคม ตลอดจนการน าองค์

ความรู้ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่า หรือมีผลกระทบที่ดีต่อชุมชนสังคม อย่างต่อเนื่อง เช่น  การท างานวิจัย
ร่วมมือ มก. - ธ.ก.ส. หรือผลงานด้านข้าวกล้องงอก 

5. ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมามีบุคลากรได้รับรางวัลด้านต่างๆ ตามจุดเน้น จุดเด่น เช่น  
ผลงาน “Theoretical elucidation of antioxidant properties of hydroxyisoflavone on O-H-

bond dissociation enthalpies” ของดร.วิชชา  ตรีสุวรรณ ได้รับรางวัล IUPAC Young Chemist Award จาก 
The 14th Asian Chemical Congress   
 ผลงานเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ (เครื่องท าเนื้อเทียมหรือโปรตีนเกษตร) ของ นายกฤษณะ เต็มตระกูล 
ได้รับรางวัลชมเชย จากงานถนนเทคโนโลยี  การประกวด "เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเกษตร" จัดโดย บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   
 ผลงานเรื่อง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of 
extruded snack" โดยนายนิพัฒน์  ลิ้มสงวน งานประชุมวิชาการ Shelf Life International Meeting 2012 ณ 
เมือง Changwon ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิถุนายน 2  นั้น ผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าว ได้รับ
รางวัล SLIM Poster Award 2012 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

1.2 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1.2-1 ส าเนารางวัล 3 รางวัลในรอบปีงบประมาณ 
1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าครั้งท่ี1/2555 วนัที่ 17 พฤษภาคม 2555 

เรื่อง การก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ของสถาบันฯ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้แต่ไม่น ามาคิดคะแนน 
2 ตัวบ่งชี้คือตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ2.14  พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดมีำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจัยของ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

นักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็นต่อไปนี ้

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
ฯ 

-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัยฯ เช่น การจัดประชุมวชิาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

หน่วยงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

1. สถำบันฯ มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2.1-1-1) ซึ่งคณะกรรมการวิจัยฯ ชุดดังกล่าว มีหน้าที่ก าหนดแผนกลยุทธ์ (2.1-1-2)  
บริหารจัดการและด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนของสถาบันฯ พิจารณา
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย เช่น ฝึกอบรม สัมมนา  ด าเนินการประเมินผลตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
เป็นต้น ตลอดจนได้ด าเนินการใช้เงินสนับสนุนให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยด้านนวัตกรรมตามที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพสูงสุด (2.1-1-2) 

2. สถำบันฯ มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดย
สถาบันมีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด เห็นได้จากการรับนิสิตฝึกงานที่มา
ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-2-1) เช่น การเป็นผู้สอนในรายวิชา ดูแลควบคุมการฝึกงาน 
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ ตลอดจนการเป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบติการขั้นสูง 

3. สถำบันฯ มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำร
วิจัยแก่นักวิจัยประจ ำ โดยในรอบปีการศึกษา 2554 นั้น สถาบันฯ มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง (2.1-3-1) เช่น การมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านวิจัย กิจกรรมเทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานปากเปล่า (oral presentation) รวมถึงกิจกรรม Researcher Club โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัย ส าหรับจรรยาบรรณของนักวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร จากนั้นสถาบันฯ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดย
ก าหนดให้หัวหน้าฝ่ายกลุ่มวิจัยสอดแทรกไปกับการด าเนินงานหรือการประชุมของฝ่าย และด าเนินการแจ้งเวียน
เอกสารเพ่ือรับทราบ 

4. สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้จัด
งบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายใต้แผนบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการ
สนับสนุนงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศและงานวิจัยด้านนวัตกรรม (2.1-4-1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย มี
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้รางวัลตีพิมพ์ นานาชาติ หรือด้านเงินทุนนักวิจัย (2.1-4-2) เป็นต้น 

5. สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ด้านการบ ารุงซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จัดหาโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (2.1-5-1) พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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สถาบันฯ ได้จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี 

สถาบันฯ มศีูนย์สารนิเทศทางอาหารเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ  
สถาบันฯ มีการประชุมวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (2.1-5-2)  จากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
สถาบันฯ มีระบบ intranet (2.1-5-3) เพ่ือให้บุคลากรวิจัยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัย ข้อปฏิบัติในการเดินทาง
ไปเสนอผลงานวิจัย และข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน  

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 

1 2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ประจ าสถาบันฯ 
2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ 

2 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์พิเศษ หรือการเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงควบคุมการฝึกงาน 
อาจารย์วิทยานิพนธ์ 

3 2.1-3-1 แผน / ผลการจัดกิจกรรมประจ าปี 2554 โดยคณะกรรมการวิจัย 
2.1-3-2 ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 

4 2.1-4-1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการสนับสนุนทุน IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 

2.1-4-2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับ
นานาชาติ 

5 2.1-5-1 โปรแกรม Minitab 
2.1-5.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.1-5-3 ส าเนาหน้าจอคอม ระบบ Lan – Y_03-คณะกรรมการวิจัย 
2.1-5-4 หน้าเว็ปไซด์ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถำบันฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
กำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ดูแล/
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จัดการ ให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ  
ได้แก่ การแต่งตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (2.2-1-2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงการจ่ายค่าตีพิมพ์ตามท่ีวารสารเรียกเก็บเงิน (2.2-1-1) 

2. สถาบันฯ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยสถาบันฯ มีแนวทาง
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านการฝึกอบรม และความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ ซึ่งในส่วนของสถาบัน
ฯ มีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้หลายรูปแบบ เช่น 1) การฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีคณะท างานจัดการฝึกอบรม
ทางด้านอาหารพิจารณาในการก าหนดหลักสูตรจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันฯ เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้สนใจ 2)การจัด
แสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย วิเคราะห์ และคัด
สรรผลงาน ตามชื่องานหรือ Theme ในการสังเคราะห์ความรู้นั้นนักวิจัยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะรับผิดชอบจัดท า
เนื้อหาเพ่ือน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม (2.2-2-1) 3) สถาบันฯมีวารสารอาหาร โดยคณะท างานวารสารอาหาร จะ
พิจารณา กลั่นกรอง คัดสรร บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร เผยแพร่ต่อสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
แผ่นพับ จัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีเวปไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงาน 
ที่เกิดจากงานวิจัย (2.2-2-1) 

4. สถาบันฯ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยการท างานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  ที่มี
คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการฯ ท าหน้าที่จัดการดูแลโครงการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ เช่น งานพัฒนา
ปลาส้มนักเก็ต ที่จังหวัดลพบุรี (2.2-4-1) การกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน (2.2-4-2)  เป็นต้น 

5-6 สถาบันฯ ยึดแนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมถึงการ
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดให้ส านักงานบริการวิชาการเป็นผู้
ก ากับดูแลภารกิจนี้ (2.2-5-1) (2.2-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป  

และครบถ้วนตามเกณฑ ์
มาตรฐานเพิ่มเติม 

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

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

รำยกำรหลักฐำน  

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 2.2-1-1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ 

2.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
2 2.2-2-1 รายงานการประชุม๕ณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 5 เมษายน 

2555 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา ข้อ 2 3 2.2-3-1 
4 2.2-4-1 งานพัฒนาปลาส้มนักเก็ต ที่จังหวัดลพบุรี 

2.2-4-2 การกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชัน 
5 2.2-5-1 ข้อมูลที่หน้าเว็ป ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 2.2-6-1 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  250,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 42.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 5 คน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ หากจ าแนก 4 ฝ่ายวิจัยได้ดังนี้  

- ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  จ านวน  2,115,663.00    บาท 
- ฝ่ายเคมีและกายภาพทางอาหาร   จ านวน  2,947,143.00 บาท  
- ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์    จ านวน  1,605,000.00 บาท 
- ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ   จ านวน  2,227,100.00 บาท  

รวมทั้งหมด 8,894,906.00 บาท  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
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      = 
5.42

00.8894906   =  209,291.91 บาท / คน 

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

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัว
บ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์  

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.3 19,959,672.50 475,230.30 

บาท/คน 

8,894,906.00 209,291.91 
บาท/คน 

5
คะแนน 

5
คะแนน 

250,000
บาท/คน 

ไม่บรรล ุ 250,000
บาท/คน 42 42.50 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-1 ตารางสรุปจ านวนเงินอุดหนุนจากฐานข้อมูล สวพ.  
2.3-2 เอกสารการรับเงินอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย 4 ฝ่ายวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

การสอนและการวิจัย 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถำบันฯ มีระบบกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลตำมภำรกิจ  เช่น 

คณะท างานร่วมจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร (2.4-1-1) ท าหน้าที่พิจารณา ก าหนด และบริหารจัดการหลักสูตร
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ฝึกอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการ (2.4-1-2) ท าหน้าที่การประเมินผลและ
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการด าเนินงาน ซึ่งทั้งด้านการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาการจะมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบตามคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการด้านการ
ฝึกงานนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากภายนอก ทั้งนี้ในส่วนของด้านงานวิจัยยัง
มีการก าหนดภาระงานของนักวิจัยด้านบริการวิชาการดังปรากฎในใบมอบหมายงานด้วย  สถาบันฯ มีศูนย์บริการ
ประกันคุณภาพอาหาร ที่มีหน้าที่วิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพอาหาร โดยบริการจัดการด้วยคณะกรรมการฯ อยู่ใน
ก ากับผู้อ านวยการโดยตรง  

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน เช่น  
 มีการน าความรู้การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับบุคลากรทั่วไปตามแผนการจัดการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเรื่องการผลิตลูกชิ้นใช้ในการสอนในรายวิชา FTH464 เทคโนโลยีเนื้อและสัตว์ปีก (Meat 
and Poulty Technology) ณ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต (2.4-2-1)   

การน าองค์ความรู้เรื่องการหาค่า F0 จากการให้บริการประกันคุณภาพอาหารไปใช้กับการเรียนการสอน
รายวิชา 2312571 MICROBIOLOGY OF FOOD คณะวิทยาศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.4-2-2)  

การน าความรู้จากงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านเคมี (2.4-2-3) โดยเครื่อง HPLC สอนภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.4-2-4) 

การน าความรู้จากงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา มาบูรณาการกับการฝึกงานนิสิต 
นักศึกษาจากภายในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นต้น (2.4-2-5) 

3. ด้ำนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย สถำบันมีผลกำรด ำเนินงำนเช่น การ
ยกระดับมาตรฐานลูกยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ มีการเผยแพร่ต่อสถานประกอบการ “บริษัทโกล ออน ดี
จ ากัด” ซึ่งได้น ามาต่อยอดเป็นโครงการเครื่องดื่มสุขภาพจากผงสกัดยอไทย(2.4-3-1) โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาต ารับอาหารจากปลาส้มและไข่ เค็มเพ่ือสุขภาพ โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (2.4-3-2) การสอนเรื่องอาหารหมัก (โยเกิตร์) ให้กับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน 

4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย เช่น ผลการประเมินการฝึกงานนิสิต ที่มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (2.4-4-1) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย จากเกณฑ์ข้อ 2 มีการประเมินผลตามระบบประเมินการเรียนการสอนจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง
มีการประสานงานต่อผู้สอน เพ่ือแจ้ง และประสานงานผลการสอน และทาบทามเพ่ือเป็นผู้บรรยายพิเศษอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งข้อมูลจากการปรับปรุงการฝึกงานนิสิตจากผลการประเมินการบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น 
ประเด็นการปรับปรุงด้านระยะเวลาการฝึกงานนิสิตที่มีการขยายเวลาให้เป็นไปตามที่สถาบันการศึกษาก าหนด (2.4-
5-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 5 ข้อ 5 คะแนน 5ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.4 3 ข้อ 3 คะแนน 5ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์ 
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 2.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานร่วมจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร 
2.4-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการ 

2 2.4-2-1 เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีเนื่อและสัตว์ปีก (Meat and Poulty 
Technology) ณ คณะเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรังสิต 

2.4-2-2 บันทึกเชิญสอนรายวิชา 2312571 MICROBIOLOGY OF FOOD คณะ
วิทยาศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.4-2-3 แผ่นพับรายการวิเคราะห์/ทดสอบของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
2.4-2-4 บันทึกเชิญเป็นวิทยากร ของนางสาวนภัสพร ชื่นรัตน์ 
2.4-2-5 แบบสรุปข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน 

3 2.4-3-1 เอกสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่องลูกยอ 
2.4-3-2 โครงการการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาต ารับ

อาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพ่ือสุขภาพ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี 

2.4-3-3 การสอนเรื่องอาหารหมัก (โยเกิตร์) ให้กับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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เกณฑ์ 
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

4 2.4-4-1 สรุปผลประเมินกิจกรรมการฝึกงานนิสิตนักศึกษา 
5 2.4-5-1 เอกสารแสดงการแก้ไขปรับปรุงจากผลประเมินการฝึกงานนิสิตนักศึกษา / 

ข้อมูลส่งผลการประเมินการฝึกงาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

1. สถาบันฯ มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยบริหารงานตามลักษณะกิจกรรมต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 3 ศูนย ์(2.5-1-1) คือ  
 1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม มีการส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมวิชาการ วิชาชีพ 
ด้านเครื่องมือเครื่องจักร ด้านฝึกงานนิสิต นักศึกษา ด้านโครงการพัฒนาวิชาการ 
 2) ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีข้อค าถามเพ่ือการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ ทั้งด้านข้อมูล ห้องสมุดเป็นต้น 
 3) ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีข้อค าถามเพ่ือการ
ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการวิเคราะห์/ทดสอบเป็นต้น 
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 นอกจากการด าเนินงานตามภารกิจหลักของทั้ง 3 ศูนย์ภายในสถาบันฯแล้ว สถาบันฯ ยังมีผลการ
ด าเนินงานลักษณะความร่วมมืออีก เช่น ความร่วมมือ มก. - ธ.ก.ส. เป็นต้น 

2. สถำบันฯ มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร อำทิเช่น  
ศูนย์ถ่ายทอดฯ มีความร่วมมือกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการเปิดหลักสูตรเพ่ือให้บริการประชาชน

ทั่วไป (2.5-2-1) และร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยการเชิญอาจารย์เป็นวิทยากร (2.5-2-3) ร่วมกับ
นักวิจัยของสถาบันฯ เพ่ือเปิดหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางให้กับชุมชน (2.5-2-4) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (2.5-2-2) 

ศูนย์สารนิเทศมีเครือข่าย ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือสร้าง และหรือจัดท าข้อมูลด้านวิชาการให้มี
ศักยภาพ ดังนี้ 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล KOHA 
http://union.dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ แลกเปลี่ยนและใช้
ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์
ทางอาหาร  

ปี 54-55 30,000 

2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่าน
http://www.rice.center.ku.ac.th 

ศูนย์ความเปน็เลิศแห่ง
นวัตกรรมข้าว 

แลกเปลี่ยนข้อมูล  
26 ระเบียน 

ปี 54-55 - 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร 

Food Beverage Journal แลกเปลี่ยนข่าว
ประชาสัมพนัธ ์

ปี 54-55 - 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ 

ASEAN Food 
Information Center 
(Head Office) 

ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์
ทางอาหารร่วมกันผา่น 
WEB AFIC 

ปี 54-55 - 

5. Food Focus Thailand 
Magazine 

 

บ. บี มีเดีย โฟกัส  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปี 54-55 - 

6. เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด
ดิจิตอลเกษตรไทย 

http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr 

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ด้านวารสาร 
อิเลคทรอนิกส์ 

ตลอดไป - 

 นอกจากนี้ การที่ได้ร่วมงาน มก. - ธ.ก.ส. ที่เป็นการพัฒนางานด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน 

3. ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นของทั้ง 3 ศูนย์มีการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบการประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานสามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. มีการน าเสนอผลการประเมินฯ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ต่อผู้บริหารเพ่ือร่วมกันพิจารณาหา
ข้อสรุป เพื่อจัดท าแนวทางปรับปรุงแก้ไขในรอบต่อไป  
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5. จากข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งผลให้มีกระบวนการทบทวนการให้บริการ ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ ได้พิจารณาปรับปรุง
ขั้นตอนกระบวนการท างานด้านให้บริการ โดยจัดเก็บเป็นคู่มือ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 5 ข้อ 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.5 3 ข้อ 3 คะแนน 4 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 2.5-1-1 แบบส ารวจความต้องการทั้ง 3 ศูนย ์
2 2.5-2-1 เอกสารโปรแกรมการฝึกอบรมประจ าปีของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.5-2-2 หนังสือแสดงความต้องการของชุมชนในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะ

ทาง 
2.5-2-3 หนังสือเชิญ อ.เป็นวิทยากรที่มาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.5-2-4 เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 2.5-3-1 ผลประเมินความพึงพอใจทุกกิจกรรม ของทั้ง 3 ศูนย์ 
4 2.5-4-1 เอกสารแสดงการน าข้อเสนอแนะมาร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขการ

ให้บริการ 
5 2.5-5-1 คู่มือปฏิบัติงานของ 3 ศูนย์ 

 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 30 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีนักวิจัยท ี ่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งด้านการเป็นผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ  
จ านวน 11 คน เป็นผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต จ านวน 12 คน รวม 23 คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 42.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 5 คน  
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 
5.42

23 x100  =  54.12 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 25 ร้อยละ
59.52 

23 ร้อยละ
54.12 

5คะแนน  5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ30 
42 42.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 25 ร้อยละ
59.52 

21 ร้อยละ
49 

5 คะแนน  5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ30 

42 42.50 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1 ตารางเก็บข้อมูลการสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.6-2 บันทึกเชิญการเป็นอาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ 
2.6-3 ตารางเก็บข้อมูลผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต 
2.6-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง / ผู้ควบคุมการฝึกงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย>3.51 
ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
ทั้งหมด 6 โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงการจัดฝึกอบรม 
- ต่างประเทศ 

 
3.85 

 
85 

 
327.43 

- ในประเทศ 4.12 336 1,383.43 
โครงการพัฒนาวิชาการ/โครงการบริการวิชาการ  4.36 34 148.24 

งานให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร  4.36 111 483.96 

บริการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา 4.29 45 193.05 

การให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  

3.91 105 108.91 

การให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร  4.42 1,296 5,725.25 

รวม 29.31 2,012 8,370.27 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม     คะแนนที่ได้ =  4.16 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 4,982.14 
4.21 

8,370.27 ค่าเฉลี่ย 
4.16 

4.21 คะแนน 4.16 คะแนน ค่าเฉลี่ย 
>3.51 

บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 
>3.51 1,183 2012 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          69 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 4,982.14 
4.21 

8,476.22 ค่าเฉลี่ย 
4.3 

4.21 คะแนน 4.3 คะแนน ค่าเฉลี่ย 
>3.51 

บรรลุ 
 

ค่าเฉลี่ย 
>3.51 1,183 1,969 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการจัดฝึกอบรม 
2.7-2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิชาการ/โครงการบริการวิชาการ 
2.7-3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร 
2.7-4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจบริการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา 
2.7-5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 
2.7-6 สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  มากกว่าร้อยละ 20 
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 2554 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 7 1.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี

0.75 6 4.50 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 2554 
จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

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

1.00 8 8.00 

5 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 22 14.75 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  47.5 
7 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 31.05 
 คะแนนท่ีได ้

5
20

31.05
 = 5 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 14.75 ร้อยละ 
31.05 

5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ ... 
47.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.8 14.00 ร้อยละ 
29.5 

5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ ... 
47.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1 แบบเก็บข้อมูลดิบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2.8-2 เอกสารประกอบการตีพิมพ์ตามแบบเก็บข้อมูลดิบ ของ 4 ฝ่ายวิจัย 

 

http://www.scimagojr.com/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  มากกว่าร้อยละ 20 
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานที่สามารถตามสนองการมีวิสัยทัศน์ ที่  “เป็น
ผู้น านวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ  และเป็นผู้ชี้น าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ” โดยเฉพาะการเป็นที่
พ่ึงทางวิชาการ ดังเห็นได้จากการได้รับการยอมรับในการพัฒนา หรือ วิจัยต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ /คุณลักษณะ/
คุณสมบัติ ของอาหาร ซึ่งในรอบปี 2554 นั้นมีจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการทั้งหมด 34 โครงการ และเป็นด้าน
วิจัยและพัฒนา จ านวน 26 ผลงาน ที่สถานประกอบการ/บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถน าองค์ความรู้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการค้นคว้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาสู่ภาคธุรกิจได้อีก 2 
ผลงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา2554) 

คณะกรรมการ 

1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 26 1 
2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 0 - 
3 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 10 
4 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค ์
0  - 

5 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

28 11 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับ
รวมที่ศึกษาต่อ) 

47.5 47.5 

7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

58.95 23.16 

6 คะแนนที่ได้ 5
20


95.58 = 5 5 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.9 28 ร้อยละ 
58.95 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ ... 
47.5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.9 11 ร้อยละ 
23.16 

5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ ... 
47.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.9-1 แบบเก็บข้อมูลดิบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
2.9-2 หลักฐานประกอบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ แบบเก็บข้อมูลดิบ 4 ฝ่าย

วิจัย 
2.9-3 เอกสารสัญญา มก.พว.01 จ านวน 21 โครงการที่อยู่บนฐานข้อมูลส านักงานบริการวิชาการ 

 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน   

ในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ มีกิจกรรม/โครงการ ที่อยู่ในแผนงานบริการวิชาการทั้งหมดจ านวน 23 
กิจกรรม/โครงการ แบ่งเป็น 

โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน หน่วยงำนรับผิดชอบ 
โครงการจัดฝึกอบรม 

- ต่างประเทศ 
- ในประเทศ 

2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
 

โครงการพัฒนาวิชาการ/โครงการบริการวิชาการ  17 
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โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน หน่วยงำนรับผิดชอบ 
งานให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร  1 
บริการฝึกงานนิสิต/นักศึกษา 1 
การให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร  

1 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

การให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร  1 ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 6 ผลงำน 

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เรื่อง “การผลิตลูกชิ้น” (2.10-1)ใช้ในการสอนในรายวิชา FTH464 เทคโนโลยี
เนื้อและสัตว์ปีก (Meat and Poultry Technology) ณ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต (2.10-2) 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายชุบแป้งทอด” ซึ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
จากนั้นได้น าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาใช้กับการเรียนการสอนรายวิชา 01006551 Food from cereals and tubers
ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.10-3) 

3. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าว น ามาใช้ในการสอนนิสิตฝึกงาน (2.10-4) 
4. การน าองค์ความรู้ เรื่อง “การหาค่าการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร (heat penetration) ในอาหาร

ภาชนะบรรจุปิดสนิท” จากการให้บริการประกันคุณภาพอาหารไปใช้กับการเรียนการสอนรายวิชา 2312571 
MICROBIOLOGY OF FOOD คณะวิทยาศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.10-5) 

5. การน าความรู้จากงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบางด้านเคม ี(2.10-6) โดยเครื่อง HPLC สอนภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (2.10-7) 

6. การน าความรู้จากงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา มาบูรณาการกับการฝึกงานนิสิต 
นักศึกษาจาก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2.10-8)  

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้พัฒนำกำรวิจัย จ ำนวน 3 ผลงำน 
1. โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มส าเร็จรูปจากถั่วเขียว (2.10-9) ซึ่งได้น าปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการให้บริการทางวิชาการมาศึกษาองค์ความรู้ในเชิงลึกด้านงานวิจัยเรื่องสมบัติเชิงความหนืดและระดับการเกิด

เจลาทิไนเซชัน ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มส าเร็จรูปถั่วเขียวที่ผลิตจากกระบวนการ

เอกซ์ทรูชัน  

2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็น

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้งและป)ู แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 

3. การทดลองผลิตน้ านมข้าวเพ่ือการทดสอบตลาด สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็น

โครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว” 

4. โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องดื่มผลส าเร็จรูปจากข้าวกล้องงอกได้น ามาประยุกต์ต่อ

ยอดในงานวิจัย เรื่อง “การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่ม
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ส าเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นทั้งนี้เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ในเลิงลึกเพ่ือศึกษาผลกระทบของการพรีเจล 

ที่มีต่อความข้นหนืดของผลิตภัณฑ์ 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  
(ปีกำรศึกษำ 2554) 

1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 6 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 3 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 23 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 39.13 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

30
39.13

  = 5 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 9.00 39.13 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ ... 

23.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 2554 ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.10 11 26.83 4.47 คะแนน ร้อยละ 30 ไม่บรรล ุ ร้อยละ ... 

41 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.10-1 ตารางฝึกอบรมวชิาชีพของศูนยถ์่ายทอดฯ 
2.10-2 บันทึกเชิญสอนในรายวิชา FTH464 เทคโนโลยีเนื้อและสัตว์ปีก (Meat and Poultry 

Technology) ณ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.10-3 บันทึกเชิญ หรือเอกสารการสอนรายวิชา 01006551 Food from cereals and tubersของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.10-4 ข้อมูลการฝึกงานนิสิตการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าว 

2.10-5 บันทึกเชิญสอนรายวิชา 2312571 MICROBIOLOGY OF FOOD คณะวิทยาศสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.10-6 แผ่นพับรายการวิเคราะห์ของศูนย์ FQA 

2.10-7 บันทึกเชิญเปน็วิทยากร ของ นส.นภัสพร ชืน่รัตน ์

2.10-8 แบบสรุปข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน 
2.10-9 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มส าเร็จรูปจากถ่ัวเขียว 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สถาบันฯ มีการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก อย่างต่อเนื่อง เช่น 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรประกอบอำหำรไทย
และกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำรไทย ระดับมืออำชีพ” เป็นกิจกรรม
ที่ได้รับควำมสนับสนุนจำกรัฐบำล ภำยใต้ นโยบำย “ครัวไทยสู่ครัว
โลก” เม่ือปี 2546 โดยมีเป้ำประสงค์สูงสุด เพื่อพัฒนำคนไทยให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำหำรไทย อย่ำงถูกต้องตำม
มำตรำฐำน และถูกสุขลักษณะ โภชนาการ เพ่ือสามารถประกอบอาชีพ 

พ่อครัว หรือประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ทั้งในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ โดยสถาบันฯ เป็น
หน่วยงานด าเนินการจัดฝึกอบรมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดอบรมไปแล้วจ านวน 39 รุ่น ผู้ผ่าน
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การฝึกอบรมจ านวน 2,623 คน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ 
เป็นอย่างมาก สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ตามเป้าประสงค์ 
หากแต่การเดินทางไปประกอบอาชีพพ่อครัว /แม่ครัว คนไทย ณ 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างยิ่งของร้านอาหารไทยในต่างแดน 
ประมาณ 12,000 ร้าน ยังไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ เพราะกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาต่อไป 
โดยสถาบันฯ ในฐานะสถาบันการศึกษา ได้ท าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของคนไทย ไว้พร้อมแล้ว   

โครงกำรอำหำรไทยฮำลำล  โดยสถาบันฯ ด าเนินงานภายใต้กรอบของแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
พ้ืนที่โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชากรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจ านวน 200 คน 
ในการพัฒนาอาหาร 5 หลักสูตร ได้แก่ น้ าพริกแกงและน้ าพริกส าเร็จรูป การแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ การผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง และการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยทุกปีมีการก าหนดกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์เน้นประเด็น ดังนี้ 1) การพัฒนาก าลังคนและขีดความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบ
อาหารไทยฮาลาลให้สามารถประกอบอาหารไทยฮาลาล ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ 2) เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ และหรือสนับสนุน ผู้ประกอบการอาหารไทยฮาลาลเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2553 มีการก าหนดเป็นแผนระยะยาว 5 ปี (2553 – 2557) เพ่ือส่งให้
มหาวิทยาลัยและได้รับการพิจารณาอนุมัติด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ภาพรวมในการด าเนินงานเป็นการให้
ความรู้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละปีจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มผู้แทน หรือผู้ประกอบการอาหารไทยฮา
ลาล จากนั้นส ารวจความต้องการเพ่ือจัดท าแผนการให้ความรู้ตามความต้องการ มีการประเมินผลการด าเนินงานที่
ทุกครั้งอยู่ระดับดีขึ้นไป และวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป 

โครงกำรควำมร่วมมือ มก.- ธ.ก.ส. เกิดขึ้นจากแหล่งทุนภายนอก ธ.ก.ส. ซึ่งกำรด ำเนินงำนนี้อยู่ภำยใต้
แผนระยะยำวตำมโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนลูกค้าในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดย
สถาบันฯ เป็นหลักในการด าเนินงาน ที่ เสนอขอทุนเรื่อง “น้ าพริก” และได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน ที่ผลิต และจ าหน่าย น้ าพริกที่น าวัตถุดิบจากชุมชนนั้นๆ มาแปรรูป 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มแม่บ้านคลองมือไทร ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรที่น า
ผลผลิตพริกจากชุมชนมาแปรรูปเป็นน้ าพริก ในปี 2551 ได้รับการพัฒนาการผลิตที่สามารถขึ้นทะเบียน อย.ได้ และ
การยืดอายุในการเก็บรักษาน้ าพริกส าเร็จรูป ในปี 2552 - 2553 ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันใน
การจ าหน่าย เป็นต้น  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.11 4 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.11-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก 2548 - 2553 
2.11-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ อาหารไทยฮาลาล 2548 - 2553 
2.11-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ความร่วมมือ มก. - ธ.ก.ส. 2551 - 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

คะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือจัดท าแผนด าเนินการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะท างานจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
โดยจัดท าโครงการที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ (2.12-1-1) (2.12-1-2) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
ความส าเร็จ ตลอดจนประเมินผลกิจกรรม และรายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของบุ คลกรอันก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีเสนอต่อผู้บริหาร 

2-3 สถาบันฯ มีการด าเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังด าเนินการด้านความปลอดภัยของสถานที่ สะอาด สุขลักษณะ (2.12-2-1) (2.12-2-2) (2.12-
3-1) (2.12-3-2) 

4. สถาบันฯ ก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม อย่าง
สม่ าเสมอ คือ บริเวณห้องโถง (ชั้น G), ห้องโถง ชั้น 3, ห้องบุหลันพิทักษ์พล (ห้อง 310) และบริเวณที่จอดรถ
ด้านหลังอาคารอมรภูมิรัตน  

 

 

 

 

 

 

5. จากการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยคณะท างานจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 อยู่
ในเกณฑ์ดี ซึ่งพบว่าประเด็นบุคลากรมีความพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม และบุคล าการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ดี (2.12-5-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 5 ข้อ 5 คะแนน 5ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.12 4 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.12-1-1 ข้อเสนอโครงการฯ และขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย ตามแผนด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2555 

2.12-1-2 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม และรายงานค่าใช้จ่ายของโครงการกิจกรรม 
2.12-2-1 สัญญาจ้างบริษัทท าความสะอาด 
2.12-3-1 
2.12-2-2 สัญญาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
2.12-3-2 
2.12-4-1 รูปถ่ายสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสถาบันฯ 
2.12-5-1 รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
ประเด็นทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม (สมศ. 18.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยสถาบันฯ ได้รับนโยบายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 

ในการจัดท าโครงการ “ร่มนนทรี มก” (2.13-3-1) จ าหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารกลาง 1 โดยมีการเขียนโครงการ
ตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้ชื่อ “โครงการอาหารคุณภาพดี ราคาถูก ส าหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
(2.13-1-1)  และมีการด าเนินการพร้อมทั้งมีการแจกแบบสอบถาม (2.13-2-1) ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มาใช้บริการ 
โดยมีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อได้น ามาท ารายงานพร้อมเสนอไปทางมหาวิทยาลัย จะได้ปรับปรุงโครงการและได้มีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการพร้อมทั้งให้วิทยาเขตภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนเกี่ยวกับด้านวัตถุดิบ
ต่างๆ เช่น วิทยาเขตก าแพงแสนส่งผลไม้มาให้รับประทานฟรี เป็นต้น  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้แก่ (2.13-1-1) 
- ลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารให้กับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยทาง

มหาวิทยาลัยฯได้สนับสนุนให้แก่นิสิตคนละ 10 บาท และให้นิสิตจ่ายเอง 15 บาท 
- เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้รับประทานอาหารคุณภาพดี มีความสะอาดปราศจากสาร

ปนเปื้อน เนื่องจากสถาบันฯ ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง มีภารกิจในการให้บริการอาหาร และจ าหน่ายอาหาร ซึ่งทาง
สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความสะอาด และคุณภาพอาหารเป็นส าคัญและในการประกอบอาหารให้แก่ นิสิต 
นักศึกษาโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน 

- เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐานของการบริโภคได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากสถาบันอาหารได้รับ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องท าให้มีมาตรฐานของการบริโภคอย่างปลอดภัย 

- เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นและเพ่ือก าหนดคุณภาพของการบริโภคอาหารที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
- เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่

มีประโยชน์  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย โครงการฯ มีแนวคิดของการให้บริการ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนิสิตและบุคลากร โดยสนับสนุนการบริโภคอาหารคุณภาพดีราคาถูก ส าหรับนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ราคา
ประหยัด สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการ
ช่วยเหลือ/บรรเทาค่าครองชีพของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แม้อาจจะบรรเทาค่าครองชีพ
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ให้กับบุคลากรและนิสิตเพียงเล็กน้อยแต่เป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรและนิสิตให้เรียนรู้การด ารงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย(2.13-4-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.13 4ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ ... ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ไม่ประเมินระดับหน่วยงำนฯ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข

เอกสำร 
ชื่อเอกสำร 

1 2.13-1-1 การขออนุมัติโครงการอาหารคุณภาพดีราคาถูก ส าหรับนิสิตและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และงบประมาณ 

2 2.13-2-1 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ 
3 2.13-3-1 บันทึกช่วยจ า การประชุมหารือ เรื่อง โครงการอาหารกลางวัน 
4 2.13-4-1 บันทึกข้อความ เรื่องการบรรเทาค่าครองชีพของบุคลากรและนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นทำงกำรเกษตร (สมศ. 18.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
สถาบันฯ มีการด าเนินงานด้านบริการ อาหารเจ โดยจัดท าเป็นโครงการ เทศกาลอาหารเจ อย่างต่อเนื่อง มา

โดยตลอด เพ่ือสนับสนุนการใช้โปรตีนเกษตรของสถาบันฯ ที่เป็นผลผลิตด้านการเกษตร(ถั่วเหลือง) โดยกิจกรรมที่
เกิดขึ้นมี 2 รูปแบบ คือ 1)แบบร้านค้า ทุกปีช่วงเทศกาลสถาบันฯ จะผลิตสินค้าบริโภคจากโปรตีนเกษตรที่น ามา
แปรรูปเป็นอาหาร เช่น ซาลาเปา โปรตีนผัดพริกขิง เป็นต้น 2)แบบขายส่ง เนื่องจากสถาบันฯมีโรงงานผลิต1 ที่มี
ภารกิจหลักในการผลิตโปรตีนเกษตรแปรรูปเพ่ือบริการประชาชน หรือสถานประกอบการ ที่ต้องการรับซื้อเพ่ือ
บริโภคและจ าหน่าย มาโดยตลอด ในทุกๆปีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการวางแผนการผลิตหรือแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า/ประชาชนตามข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินความ
พึงพอใจจากการให้บริการของทุกๆปี  

ผลกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนเพื่อป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม 
 มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  เนื่องด้วยได้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย 
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไร้ที่พักพิง เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย 
(2.14-3) โดยมอบสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรับผิดชอบในเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบ
อุทกภัยในศูนย์พักพิง เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตอาสา โดยสถาบันได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในด้านวัตถุดิบและ
แรงงานเพ่ือให้เพียงพอต่อการประกอบอาหารให้แก่ผู้พักพิง แต่ในสถานการณ์เกิดอุทกภัย วัตถุดิบต่างๆ ขาดแคลน  
หายาก และมีราคาสูง อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาเป็น
ระยะเวลากว่า 1 เดือน ท าให้ทางสถาบันต้องวางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบระยะยาวเพ่ือให้เพียงพอต่อการจัด
ท าอาหาร ดังนั้นทางสถาบันฯได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของการรับบริจาคด้านวัตถุดิบต่างๆ และวิทยา
เขตภายในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ส่งวัตถุดิบมาช่วยเหลืออีกด้วย (2.14-4) 
 บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ทางสถาบันฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็น
จนถึงวันสุดท้ายของการปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศปิดเนื่องจากได้ประสบอุทกภัย
เช่นเดียวกัน ซึ่งทางสถาบันยังคงท าอาหารกล่องให้แก่บุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนและมาพักพิงที่สถาบันต่อไป  
 มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน ในการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ดอนเมือง และเขตจตุจักร ซึ่งอยู่ในเขตและ
บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย  
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 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม ในการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวดังกล่าว 
ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งด้านที่พักอาศัย การตรวจสุขภาพ และด้านอาหาร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ ท าให้ผู้ประสบภัยฯ ที่มาพักพิงมีทัศคติที่ดีและมี
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

2.14 4 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ไม่ประเมินระดับหน่วยงำนฯ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.14 -1 แบบเสนอโครงการเทสกาลอาหารเจ ศธ0513.12201/ค.1/2555(1) วันที่ 1 ก.ย.2555 
2.14 - 2 รายงานโครงการเทศกาลอาหารเจ ศธ0513.12201/ค.1/2555(4) วันที่ 15 ก.พ.2555 
2.14 - 3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว

ผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.14 - 4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้การ

สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกรฑ์มำตรฐำน 
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1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนมีกำรประเมิน
ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด คณะกรรมการประจ าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุดปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจ านวน 3 คน และกรรมการประจ าสถาบันฯ จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งมีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน มีการจัดท าแบบประเมินตนเอง โดยระบุประเด็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ/กลไก
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าต่อสถาบัน  และมีการน าผลการประเมินเข้าแจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
โดยผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร จัดท าในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะท างาน 
มีการประชุมระดมสมองผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนด าเนินงานประจ าปี 
รวมทั้งการจัดท าแผนระดับหน่วยงานย่อยถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล การรายงานสรุปผลงานด า เนินงานในรอบปีในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯทราบ เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขในการจัดท าแผนด าเนินงานในปีถัดไป 
รวมถึงการจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงินเป็นต้น เพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหำรมกีำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน โดย 1) มีการก าหนดการประชุมคณะ
บริหารสถาบันฯ เพ่ือติดตามผลการก ากับดูแลตามภารกิจต่าง ๆ เป็นประจ า 2 ครั้ง/เดือน 2) มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือติดตามผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานประจ าปี ตามวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณา รายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย/ศูนย์สม่ าเสมอทุกเดือน 3)งานนโยบายและแผนสรุป ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนไตรมาส เพ่ือเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ และรายงานต่อผู้บริหาร โดย
ทั้งหมดผู้บริหารใช้กลไกการประชุมที่มีผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจในการถ่ายทอดแผนและ
ผลการด าเนินงานสู่บุคลากรทุกระดับต่อไป 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 1)จัดให้
มีการการประชุมทั้งสถาบันฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานรอบปี และรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากรทุกระดับ เมื่อ
วันที่  29 สิงหาคม 2554 2)จัดให้มีการประชุมระดมสมองจัดท าแผนกลยุทธ์ เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 – 21 
กุมภาพันธ์ 2555 3)มีตารางเวลาปฏิบัติงานชัดเจนที่เลขานุการผู้อ านวยการ เพื่อให้บุคลากรทราบเวลาเข้าปรึกษาได้
ถูกต้อง รวมถึงมีการก าหนดให้มีสายตรงโทรศัพท์ e-mail address เป็นต้น  

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ โดยผู้บริหารมีการก าหนดให้มีวาระส าหรับการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุก
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เดือน เป็นวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบส าหรับการประชุม เพ่ือรายงานที่ประชุมและน าความรู้ /ข้อมูลจากการ
ด า เ นิ น ง านด้ านต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ า ย ในและภ ายนอกสถาบั น ฯ  แล ะระ เบี ยบกฎ เ กณฑ์ ข้ อบั ง คั บ จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมและคณะกรรมการน ามาถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย/ศูนย์และ
ในแต่ละระดับต่อไป 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ผู้บริหารด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล มีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหารจัดการสถาบัน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน  
หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office)  

ฐานข้อมูลงานวิจัย มาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการท างานและเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

หลักการตอบสนอง สถาบันมีการให้บริการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพอาหาร การฝึกอบรมวิชาการ
วิชาชีพ สนับสนุนงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมผ่านทางงานบริการวิชาการ ที่สามารถด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนด 
สร้างความเชื่อม่ันและตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลาย มีความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และการสร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้บริการและตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ในอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารและบริการที่ปรึกษา (KU-FIRST) 

หลักภาระรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบัน หลักความโปร่งใส 
ผู้บริหารยึดหลักโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีผู้ดูแลเว็ปไซต์เพ่ือการให้บริการข้อมูล  

หลักการมีส่วนร่วม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ฯ เป็นประจ าทุกเดือน และร่วมประชุมกับกรรมการประจ า เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ ยน
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน มีการรับความคิดเห็นจากสังคม เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดกิจกรรม
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต (ifr@ku.ac.th, kufirst.center@ku.ac.th และ social network) และยังเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็ปไซต์สถาบันและศูนย์สารนิเทศ  

หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ มอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่าง
คล่องตัว (ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าต่างๆ) และผ่านทางการประชุมกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ  

หลักนิติธรรม ผู้บริหารจัดให้มีกฎระเบียบ ประกาศในการบริหารและปฏิบัติ แจ้งเวียนสื่อสารไปยังบุคลากร 
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางหนังสือเวียน E-office และเว็ปไซต์ของสถาบัน 

หลักความโปร่งใส มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 
หลักความเสมอภาค ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการภายใต้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มี

การแจ้งประกาศจรรยาบรรณของนักวิจัย หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารใช้หลักการฉันทามติในหารตัดสินใจทางการ
บริหาร มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ตามหลักการและเหตุผล ตามวาระการพิจารณาในที่ประชุม
กรรมการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน 
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มุ่งเน้นฉันทามต ิจากรายงานการประชุมที่สามารถสรุปรายงานการประชุมตามข้อตกลงของคณะกรรมการ
ด าเนินงานโดยราบรื่นมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อเครื่องก าเนิดไอน้ า ที่มีการพิจารณาให้หาข้อมูลเพ่ิ มเติม
จากที่ประชุม จนหาข้อยุติได้ 

7.คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานเชิงประสิทธิผลตามแผนงานประจ าปีโดยใช้สรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส รายงานสรุปผล
ด าเนินงานประจ าปีตามแผนงานของสถาบันในภาพรวม ที่มีการประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก่อนจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีในรอบถัดไป และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบและรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ในรอบปีการศึกษา 2554 มีการจัดท าแบบประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการประจ าเพ่ือ
ประเมินผลการบริหารให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาล นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน ทุกรอบปีของวาระการด ารงต าแหน่งการบริหารงาน โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก และมีการประเมินผู้บริหาร
ออนไลน์ จากบุคลากรทั้งองค์กรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้สถาบันจัดให้มีการรายงานผลการติดตาม
และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมกรรมการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 7 ข้อ 7 ข้อ 5คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1 3.1-1-1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า 

3.1-1-2 สรุปผลประเมินตนเองคณะกรรมการประจ า 
3.1-1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2541 
2 3.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 

3.1-2-2 การประชุมท าแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 
3 3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
4 3.1-4-1 เอกสารการประชุมเมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2554 
5 3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
6 3.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
7 3.1-7-1 แบบประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          88 

 

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-7-2 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

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

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1-2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งมีการ

วางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ปรากฏใน
แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 นอกจากนี้ ยังได้มีการน าสรุปผลการส ารวจความ
คิดเห็น และความต้องการของบุคลากรในองค์กร จากคณะท างานซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่าย/ศูนย์ มาทบทวน
แผนการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ และกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยวางเป็นแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ  
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3. ตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 2554 และ 2555 มีกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการตามแผนในสถาบันฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นจ านวน 21 กิจกรรม  

4. คณะท างานฯ มีการรวบรวมความรู้ ที่เกิดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-Office ของสถาบันฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในองค์กรไปสู่บุคลากร 

5. คณะท างานฯ ท าการรวบรวมความรู้ที่ ได้จากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป ตัวอย่าง เช่น ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ที่มีการถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัย เกี่ยวกับ
น้ าส้มสายชูหมัก ไวน์ และสาหร่าย จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้น าองค์
ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบติงานจริง ทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องและการผลิตเพื่อจ าหน่ายของสถาบันฯ  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

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

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 3.2-1-1 
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555 – 2556 และ 
โครงการการจัดการความรู้ ประจ าปี (งบประมาณ) 2554 และ 2555 

2 3.2-2-1 
3 3.2-3-1 
4 3.2-4-1 หัวข้อ “องค์ความรู้ของหน่วยงาน (KM)” ในระบบ E-Office 
5 3.2-5-1 รายงานถ่ายทอดความรู้ เรื่อง  

- น้ าส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ และการผลิตไวน์เพ่ือผลิตน้ าส้มสายชู
หมัก 

- การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ    
รอบปีประเมิน  ปีการศึกษา 
เป้ำหมำย   6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน  
 ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

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

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ผู้อ านวยการเป็นประธาน

คณะกรรมการและมีหัวหน้าหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ  มีการ
ก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 
2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันที่ 24 มกราคม 2555 โดยมีวาระการ
พิจารณาในเรื่อง 

1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ปี 2553 และ 2554 
2) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
3) แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (ระดับสถาบัน) โดยหน่วยงานพิจารณาจาก Shopping 
Risks ที่มหาวิทยาลัย จัดท าไว้ 9 ด้าน ได้แก่ 

3.1 การเรียนการสอน 3.2 การบริหารงานวิจัย 

3.3 บริการวิชาการทางสังคมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา      3.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.5 การบริหารจัดการ 3.6 การบริหารงานบุคคล 

3.7 การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี 3.8 การบริหารพัสดุ 

3.9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 4) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ประจ าปี 2555 
 5) ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง ของปี 2554 ใน 3 ด้านของสถาบันฯ 

- ด้านการบริหารงานวิจัย 
- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการพัฒนาระบบสารนิเทศ 

และมีการส่งเอกสารทางระบบ E-Office วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการประชุมระดมสมองต่อเนื่องจากการประชุมนัดแรก 

2. ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ได้ใช้วิธีการระดมสมองในเรื่องการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้าน 

2.1 ด้านการบริหารงานวิจัย 
2.2 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.3 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้าน 

3.1 ด้านการบริหารงานวิจัย 
3.2 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

และมีการประเมินจุดเสี่ยง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง ระบุความเสียหายรวมทั้งระบุวิธีป้องกันความเสียหายใน 
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3.3 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน(กรณีการเกิดน้ าท่วมใหญ่) 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน โดยสถาบันฯ พิจารณา

ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ : การจัดท าแผน เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/ของประเทศ/สถานการณ์ปัจจุบัน/สถานการณ์โลก และเพ่ือให้ได้วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/เป้าประสงค์/จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของหน่วยงานที่ครอบคลุมในทุกภารกิจและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยวางกิจกรรมไว้จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

1.การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนระหว่างปี 2552 – 2555 
2.การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของสถาบัน พ.ศ. 2551–2555 
   2.1 การระดมสมองเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ (ของรอบที่ผ่านมา) 
   2.2 การวิเคราะห์ SWOT รวมถึงปัจจัยภายใน และภายนอก 
   2.3 การระดมสมองเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับปี 2556 – 2560 
3. การท าประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 
4. การประกาศใช้แผนกลยุทธ์ 
5. หน่วยงานย่อยจัดท าแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) 
6. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส 

รวมทั้งสถาบันได้จัดท าแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งวิเคราะห์จุดเสี่ยงและความ
เสียหายส าหรับในกรณีการเกิดน้ าท่วมรวมถึงแผนรับมือในกรณีที่เกิดขึ้น 

5. สถาบันฯ มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2555 ของสถาบันฯ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมีผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมซึ่งเป็นการติดตามผล
การด าเนินงานร่วมกับงานนโยบายและแผน รวมทั้งได้มีการรายงานผลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงแก่
คณะกรรมการประจ าของสถาบันฯ เพ่ือการพิจารณา ในวาระการประชุมครั้งที่ 1 /2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2555 ดังนี้ 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1.การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนระหว่างปี 
2552 – 2555 

1.มีการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์กับ
แผนการด าเนินงานระหว่างปี 2552 – 2555 และ
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2552 – 
2554และน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมระดมสมองวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 

2.การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของสถาบัน
พ.ศ.2551–2555 
2.1การระดมสมองเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
(ของรอบที่ผ่านมา) 

2. 1 มีการจัดการระดมสมองเพ่ือทบทวนแผนกล
ยุทธ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555โดยทบทวน 
- วิสัยทัศน์, พันธกิจ, SWOTและยกร่างแผนกลยุทธ์
การบริหารจัดการ ของสถาบันฯปี 2556-2560 
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
2.2 การวิเคราะห์ SWOT รวมถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอก 
2.3 การระดมสมองเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับปี 
2556 – 2560 

2.2 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปี พ.ศ. 2556 – 
2560 ในระหว่างวันที่20 – 21 กุมภาพันธ์ 2555
และได้แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  

3. การท าประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 3. อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
4. การประกาศใช้แผนกลยุทธ์    4. อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
5. หน่วยงานย่อยจัดท าแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan)      5. ยังไม่ถึงรอบกิจกรรม 
6. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส 
(ธันวาคม55, มีนาคม56 มิถุนายน56,กันยายน56) 

6. ยังไม่ถึงรอบกิจกรรม 

 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าของสถาบันฯในวาระการประชุมครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบแผนรวมทั้งรายงานความก้าวหน้า
ตามแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ของสถาบันฯ 

กำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

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

รำยกำรหลักฐำน  

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 

1 3.3-1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ 
3.3-1-2 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 

มกราคม 2555 และส าเนาเอกสารจากระบบ E-Office วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
2 3.3-2-1 ส าเนาวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้านการ

บริหารงานวิจัย 
3.3-2-2 ส าเนาวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน ในด้านการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3.3-2-3 ส าเนาการวิเคราะห์จุดเสี่ยงและความเสียหายในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้านความ
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เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน (กรณีการเกิดน้ าท่วมใหญ่) 

3 3.3-3-1 ส าเนาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการบริหารงานวิจัย 

3.3-3-2 ส าเนาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.3-3-3 ส าเนาการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และวิธีการป้องกันความเสียหายใน
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน(กรณีการเกิดน้ า
ท่วมใหญ่) 

4 3.3-4 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2555 
5 3.3-5 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่1/2555 วันที่ 17 

พฤษภาคม 2555 
6 3.3-6 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่1/2555 วันที่ 17 

พฤษภาคม 2555  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 
1.1 ได้มีวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป็นแผนพัฒนา

บุคลากรในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2554 และ 2555 ดังนี้ 
แผนปีงบประมำณ 2554 แผนปีงบประมำณ 2555 

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 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็น

เลิศ 
1.1.5 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  

    1.2 ได้มีการวิเคราะห์เพื่อวางก าลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2553-2557  
1.3 ได้มีการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และผู้มีความรู้

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงานเอง หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมนอกหน่วยงาน  

ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่งเพ่ือ
จะประเมินฯ และก าหนดจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะต่อไป 

2. สถาบันฯ ได้มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย 
2.1 จากการวิเคราะห์เพ่ือวางก าลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2553-2557 

สถาบันฯ ได้ประกาศเป็นข้อก าหนดแผนและแนวทางการบริหารอัตราก าลังที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบไป
ด้วย (ประกาศใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา) 

2.1.1  แผนบริหารอัตราก าลังทดแทนอัตราก าลังผู้ เกษียณอายุราชการทั้งข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า และแผนอัตราก าลังที่ขอเพ่ิมใหม่ 

2.1.2  แนวทางปฏิบัติตามแผน ทั้งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังและไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง 
2.2  สถาบันฯ ได้มีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไป

ตามกรอบอัตราก าลังที่หน่วยงานวางแผนไว้ 
2.3 สถาบันฯ ได้มีการปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ มีจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน (Job description, 

JD) ของแต่ละต าแหน่ง มีการมอบหมายงาน (Job assignment, JA) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีรูปแบบชัดเจน 

2.4 สถาบันฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน ทั้งการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ , ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง
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ของพนักงานเงินงบประมาณและเงินรายได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างงานวิจัยเพ่ือเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งช านาญการทั้งบุคลากรวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน  

3. สถาบันฯ ได้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

3.1 มีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสถาบันฯ (3.4-3-1) เป็นประจ าทุกปีนับตั้งแต่ปี 2549  
3.2 มีการยกย่องให้เกียรติกับผู้ได้รับรางวัล หรือผลงาน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  แจ้งเป็น

หนังสือเวียน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางระบบ E-Office 
3.3 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและรักษา โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี

(3.4-3-2) และมีการท าประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ
พนักงานราชการ 

3.4 มีสวัสดิการให้กับบุคลากรในส่วนเงินยืม ( 3.4-3-3) เงินยืมเพ่ือการศึกษาบุตร การช่วยเหลือการ
เจ็บป่วย, การประสบภัยสาธารณะหรือภัยธรรมชาติ สวัสดิการงานเกษียณอายุราชการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
และเงินรางวัล เช่น บุคลากรดีเด่น การสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ เช่น ได้รับรางวัลวิจัย เป็นต้น 

3.5 มีความเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่โดย การจัดจ้างดูแล บ ารุงรักษาสวนและต้นไม้ จัดจ้าง
พนักงานท าความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ จัดจ้างบริษัทป้องกันก าจัด ปลวก แมลง หนู และค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคลากร โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ตาม
อาคารสถานที่ ยังมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอเช่น ลิฟท์ แอร์ เครื่องส ารองไฟ อีกทั้งมี
โครงการซ้อมอัคคีภัยและปรับปรุงป้ายความปลอดภัยของอาคาร 

4. สถาบันฯ ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ตามโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน โดยผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายมีความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนบริหารจัดการ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 6 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 6ข้อ ไมบ่รรลุ ... ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.4-1-1 การวิเคราะห์เพ่ือวางก าลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2553-

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-2 2557 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3.4-2-1 
3.4-3-1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
3.4-3-2 โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
3.4-3-2 ระเบียบสวัสดิการเงินยืม หรือระเบียบกองทุน 
3.4-4-1 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการงบประมาณ 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 80  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ในปีการศึกษา2554 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบุคลากรทั้งหมด 213 คน ที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 198.5 คน (รวมลาศึกษาต่อ จ านวน 5 คน) ประกอบด้วย ข้าราชการ 51 คนพนักงานมหาวิทยาลัย 
34.5 คน ลูกจ้างประจ า 46 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  49 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน โดยสถาบัน
ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับรวมถึงหมวดแรงงาน ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันดังนั้น 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งสิ้น 170.5 คน คิดเป็น 85.89 % ของผู้ปฏิบัติงานจริง หากไม่นับหมวดแรงงาน 31 คน (ได้รับการพัฒนา 23 
คน) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ จ านวน 147.5 คน คิดเป็น 88.05 %   
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 157.00 ร้อยละ
92.63 

147.5 ร้อยละ 
88.05 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ80 บรรลุ 
 

ร้อยละ80 
169.50 167.5 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลไปราชการ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ  ดังนี้  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีแหล่งเงินในการบริหารจัดการ 2 แหล่ง คือ แหล่ง
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้  โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ถือเป็นแหล่งเงินภายในที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยใน 2 แผนงาน  คือ 1. แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  2. แผนงานบริการวิชาการ  ส าหรับเงินนอก
งบประมาณ  ถือเป็นแหล่งเงินภายนอกที่ได้มาจากการด าเนินงานของสถาบันฯ  นอกจากจะแบ่งเป็น 2 แผนงาน
เช่นเดียวกันกับเงินงบประมาณแล้วยังจ าแนกที่มาของเงินตามกลุ่มภารกิจด้วย คือ 1. ภารกิจวิจัย ได้แก่ เงินอุดหนุน
วิจัย 2. ภารกิจการวิชาการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม เงินพัฒนาวิชาการ บริการตรวจวิเคราะห์ และอ่ืนๆ  3. ภารกิจ
สร้างเสถียรภาพ  ได้แก่ การขายสินค้าและให้บริการจัดเลี้ยง  และ 4. ภารกิจบริหารจัดการ  ได้แก่ การบริหาร
สินทรัพย์ เช่น การให้เช่าพื้นที่ 

ในการบริหารจัดการด้านการเงิน  มีการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานย่อยระดับฝ่าย/ศูนย์  ที่มาในการจัดสรร
แหล่งเงิน คือ แผนด าเนินการและจากการประมาณการรายรับ – รายจ่ายของทุกฝ่าย/ศูนย์ที่น าข้อมูลมาร่วมประชุม
กัน  จึงได้แผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีที่ทุกฝ่าย/ศูนย์ และงานการเงินและบัญชีใช้ถือปฏิบัติร่วมกันเสมือน
เป็นคู่มือในการจัดการด้านการเงินของสถาบันฯ ในการจัดการด้านการควบคุมภายในให้มีความถูกต้อง คล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบเงินงบประมาณแผ่นดินและระเบียบเงินรายได้  มีการ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารครบตามก าหนดเวลา มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินระหว่างสถาบันฯ 
กับกองคลัง  และระหว่างสถาบันฯ กับธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายในตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการเงินอย่างเป็น
ปัจจุบันทุกๆ ปี  และสืบค้นย้อนหลังได้จนถึงปี 2547 ซึ่งจัดท าด้วยโปรแกรม Excel โดยพัฒนาขึ้นเองระหว่างงาน
การเงินและบัญชีกับงานระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บบันทึกข้อมูล สืบค้น และออกรายงานเสนอผู้บริหารจาก
ระบบ Intranet ของสถาบันฯ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ 2554 ใน

ปีงบประมาณ 2554 เริ่มแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-1-3) เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2555 ส าหรับปีงบประมาณ 2554 สถาบันฯ ใช้แผนปฏิบัติการ Action plan 
(4.1/1-1) ควบคู่กับแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2554 (4.1-2) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เสมือนเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบแผนผลด้านการเงิน เปรียบเทียบแผนผลการด าเนินงาน
แต่ละไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ  

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 (4.1-2-1) โดยทุกยุทธศาสตร์แสดงแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
ทั้งท่ีได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้   เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วมีการจัดสรรงบประมาณ
ไปยังหน่วยงานระดับฝ่ายศูนย์อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกภารกิจ (4.1-2-2) วางแนวทางปฏิบัติข้อแนะน าในการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง คล่องตัว โดยถือปฏิบัติทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดตลอดปีงบประมาณ (4.1-2-3)                                  

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำน และ
บุคลำกร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใช้งบประมาณในการบริหารจัดการจาก 2 แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้   โดยสถาบันฯ บริหารจัดการเงินทั้ง 2 แหล่ง สนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจ
รองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action plan) โดยจ าแนกออกเป็น 2 แผนงาน  คือ 1. แผนงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก คือ งานวิจัยของฝ่ายวิจัยทุกฝ่าย  และ 2. แผนงานการให้บริการ
วิชาการ ซึ่งครอบคลุม ฝ่าย/ศูนย์ต่างๆ ที่มีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการจนถึง ฝ่าย/ศูนย์ 
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ที่มีภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการสร้างเสถียรภาพและบริหารจัดการ  โดยอ้างอิงได้จาก สรุปงบประมาณ
แผ่นดินได้รับจัดสรรประจ าปี 2554 (4.1-3-1)  และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัตปิี 2554 (4.1-3-2) 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน อย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยงานการเงินและบัญชีมีการจัดท ารายงานทางการ
เงินครบถ้วน ตามท่ีก าหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายงานต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นประจ าตามวาระ รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี (4.1-4-1) (4.1-4-2) ต่อเนื่องมาโดย
ตลอดและเก็บเป็นฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์  (4 .1 -4-3) อีกทั้ งยั งมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลโดย
ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถออกรายงานโดยอัตโนมัติ (เริ่มพัฒนา ต้นปี งบประมาณ 2553) โดยมีการน ารายงาน
ทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะต่อไป (4.1-4-4) 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ก าหนดให้มีวาระที่น าเสนอข้อมูลทางการเงินทุกไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ ในรูปแบบรายงานวิเคราะห์
ทางการเงินมีการประเมินแผนผลการใช้เงิน ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (4.1-5-1) (4.1-5-2)  

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงิน
ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ก าหนดให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ปฏิบัติตามนโยบายได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในประจ าสถาบัน (4.1-6-1)  
และสถาบันฯ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยการจัดท ารายงานงบพิสูจน์ยอดเงินรายได้ เพ่ือเปรียบเทียบกับกอง
คลัง การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เพ่ือเปรียบเทียบบัญชีกับธนาคาร รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบ
ดุลเพ่ือรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ า มีการรายงานสถานะการเงินตามระเบียบ (4.1-6.3) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าสถาบันได้ก าหนดแผนตรวจสอบประจ าปี ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันฯ 
ได้ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบเงินรายได้และเงินกองทุนสถาบันฯ (4.1-6-2) 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ โดยทุกปีงบประมาณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มี
การก าหนดปฏิทินการเบิกจ่ายของสถาบันฯ เพ่ือใช้ถือปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามวาระและ
สอดรับกับปฏิทินงบประมาณของมหาวิทยาลัย (4.1-7-1) มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและ
ก าหนดเวลางบประมาณ  (4.1-7-2) มีการน าผลวิเคราะห์ทางการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการเงิน  
และการปรับแผนการใช้เงิน (4.1-7-3) และใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านๆ มาจัดท าแผนด าเนินงานใน
ปีต่อไป (4.1-7-4) (4.1-7-5) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

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

แผนด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54) 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 – ก.ย.54) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

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

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรปี 2554 
แผนด าเนินงานประจ าปี (เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบับจัดสรรให้หน่วยงานย่อย) 
ระเบียบทางด้านการเงิน 

3 4.1-3-1 
4.1-3-2 

สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ 2554 
งบประมาณเงินรายได้ทีไ่ดร้ับอนุมตัิประจ าปีงบประมาณ 2554 

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

รายงานเงินงบประมาณ (รายเดือน , ไตรมาส และรายปี) 
รายงานเงินรายได้ (รายเดือน , ไตรมาส และรายปี) 
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ (drive M\X_01 ส านักงานเลขานุการ \ X_08 งานการเงินและบญัช)ี 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

5 4.1-5-1 
4.1-5-2 
4.1-5-3 

รายงานวิเคราะห์แหล่งเงินเพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานสถาบันฯ 
รายงานสรุปเปรยีบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี 
รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2554 

6 4.1-6-1 
4.1-6-2 
4.1-6-3 

ค าสั่งแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
เอกสารยืนยันการขอรับบริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต                                                   
งบดุล , รายงานรบั – จ่าย และรายงานงบพิสูจน์เงินรายได ้

7 4.1-7-1 
4.1-7-2 
4.1-7-3 
4.1-7-4 
4.1-7-5 

ปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2554 
เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงาน 
เอกสารค าของบประมาณประจ าปีต่อไปของหน่วยงาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ โดยในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการจาก 
ภายในส านักงานเลขานุการฯ ปีการศึกษา2553 โดยก าหนดให้งานประกันคุณภาพอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน
เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในรอบปีนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพที่มาจากทุกภาค
ส่วน จ านวน 7 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการติดตามงานในระบบประกันคุณภาพ และมีการปรับปรุงการก ากับติดตาม 
รวมถึงการพิจารณาผู้ก ากับดูแล ติดตามข้อมูลตามภารกิจแต่ละด้าน ส่วนการจัดท ารายงานประเมินตนเองมีการ
ประชุมเพ่ือติดตามการจัดท ารายงาน 3 ครั้ง ถ้าพิจารณาถึงระบบกลไกสถาบันฯ มีงานประกันคุณภาพท าหน้าที่
ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามวงจร PDCA อย่างเป็นระบบ การประเมินคุณภาพภายใน 
(Peer review) ระดับฝ่าย / ศูนย์ มีการพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับประเมินผลการด าเนินงานที่
สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานมากที่สุด และมีการก าหนดให้หน่วยงานย่อย พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะที่
ประเมินภารกิจหลักของตนเอง เนื่องจากเป็นปีแรกจึงยังไม่น าไปคิดรวมคะแนนประเมินหน่วยงาน โดยกระบวนการ
ดังกล่าวได้ก าหนดหน่วยงานภายในเป็น 4 ภารกิจ คือ 1) ภารกิจวิจัย จ านวน 4 ฝ่าย 2) ภารกิจบริการวิชาการ 
จ านวน 3 ศูนย์ 3) ภารกิจสร้างเสถียรภาพ จ านวน 3 ฝ่าย และ4) ภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 2 
หน่วยงาน โดยมีกรอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละภารกิจ ดังนี้ ประธานกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
สกอ.จากภายนอก 1 ท่าน หัวหน้าฝ่ายประเมินหน่วยงานภายใต้ภารกิจนั้นๆ และบุคลากรสถาบันฯ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรจาก สกอ. 1 ท่าน ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2555 แล้วนั้น ส่วนการประเมินคุรภาพ
ภายในระดับสถาบันฯ นั้นมีการก าหนดผู้ก ากับติดตาม (รอง ผอ.) ผู้ปฏิบัติ อย่างชัดเจนเพ่ือวางแผน และพิจารณา
ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติรอบปีต่อไป และน าผลการประเมินฯ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ และคณะกรรมการประจ าสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

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

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ

หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยสถาบันฯ มีการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 องค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพสถาบันฯ (5.1-1-1) ที่มีองค์ประกอบจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ทุกหน่วยงานย่อยภายใน
สถาบันฯ มีบทบาท หน้าที่ก าหนดนโยบาย และวิธีด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) เตรียมความพร้อม
เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยฯ และจากภายนอก จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพตามวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สถาบันฯ ยังก าหนดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพ งาน
นโยบายและแผน สังกัดส านักงานเลขานุการ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ โดยพิจารณากรอบการท างานของงานประกันคุณภาพชัดเจน ดังนี้ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          104 

 

- การจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) ด้านการประกันคุณภาพ  
- การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ                  
- จัดท ากรอบแนวทาง และวางแผนการประเมินภายใน (Peer review) ของหน่วยงานภายใน 
- การประสานงาน การติดตาม การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลของผลการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ เพือ่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน (Peer review)  
- ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรับประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- สรุปวิเคราะห์ผลจากตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน (Peer review) ของหน่วยงานภายในเพ่ือน าเสนอ

ผู้บริหาร 
- การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01-02) ตามข้อเสนอแนะจากตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพภายใน

(Peer review) ของหน่วยงานภายใน และจากคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
- การจัดท าสรุปวิเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยคณะกรรมกำรระดับ

นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน โดยตามที่สถาบันฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพสถาบันฯ และงานประกันคุณภาพ ส านักงานเลขานุการฯ ภายใต้ก ากับของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ ส าหรับในปีการศึกษา 2554 การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ ได้มีการจัดท าตัวบ่งชี้เพ่ือ
ประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในครบทุกหน่วยงานย่อยภายใน จ านวน 12 หน่วยงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม คือ1)กลุ่ม
ภารกิจวิจัย 2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจสร้างเสถียรภาพ และ4) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายศูนย์รอบปี2555 นี้ สถาบันฯ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานพิจารณา
ตัวบ่งชี้เฉพาะที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักหน่วยงานเพ่ือรายงานข้อมูลในรายงานประเมินตนเองยกเว้น
ภารกิจวิจัย (5.1-2-1) ส่วนการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันมีการก าหนดผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินสถาบันฯ อย่างชัดเจน (5.1-2-2) ซึ่งในส่วนการด าเนินงานระดับ
สถาบันนั้นได้ก าหนดให้มีการระดมสมอง 3 ครั้ง (5.1-2-3) โดยแบ่งตามภารกิจที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพ่ือพิจารณา
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน จากการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่าน
มา สถาบันฯ ได้พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คือ “การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้ก่อประโยชน์” ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่ว่า “ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ สามัคคี” และในรอบปี 2555 นี้ สรุปที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ มีมติว่าในระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 ได้
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ ที่ถือปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังค าว่า “สร้ำงสรรค์” อยู่
แล้วนั้น จึงพิจารณาให้ด าเนินการตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ “การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้ก่อประโยชน์” ตามระบบประกัน
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ(5.1-3) โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในรอบปีต่อไปขอให้พิจารณาตัวบ่งชี้ ให้
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เฉพาะเจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์มากกว่านี้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ดังกล่าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประเมินหน่วยงาน
สนับสนุนอยู่แล้ว จึงยังไม่สะท้อนการเป็นสถาบันฯ อย่างแท้จริง 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน  โดยสถาบันฯ ให้ความส าคัญและด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการระบุผู้รับผิดชอบตามล าดับขั้นอย่างชัดเจน อาทิเช่น ระดับ
นโยบายมีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยรองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและประกันคุณภาพ ระดับปฏิบัติมีงานประกันคุณภาพเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างครบถ้วนจ านวน 12 
หน่วยงานมาโดยตลอด (5.1-4-1) ซึ่งทั้งนี้มีการน าผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุง โดยการพิจารณาจากผู้บริหารฝ่าย/ศูนย์และจัดส่งเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพ่ือพิจารณา และส่วน
ระดับสถาบันฯ ได้น าผลประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2553 พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบันฯครั้งที่ 5/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554 
(5.1-4-2) เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา (5.1-4-3) 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน  และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยสถาบันฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพที่มีการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานภายในและระดับสถาบันฯ ที่น าผลประเมินคุณภาพ
ภายในมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง และน าแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี ซึ่งเห็นได้จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ ามีที่มีร้อยละของการบรรลุ
ความส าเร็จที่เพ่ิมข้ึน (5.1-5-1) 

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
โดยสถาบันฯ ก าหนดให้มี ระบบ intranet (5.1-6-1) เพ่ือการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลด้าน
การเงินและงบประมาณ ฐานข้อมูลงานวิจัย คลังข้อมูลการฝึกอบรม (www.ifrpd.ku.ac.th) รวมถึงการจัดการ
ข้อมูลการด าเนินงานโดยใช้ระบบ LAN (ifrpd_Server2) ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบโดยงานระบบคอมพิวเตอร์ 
เช่น การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในโฟลเดอร์งานต่างๆ ซึ่งในปี 2554 สถาบันได้พัฒนาระบบ E-office เพ่ือช่วยใน
การรับ – ส่ง และเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สืบค้นเอกสารอัตโนมัติ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน โดยการก าหนดจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ภายในทุกหน่วยงานเพ่ือเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ และมีการก าหนดให้บุคลากรทุกคนพิจารณา วิพากษ์ร่างรายงานก่อนให้คณะกรรมการประเมินฯ  รวมถึง
การให้ข้อมูลสัมภาษณ์ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา และจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ 
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8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน ส าหรับเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของสถาบันฯ นั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) เครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2554 โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ภาย ในสถาบั นฯที่ ม าจ ากผู้ แทนทุ กฝ่ า ย /ศูนย์  และภายนอก สถาบั นฯ  แต่ เป็ นหน่ วย ง านภาย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการตอบรับการร่วมเป็นเครือข่ายจากภายในครบทั้ง 12 หน่วยงาน จากภายนอก
จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ และสถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งได้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีการจัด กิจกรรม“ชี้แจง เข้ำใจ KPI KU 
55” 2) ทั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการด้านเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง เช่น โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ พื่อการประกันคุณภาพ สถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี และสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา
พืชศาสตร์ เมื่อวันที่  26 – 28 มกราคม 2555 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการเข้าร่วมจ านวน 2 ท่าน  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ สถาบันฯ มีการส่งผลงานเข้าประกวดตามโรงการรางวัลคุณภาพครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาบัย
เกษตรศาสตร์จัดขึ้น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ชื่อผลงาน การ
ปรับปรุงขั้นตอนและระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนารคารของบุคลากรสถาบันฯ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

5.1 8 ข้อ 4 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

5.1 7 ข้อ 4 คะแนน 8 ข้อ ไมบ่รรลุ 9 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ ค าสั่งที่ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-2-1 ตัวบ่งชี้เฉพาะที่ระบุในรายงานประเมินตนเองของฝ่าย/ศูนย์ 
5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบันฯครั้งที่ 3 /2555 

วาระพิจารณา ที่ 4.1 ผู้ก ากับ / ผู้ปฏิบัติ ตามผลการด าเนินงาน รายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน 
5.1-2-3 สรุปการประชุมระดมสมองเพ่ือพิจารณาองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก และองค์ประกอบ

ที่ 3 บริหารและการจัดการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  
5.1-3 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

5.1-4-1 ผลประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ 12 หน่วยงาน 
5.1-4-2 บันทึกช่วยจ าประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบันฯครั้งที่ 5/2554

วันที่  25 สิงหาคม 2554 วาระพิจารณาท่ี 2.2  
5.1-4-3 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

2555  
5.1-5-1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2554 
5.1-6-1 รูปตัวอย่างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
5.1-8-1 กิจกรรม“ชี้แจง เข้ำใจ KPI KU 55” 
5.1-9-1 ประกำศนียบัตร รำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 5  

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2553 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ 
ก าหนดให้ฝ่าย/ศูนย์มีการพิจารณา หรือทบทวนเพ่ือจัดท ากระบวนการหลักของฝ่าย/ศูนย์ และน าเสนอผลการ
พิจารณาทบทวนกระบวนการหลักให้ผู้อ านวยการผ่านรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแล  จากนั้นการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับฝ่าย/ศูนย์(Peer review) ก าหนดให้ทุกฝ่าย/ศูนย์ต้องด าเนินการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการให้บริการวิชาการ และ
หน่วยงานภารกิจวิจัย ซึ่งส าหรับหน่วยงานวิจัยได้ก าหนดให้สามารถพิจารณาในภาพรวมของภารกิจวิจัยได้ โดย
ร่วมกันท าระหว่างฝ่ายวิจัยทั้ง 4 ฝ่าย ซึ่งทั้งด้านบริการวิชาการ และด้านวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ แบ่ง
ออกเป็น หน่วยงำนภำรกิจบริกำรวิชำกำร ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ศูนย์บริการประกัน
คุณภาพอาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร หน่วยงำนภำรกิจวิจัย ได้แก่ ฝ่ายกระบวนผลิตและแปรรูป ฝ่ายจุล
ชีววิทยาประยุกต์ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ นอกจากนี้หน่วยงานภารกิจสนับสนุน
การด าเนินงานอย่างส านักงานเลขานุการ ยังมีผลการด าเนินงานด้านการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องด้วย เช่น ระบบเอกสารที่น าระบบ e-office มาใช้ส าหรับการบริหารจัดการเอกสารภายในสถาบันฯ 
โดยการด าเนินงานส่วนใหญ่ ทุกภาคส่วน ยังด าเนินก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการ
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ปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

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

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ในรอบปีงบประมาณ 2554 สถาบันฯ เสนอการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ตามระบบขั้นตอนของ
โครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งอยู่ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือ
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ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน โดยปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ ให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานที่ก ากับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

2. การจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยน าปัญหาเรื่องการไม่ได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการพัฒนาวิชาการ
หลังจากปิดโครงการเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานใหม่และได้ปรับปรุงแบบประเมินเพ่ือให้ได้ทราบความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ  

3. การออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ถ่ายทอดฯ ในทุกภารกิจ   

4. การทบทวน และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น โดยศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์เพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนการท างานในทุกภารกิจของศูนย์ เพ่ือลดระยะเวลา
ด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 

1 6.1-1-1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด ฉบับปรับปรุงปี 2554 
2 6.1-2-1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 

6.1-2-2 แบบประเมินโครงการพัฒนาวิชาการ 
3 6.1-3-1  คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดฉบับปรับปรุงปี 2554 
4 6.1-4-1 รายงานการประชุมศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2555 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดฉบับปรับปรุงปี 2554 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการ
ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่า
คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่า  มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 

ตำรำงท่ี    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 4.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 4.50 4.91 4.76 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.50 - 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.50 4.82 4.64  
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก  

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม  - 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ  - 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ที่ส่งผลกระทบ สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียว ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ที่รองรับนโยบายด้าน

ความปลอดภัยทางอาหารของประเทศโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสารภูมิแพ้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐานของ Codex และประเทศคู่ค้า อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดโลก  

3. มีงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถน ามาบูรณาการ/พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัย และพัฒนาการ
เรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 

1. ควรติดตาม ประเมินความส าเร็จของการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงการ
สนับสนุนด้านวิจัย  

2. ควรพิจารณา การก ากับ ติดตามประเมินผลส าเร็จของแผนงานประจ าปี แผนกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์
วางแผนในรอบต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ควรน า
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน มาปรับปรุงเพื่อก าหนดการวางแผนการด าเนินงานให้ครบถ้วน 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. มีกระบวนการด าเนินงานด้านนโยบายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 

- ไม่พบแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามต าแหน่ง และสามารถติดตาม ประเมินผลส าเร็จของแผน เพ่ือสามารถน ามา
พัฒนาปรับปรุง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- สถาบันฯ มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ  - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม  - 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 

- ควรสร้างความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ (ด้านแผน ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
งบประมาณ ด้านทบทวนการด าเนินงาน) ภายนอกมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาระบบการด าเนินงานตามภารกิจ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม - 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 

- ควรก าหนด หรือทบทวนกระบวนการหลักด้านวิจัย เพ่ือจัดท าข้อก าหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  



3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อยจ านวน 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น 4 ภารกิจ ดังนี้ 

กลุ่มภำรกิจวิจัย 
 ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 

คะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ระดับ ดี 
ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร 

คะแนนเฉลี่ย 4.42  อยู่ระดับ ดี 
ฝ่ำยจุลชืววิทยำประยุกต์ 

คะแนนเฉลี่ย 4.31อยู่ระดับดี 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.68  อยู่ระดับ ดีมำก 

จุดแข็ง - จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ระดับนานาชาติสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

- นักวิจัยมีศักยภาพในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ด้านงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับ 

- สัดส่วนของเงินอุดหนุนงานวิจัยสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. นักวิจัยมีศักยภาพในการสร้างผลสัมฤทธิ์
ด้านงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับ 

2. มีผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาจ านวนมาก 

แนวทำงเสริม  ควรพิจารณากระตุ้นให้
นักวิจัย ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนำ 1. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
2. ยั ง ไ ม่ มี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการด าเนินงานหลัก 

- 1. ไม่พบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ด้าน
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน 

2. ผลงานของฝ่ายฯ ส่วนใหญ่เกิดจาก
นักวิจัยอาวุโส 

- การบรรลุ เป้าหมายตามตัวบ่ง ช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี(ร้อยละ50)ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการติดตามงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรพิจารณาด าเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานหลัก 
3. ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมายใน

แผนปฏิบั ติ ง านประจ าปี ที่ ส ะท้ อน
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของฝ่าย เช่น การ

1. ควรก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัด ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันฯ 

2. ควรมีการติดตามงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของนักวิจัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ควรมีการติดตามงานวิจัยที่น าไปใ ช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรผลักดัน และหาแนวทางเพื่อการ
สร้างผลงานของนักวิจัยรุ่นใหม่ 

3. ค ว ร ก า ห น ด ตั ว ช้ี วั ด ใ น แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของฝ่าย 

1. ควรน าผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ตามแผนประจ าปี  มาปรับปรุ งการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. การน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัว
บ่ ง ช้ี ( ร อบปี ง บประม าณ )  ค ว ร ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บการร ายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน ต่อสถาบันฯ 
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 ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 
คะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.42  อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยจุลชืววิทยำประยุกต์ 
คะแนนเฉลี่ย 4.31อยู่ระดับดี 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.68  อยู่ระดับ ดีมำก 

น าผลงานไปใช้ประโยชน์ และการยื่นจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

4. ควรหาแนวทางกระตุ้ น ให้ นั ก วิ จั ย
สามารถขอเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกให้มากขึ้น 

 

3. ควรมีการติดตามผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ควรก าหนดกิจกรรม / ตัวช้ีวัด ในการ
พัฒนาปรั บปรุ งต ามข้ อ เ สนอแนะ
(สปค.01) ให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ
สถำบัน ฯ 

- สถาบันฯ  ควรสนับสนุ นด้ านการ
ประชาสัมพันธ์องค์ กร  เ ช่น เ รื่ อ ง
ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

1. สถ าบั นฯ  ค ว รส นั บ ส นุ น ด้ า นก า ร
ประชาสั มพันธ์ อ งค์ ก ร  เ ช่น  เ รื่ อ ง
ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

2. สถาบันฯ ควรจัดท าเส้นทางสายอาชีพ
โดยเฉพาะของต าแหน่งนักวิจัย 

3. สถาบันฯ ควรพิจารณาก าหนดคู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับนักวิจัย ในภาพรวม
ของสถาบันฯ 

1. สถาบั นฯ  ค ว รส นั บส นุ นด้ า นกา ร
ประชาสั มพันธ์ อ งค์ ก ร  เ ช่ น  เ รื่ อ ง
ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

2. สถาบันฯ ควรสนับสนุนการสร้างชุด
โครงการเชิงบูรณาการ โดยการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยอาวุโส และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ จากทุกฝ่ายร่วมกัน 

- สถา บั นฯ  ค ว รส นั บส นุ น ด้ า น กา ร

ประชาสั มพั นธ์ อ งค์ ก ร  เ ช่น  เ รื่ อ ง

ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
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กลุ่มภำรกิจสร้ำงเสถียรภำพ 
 ฝ่ำยกำรตลำด 

คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ระดับ ดี 
ฝ่ำยโรงงำน 

คะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ระดับ ดีมำก 

ฝ่ำยอำหำรและจัดเลี้ยง 
คะแนนเฉลี่ย 3.92 อยู่ระดับ ดี 

จุดแข็ง 1. มีศักยภาพสูงในการหารายได้ในการสร้างเสถียรภาพให้แก่
องค์กร 

2. บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจ ทุมเท และเสียสละ ในการท างาน 
3. มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่หลากหลายจ าหน่าย และเป็นที่ยอบ

รับของผู้บริโภค เช่น โปรตีนเกษตร น้ าปลาหวาน น้ าแกงส้ม
เข้มข้น เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักผสมน้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ 
(fruit vinegar drink) เป็นต้น 

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจ าหน่าย และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมการจ าหน่ายและการตรวจนับ
สินค้าคงเหลือ  เป็นต้น 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง 
และสามารถท างานทดแทนกันได้ 

2. มีการวางแผนการด าเนินงาน แผนการผลิต ที่สอดคล้อง
กับภารกิจของฝ่ายตลอดจนมีการจัดท าปฏิทินกิจกรรม
ของฝ่าย เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

3. การด าเนินงานของฝ่ายสามารถสนองตอบภารกิจสร้าง
เสถียรภาพ บริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัยของสถาบันฯ ได้อย่างครบถ้วน 

4. มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  

1. ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงได้รับการยอมรับในเรื่อง
คุณภาพ ความปลอดภัย ความหลากหลาย ของการ
จัดเลี้ยง 

2. มีศักยภาพสูงในการหารายได้ในการสร้างเสถียรภาพ
ให้แก่องค์กร 

3. พนักงานมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และ
สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ทดแทนกันได้ 

จุดที่ควรพัฒนำ 1. ยังไม่พบแผนการให้บริการจากผลการส ารวจตามต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่เป็นรูปธรรม 

2. ยังไม่พบการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. ขาดบุคลากรหน่วยติดต่อ/ตลาดใหม่ๆ เพื่อจ าหน่ายสินค้าแบบ
ขายส่ง 

4. ขาดแผนการตลาดในเชิงรุก 
5. กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ไม่สอดคล้องกับภาระงาน

ของบุคลากร 

1. ขาดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ผลิต/งานบริการ 

2. สภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตไม่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบถ่ายเท
อากาศ ระบบเสียง เป็นต้น 

 

1. ขาดกระบวนการรับสมัคร การคัดเลือกบุคลากรเข้า
มาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่สามารถช่วยในการ
จัดหาผู้มาปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและภักดีต่อ
องค์กร 

2.  ขาดการวิ เคราะห์ภาระงานในภาพรวมและ
รายบุคคล เพื่อการวางแผนอัตราก าลังคนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ครบทุกกิจกรรมที่

ด าเนินการ 
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 ฝ่ำยกำรตลำด 
คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยโรงงำน 
คะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ระดับ ดีมำก 

ฝ่ำยอำหำรและจัดเลี้ยง 
คะแนนเฉลี่ย 3.92 อยู่ระดับ ดี 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรจัดท าแผนการให้บริการจากผลส ารวจตามต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่เป็นรูปธรรม 

2. ควรให้ความส าคัญในการก ากับ ติดตาม และการประเมินผล
ส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. ควรจัดหาบุคลากรหน่วยติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดการ
จ าหน่ายสินค้าท่ีมีศักยภาพการผลิตในเชิงพานิชย์ 

4. ฝ่ายควรจัดท าโครงการเสนอของบประมาณจัดจ้างผู้เช่ียวชาญ
จาภายนอกในการท าวิจัยตลาด เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์หรือแผน
ธุรกิจที่เหมาะสม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5. ควรพิจารณากิจกรรมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้สอดคล้อง
กับภาระงานของบุคลากร 

6. ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เฉพาะฝ่ายโดยให้บุคลากรมี
ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของหน่วยงานในอนาคต 

7. ควรด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แยกตามภารกิจที่
ด าเนินการ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ทางฝ่ายได้ด าเนินการใน
รอบป ี

1. ควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพภายในโรงงานผลิตที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

2. ควรก าหนดวิสัยทัศน์ของฝ่ายโรงงาน โดยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และทิศทางที่ต้องการเป็นในอนาคตของ
หน่วยงาน 

3. ควรมีกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร เช่น กรณี
อัตราว่าง/เกษียณอายุราชการ ควรพิจารณา คัดเลือก
จากบุคลากรภายในก่อน เป็นต้น 

1. ควรก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงานที่
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

3. ฝ่ายควรก าหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะที่มีข้อมูลทางด้าน
รายรับและรายจ่ายของการด าเนินงาน เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพในการหาก าไร 

4. ควรมีการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุก
กิจกรรมและน าเสนอต่อผู้บริหาร 

5. ควรให้ความส าคัญในการบันทึกการประชุมหารือ
ของฝ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินงาน 

ข้ อ เ สนอแนะ
ระดับสถำบันฯ 

1. สถาบันฯ ควรก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานระดับ ฝ่าย/
ศูนย์/ส านัก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รูปเล่ม การเขียน การอ้างอิงหลักฐาน ตัวบ่งช้ี) เพื่อสะดวกใน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในและการน าไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน 

1. สถาบันฯ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการผลิต/
งานบริการ 

2. สถาบันฯ ควรเร่ งจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตาม
ต าแหน่งงานของทุกหน่วยงานในสังกัด 

3. สถาบันฯ ควรก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานระดับ 

1. สถาบันฯ ควรก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานระดับ 
ฝ่าย/ศูนย์/ส านัก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รูปเล่ม การเขียน การ
อ้างอิงหลักฐาน ตัวบ่งช้ี) เพื่อสะดวกในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในและการน าไปใช้ประโยชน์
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 ฝ่ำยกำรตลำด 
คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยโรงงำน 
คะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ระดับ ดีมำก 

ฝ่ำยอำหำรและจัดเลี้ยง 
คะแนนเฉลี่ย 3.92 อยู่ระดับ ดี 

2. สถาบันฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
ของทุกหน่วยงานในสังกัด 

3. สถาบันฯ ควรสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ผ่านช่องทาง/กิจกรรม เช่น เว็บไซด์ สื่อ สิ่งพิมพ์ 

ฝ่าย/ศูนย์/ส านัก จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รูปเล่ม การเขียน การอ้างอิง
หลักฐาน ตัวบ่งช้ี) เพื่อสะดวกในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและการน าไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน 

ของหน่วยงาน 
2. สถาบันฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตาม

ต าแหน่งงานของทุกหน่วยงานในสังกัด 
3. สถาบันฯ ควรพิจารณาเพิ่มช่องทางในการจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายนอกและภายใน มก. 

 
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 อยู่ระดับ ดีมำก 

ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ระดับ ดี 

ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 3.14 อยู่ระดับ พอใช้ 

จุดแข็ง - บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมุ่งมั่นในการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศูนย์ฯ มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับด้านอาหาร
เป็นจ านวนมาก ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจทั้ง
ทางเว็ปไซต์และเอกสาร 

2. บุคลากรของศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ 

1. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มีความพร้อมในเรื่อง
เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร  

2. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร เป็นหน่วยงานที่ได้รับ

รองคุณภาพระดับสากล 

จุดที่ควรพัฒนา - ศูนย์ฯ ยังไม่มีกระบวนการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์
หลังการฝึกอบรม 

 

- - ศูนย์ฯ ยังไม่สามารถคิดค านวณต้นทุนที่แท้จริงของการ
ให้บริการส่วนใหญ่ (24 รายการจาก 700 รายการ) ได้ จึงไม่
สามารถสะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของศูนย์ฯ ที่จะน ามา
บริหารจัดการ 

 
ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 

เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
2. ควรเพิ่มตัวช้ีวัดเรื่องจ านวนผู้รับบริการ ไว้ในแผนงานบริการ

1. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะโดยให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของศูนย์ฯ เช่น ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ของศูนย์ฯ ทั้งภายในประเทศ

1. ศูนย์ฯ ควรพิจารณาทบทวนคิดค านวณต้นทุนให้ครบทุก
กิจกรรม หรืออย่างน้อยให้ด าเนินการ 50% ต่อปี โดย
สถาบันฯ ควรให้การสนับสนุนในการหาข้อมูลส่วนกลางเพื่อ
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 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 อยู่ระดับ ดีมำก 

ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ระดับ ดี 

ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 3.14 อยู่ระดับ พอใช้ 

วิชาการ และก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา และสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร 

3. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีเฉพาะโดยให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของศูนย์ฯ เช่นร้อยละของหลักสูตรที่ไม่สามารถเปิดได้ตาม
แผนงานฝึกอบรม, ร้อยละของหลักสูตรใหม่, ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 

4. การจัดท า สปค. 02 ไม่ครบถ้วนตาม สปค.01 รวมทั้งการ
กรอกข้อมูล สคป.01 ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ตนเองและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

และต่างประเทศ 

2. ควรปรับปรุ งข้อค าถามในแบบสอบถามที่
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางเว็ป
ไซต์ให้สอดคล้องกับการให้บริการ เพื่อวิเคราะห์
ผลการให้บริการของผู้เยี่ยมชมผ่านเว็ปไซต์ และ
ผู้เข้ารับบริการโดยตรงท่ีสถาบันฯ 

3. รูปแบบการบันทึกรายงานการประชุมขอให้มี
องค์ประกอบครบมาตรฐาน เพื่อท าให้การ
ติดตามผลการด าเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 

- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
- รับรองรายงานการประชุม 
- เรื่องสืบเนื่อง 
- เรื่องเพื่อพิจารณา 
- เรื่องอื่นๆ 

เป็นฐานในการค านวณ (เช่น ค่าสารเคมี, ค่าเสื่อมราคา เป็น
ต้น) และรับผิดชอบในการส่วนของการคิดค านวณ 

2. ศูนย์ฯ ควรมีการจัดท ารายงานและบันทึก การประชุมทุก
ครั้ง เนื่องจากรายงานการประชุมจะเป็นแหล่งตรวจสอบ
ของตัวบ่งช้ี 

3. การตั้งเป้าหมายการให้บริการในแผนการปฏิบัติงานควร
พิจารณาจากผลการด าเนินงานจากรอบปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์ 
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กลุ่มภำรกิจสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 
 ส ำนักงำนเลขำนกุำร 

คะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ระดับ ดี 
ฝ่ำยวิศวกรรม 

คะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่ระดับดีมำก 
จุดแข็ง 1. เป็นหน่วยงานท่ีสามารถหารายได้เพิ่มให้กับสถาบันฯ 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ(E-office) มาช่วยในการด าเนินงานขององค์กร 
แนวทางเสริม 
1. การหารายได้ ควรส ารวจควมต้องการของผู้ใช้บริการ โดยระบุสิ่งที่หน่วยงานสามารถ

น าเสนอพิเศษให้กับผู้ใช้บริการ 

1. ฝ่ายวิศวกรรมสามารถสร้างผลงานท่ีน ามาซึ่งช่ือเสียง และรายได้ให้แก่สถาบันฯ 
แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ใน

การสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายฯ 
2. ควรปรับสัดส่วนการด าเนินงานของฝ่ายฯ โดยเพิ่มผลงานด้านการออกแบบเครื่องมือ

เครื่องจักร และควรปรับภาระงานซ่อมบ ารุงโดยใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
(outsourcing) 

3. ควรน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

จุดที่ควรพัฒนา 1. ตัวช้ีวัดในแผนด าเนินงานประจ าปีไม่สะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2. แผนการด าเนินงานประจ าปีไม่สอดคล้องกับแผนการเงิน 

1. ขาดการจัดท าแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และขาดการประมวลข้อมูลประกอบการน าเสนอ

ที่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 1. ควรก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติงนให้สะท้อนผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
2. ควรก าหนดแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการเงิน 
3. ควรน าเสนอผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักงานเลขานุการในรายงานการ

ประเมินตนเอง 
4. ควรส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการถภายในสถาบันฯ ตามพันธกิจของส านักงาน

เลขานุการ 
5. ควรพิจารณาปรับวิสัยทัศน์ให้กระชับ ชัดเจน และก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
6. ควรจัดประชุมบุคลากรทั้งส านักงานเลขานุการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
2. ควาปรับปรุงระบบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของฝ่าย ฝ่ายสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการและการเสนอของบประมาณได้ 
3. ควรพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากร ให้ทันสมัยและน ามาปรับใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดท าคู่มือตรวจซ่อมบ ารุง และใบงานตรวจสอบเครื่องมือ 
4. ควรน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานของฝ่าย 
5. ควรพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงล าดับการบริหารจัดการที่เหมาะสม

และชัดเจน 
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 ส ำนักงำนเลขำนกุำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยวิศวกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่ระดับดีมำก 

7. ควรท าแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรประจ าปี 
8. ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหลักด้านอื่นที่มีผลกระทบสูง 

ข้อเสนอแนะระดับ
สถาบันฯ 

- สถาบันฯควรพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งช้ี 3.1 ข้อ 3 1. สถาบันฯ ควรมีหน่วยงานที่จะพัฒนาผลงานของฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้ซึ่งจะเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่สถาบันฯ 

2. สถาบันฯ ควรสนับสนุนโครงการวางระบบบริหารจัดการของฝ่ายวิศวกรรม โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างผลงานของฝ่าย 

3. สถาบันฯ ควรก าหนดโครงสร้างหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่กี่บ ารุงรักษาต่างๆให้อยู่ฝ่าย
เดียวกัน จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษา และมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษาขององค์กร 

 



บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามรอบปี
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2554 นั้น สถาบันฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และ
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จากข้อเสนอแนะและแนวทางเสริมทั้งหมด 26 ข้อ  โดยมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 15 โครงการ และได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 



4.1 การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค02) 
จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง

กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ภำพรวม                    
งานนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 
1 และ 2 งานวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารยัง
มีจ านวนน้อย 

1.  ส ถ า บั น ฯ ค ว ร มี
คณะกรรมการรับผิดชอบให้
นักวิจัยสร้างผลงานนวัตกรรมใน
เชิงรุก 

สถาบันฯ มีคณะกรรมการวิจยัท า
หน้าที่ผลักดันผลงานนวัตกรรมอยู่
แล้ว 

การรวมพลังคนรุ่นใหม่
เพื่อนวัตกรรมสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหร
ประจ าป ี 2554 - 
2555 

    2 100 1,000,000 ผอ. คณะ
ท าง
าน 

  2.  จากการตรวจประเมินพบว่า
สถาบันฯยังขาดต าแหน่งงาน
หรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่เป็น
งานประจ าในการประสานงาน
และบริหารโครงการต่างๆ ของ
งานวิจัยซ่ึงเป็นงานภารกจิหลัก
ของสถาบันฯ เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารควรทบทวนโครงสร้าง
การบริหารงานในส่วนของ
ส านักงานเลขานุการ 

สถาบันฯ มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการและ
ประสานงานด้านวจิัยโดยนักวิจยั
เองอยู่แล้ว จึงยึดกรอบการ
ด าเนินงานแบบเดิม 

- - -   - - - - 

  3.  สถาบันฯ ควรเริ่มด าเนินการ
จั ดท า สมร รถนะ ขอ งแต่ ล ะ
ต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และให้น าการ

สถาบันฯมีเพียงการวิเคราะห์
อัตราก าลังบุคลากรที่จะ
เกษียณอาย ุ การจัดท า Trainning 
need แต่ยังไม่มีแผนฯ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนา

1.จัดท าสมรรถนะ
ของแต่ละต าแหน่ง 

ในปี 55มี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ตาม

1 30 10,000 รอง 
ผอ.
ฝ่าย
บริหาร

สนง.
เลขา
ฯ 2.ประเมิน

บุคลากรตาม
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ประเมินสมรรถนะมาวางแผน
พัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวตลอดจนน าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นส่วน
หนึ่ งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลิตภัณฑ์อาหาร สมรรถนะที่
ก าหนด 

สมรรถนะ
หลัก และมี
การ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

ฯ 

3.น าผลประเมิน
ประเมินสมรรถนะ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรและน าไป
ประเมนความดี
ความชอบ 

  4.  การติดตามประเมินผลของ
คณะกรรมกา รแต่ ล ะคณะคว ร
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม อาทิ การ
ใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและ
ให้จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงาน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สถาบันฯมีคณะกรรมการที่บริหาร
จัดการในแต่ละด้านจ านวนมาก แต่ไม่ 
ยังไม่มีการวิเคราะห์ตนเองตามกรอบ
การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

  คณะกรรมการแต่ละ
ชุดจัดท าการ
ประเมิน/วิเคราะห์
ตนเองหลังเสร็จสิ้น
ตามวาระหรือตาม
รอบปีงบประมาณ 
เพื่อพิจารณาตาม
บทบาทภาระหน้าที่
ที่ก าหนดไว ้ และ
ควรแสดงให้เห็น
ผลลัพธ์ของการ
ท างาน 

-  - กก .
ด ำเนินงำ
น  
 - กก.
ประกัน 
 - กก.
วิจัย 

10 - ผอ. 
รอง 
ผอ.  
และผ
ช.ผอ. 
ที่
ก ากับ
ดูแล
แต่ละ
ชุด 

คณะ 
กก/
คณะ
ท าง
าน 

  5.  สถาบันฯ ควรเพิ่มกิจกรรม
ในการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ
ถึงเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของ

มหาวิทยาลัยมีส านักงานบริการ
วิชาการที่ประสานงานอยู่แล้วควร
พิจารณาระดับมหาวิทยาลัย 

- ให้ คว ามรู้ คว าม
เข้าใจในเรื่อง การ
เขียนข้อเสนอเพื่อ

  2 100   รอง
ผอ.
ฝ่าย

คณะ
ท าง
าน 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ผลงานในการเตรียมการเพื่อขอ
ยื่นฯ เป็นการลดภาระของ
หน่วยงานกลางจากมหาวิทยาลยั
ฯ 

ยื่นสิทธิบัตร บริหาร
ฯ 

KM 

  6.  จากการประเมินเบื้องต้น
พบว่า สถาบันฯ มีศักยภาพใน
ด้านการผลิตและการให้บริการ
ค่อนข้างสูง ดังนั้น สถาบันฯ ควร
ป รั บ ก ลยุ ท ธ์ ก า ร ผลิ ต  ก า ร
ให้บริการ และการตลาดเชิงรุก
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพพร้อมกับการปรับ
ระเบียบเงินรายได้เพื่อน าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยฯ จะท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารและ
ความมั่นคงขององค์กร 

- - 1.การผลิต การ
ให้ บ ริ ก า ร  แล ะ
การตลาด เชิงรุก 
2.น าเสนอระเบียบ
เงินรายได้เพื่อให้
เกิดความคล่องตัว 
ต่อมหาวิทยาลัย
ผ่าน ผอ. 

รำยได้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ15 

  
 2 

100   ผอ. หน่ว
ยงา
น
สร้าง
เสถี
ยรภ
าพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนงำน                
  สถาบันฯ ควรก าหนดแผนและ

ตัวชี้วัดในเชิงรุกทุกๆ ด้านที่
ชัดเจน 

ในปีงปม.2554 สถาบันฯมีการ
ก าหนดตัวชีว้ัดของแผนการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน 

- - -   
  
  

- - - - 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก                  
  แนวทำงเสรมิจุดแข็ง ในรอบปี2554 สถาบันฯยังไม่มี

ประชาสัมพันธโ์ดยตรงอยา่งชัดเจน
- -จัดหานกั

ประชาสัมพันธ์ที่
- 2 100   หน.

สนง.
สนง.
เลขา1.     ก าหนดให้ประชาสัมพันธ์
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ของสถาบันฯ จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ ์ เพื่อเผยแพร่
ผลงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม
ช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทราบทั่วถึง 

ขณะนี้ได้ก าหนดไว้ในแผนปี 2555 
เพื่อจัดท าแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธอ์งค์กร 

เป็นพนักงาน
ประจ า 

เลขาฯ ฯ 

2.     จัดให้มีการสรุปประเมิน
ขวัญและก าลังใจ และความพึง
พอใจในการท างานของบุคลากร
และท าการวิเคราะห์เพื่อจัดท า
แผนในการยกระดับคะแนน 

ได้ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่าง
การประเมินผล 

- - - 2 100   หน.
สนง.
เลขา 

สนง.
เลขา
ฯ 

1.   การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ได้
ด าเนินการที่เป็นภาพชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นเพียง
ค าถามข้อหนึ่งในแบบประเมินหลังการใช้บริการ
เท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้ตอบจะไม่ตอบและจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายแคบ อีกทั้งผลที่ได้ไม่สามารถน ามา
วิเคราะห์เชิงประจักษ์ในการจัดท าแผนได้ 

1.  จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ส ารวจความตอ้งการในภาพรวม
ของสถาบันฯ (Needs 
Assessment) กับกลุ่มลูกค้า
หรือผู้รับบริการ เป้าหมายเพื่อ
น ามาวิเคราะหว์างแผนการ
ให้บริการตามศักยภาพและก าลัง
การให้บริการ (Capacity) ของ
สถาบันฯ 

งานให้บริการของสถาบัน
หลากหลายซ่ึงยังไม่มีการ
ประมวลผลเพื่อจัดท าแบบส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย 

ส ารวจความตอ้งการ
ของผู้รับบริการ 

ก าหนดแบบ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมทีแ่สดงให้
เห็นถึงกิจกรรม
บริการของ
สถาบันฯอยา่ง
ครบถ้วน 

- 2 100   รอง
ผอ.
ฝ่าย
บริหาร
ฯ 

สนง.
เลขา
ฯ 

2.   การติดตามและประเมินผลยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

2.  ในการติดตามและ
ประเมินผลของคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสถาบันฯ อาจใช ้
SWOT Matrix เป็นเครื่องมือ

เหมือนกับภาพรวม ข้อ 4 - - -    - - - 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ประเมินผลและหากลยุทธ ์ หรือ
วิธีการแก้ไข เพื่อให้โครงการ
ต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.   การพัฒนาบุคลากรในภารกจิยังเป็นการ
พัฒนาตามความตอ้งการส่วนบุคคลไม่ได้
วิเคราะห์เชิงประจักษ์จากแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน 

3.  การพัฒนาบุคลากรเชิง
ประจักษ์นั้น สถาบันฯ ควรเริ่ม
จากการก าหนดสมรรถนะ
(Competency) ตามแผน
ยุทธศาสตร์และท าการวัดเพื่อน า
ผล (Competency Gap) มาใช้
วางแผนการพัฒนาบุคลากรจะมี
ความชัดเจนกวา่ 

เหมือนกับภาพรวม ข้อ 3 - - -    - - - 

4.     การน าผลการวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชนย์ังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการรับรอง
จากกลุ่มเปา้หมาย 

4.  สถาบันฯ ควรเร่งจัดท า
แบบฟอร์มการรับรองการใช้
ประโยชน์ให้ผู้รับการถ่ายทอด
หรือรับบริการรับรอง 

    1.จัดท า
แบบฟอร์ม 

มีหลักฐำน
ในกำรน ำ
ผลงำนวิจั
ยไปใช้
ประโยชน์
อย่ำง
ชัดเจน 

2 100   ผช.
ผอ.
วิจัย 
และ 

คณะ
กรร
มกา
ร
วิจัย
และ 

2.น าแบบที่
ก าหนดไปใช้จริง 

  รอง 
ผอ.
พัฒนา
ฯ 

ศูนย์
ถ่าย
ทอด
ฯ 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและจัดกำร                    
1.     ไม่พบรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
สถาบันฯ 

1.     ควรจัดท ารายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันฯ 

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นมีการ
ถ่ายทอดขอ้มูลการประชุมสู่
คณะกรรมการด าเนินงานทุกครั้งอยู่
แล้ว 

- - -   - - - - 

2.     ผู้บริหารมีการจัดประชุมบคุลากรทั้ง
หน่วยงานเพยีงครั้งเดียวต่อปีการศึกษา 

2.     ผู้บริหารควรจัดให้มีการ
ประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

- - ประชุมบุคลากร  ประชุม
บุคลากร 2 
ครั้งต่อปี 

2 100   ผอ. สนง.
เลขา
ฯ 

3.     ไม่พบแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งเป็นรายบุคคล 

3.     ควรจัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งเป็น
รายบุคคล 

เหมือนกับภาพรวม ข้อ 3 - - -   - - - - 

  แนวทำงเสรมิจุดแข็ง       -   100 - รอง 
ผอ.
ฝาย
บริหาร
ฯ 

คณะ
ท าง
าน 
KM 

1.   ควรด าเนินการรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บรรจุในโฟลเดอร์การ
จัดการความรู้และปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องต่อไป 
เพื่อให้บุคลากรได้น าไปพัฒนา
กระบวนการท างานของตน 

สถาบันฯมีคณะท างาน KM ที่
รับผิดชอบและด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบตามวงจรPDCA  

การเก็บรวบรวม
ความรู้และปรับ
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

2 

  2.   ควรน าผลที่ได้จากการ
พัฒนาความรู้และทกัษะมา
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้

สถาบันฯ อยู่ระหว่างการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

- - -   - - - - 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

ชัดเจนต่อไป 
  3.   ควรจัดท าแผนบริหารความ

เส่ียงที่มีระดับสูงให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมของสถาบันฯ และ
ด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

สถาบันฯได้มีการวิเคราะห์ส าหรับ
การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
แล้ว 

- - -   - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ                    
1.ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1.  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ต้องใช้ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันฯ มีการด าเนินการแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินในปี งปม.2555 
และกลยุทธ์ป2ี556-2560 แล้ว 

- - -   - - - - 

2.   รายงานการเงินที่น าเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) การน าเสนอข้อมูลยังไม่
ถูกต้อง การตรวจสอบพบว่าสถาบันฯ มีรายงาน
การเงินครบถ้วน 

2. ควรปรับการน าเสนอรายงาน
การเงินในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยใช้รายงาน
สถานะงบการเงิน 

มีการปรับรูปแบบการรายงานใน
รายงานประกันคุณภาพที่จัดส่งให ้
มก.ในปี 2554 แล้ว 

- - -   - - - - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

                   

  1. สถาบันฯ จ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
และให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

    น าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการ
ข้อมูล(MIS/FIS)  

  1 30 300,000   ส านั
กงา
น
เลขา
นุกา
รฯ 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

  2. สถาบันฯ ควรประสานงานกับ
ส านักประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการจัดท าแผน
และหลักสูตรการเรียนรู้ของ
ระบบประกันคุณภาพให้
สอดคล้องกับสถานะของแต่ละ
ต าแหน่งงาน 

    ร่วมมือกับ
ส านักประกัน มก. 
โดยเสนอหลักสูตร
ที่สถาบันต้องการ
ส่งบุคลากรไป
เรียนรู(้ก าหนดใน
แผนพัฒนา
บุคลากร)  

  1 50   รอง 
ผอ.
ฝ่าย
บริหาร
ฯ 

งาน
ประ
กัน
คุณ
ภาพ 

  3. งานประกันคุณภาพของ
สถาบันฯ ควรก าหนดแผนงาน
ร่วมกับคณะด าเนินงานประกัน
คุณภาพในการพัฒนาระบบงาน
ทุกงานของสถาบันฯ ให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานประจ าเพื่อให้ระบบ
ประกันคุณภาพฝังใน
กระบวนการท างานไม่ให้กอ่เกิด
ทัศนคติของการเพิ่มงานประกัน
คุณภาพ 

    งานประกัน
คุณภาพก าหนด 
แผนงานให้ความรู้ 
เช่ือมโยง งานแผน 
การเงิน งานวิจยั 
งานบริการ
วิชาการ เข้ากับ
งานประกัน
คุณภาพ  

  1 50   รอง 
ผอ.
ฝ่าย
บริหาร
ฯ 

งาน
ประ
กัน
คุณ
ภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
  1.  ควรมีการจัดท าความ

เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของ
กิจกรรมหลักของสถาบันฯ 

เหมือนกับองค์ประกอบที ่5 ข้อ1 - - -   - - - - 
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จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ กำรวิเครำะหต์นเอง โครงกำรที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำร
แก้ไข/ (กลยุทธ์) 

กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงกำร 

ตัวชี้วดั
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ (กล

ยุทธ์) 

7. ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กิจกรรม 

8. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

ของ
โครงกำร 

7. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว ้

8.1 
ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้

ปฏิบตัิ 
งำน 

  2.  งานหลักที่ต้องให้บริการ
โดยตรงกับลูกค้าควรจัดท าป้าย
แสดงขั้นตอนของการติดต่อ
ขอรับบริการที่ชัดเจน 

  - -จัดท าปา้ยแสดง
ขั้นตอนของงาน
รับบริการให้
ชัดเจน เช่นFQA 
งานการเงิน งาน
ฝึกอบรม เป็นต้น 

- 1 50 - - หน่ว
ยงา
นที่มี
การ
ให้บ
ริกา
รฯ 

  3.  สถาบันฯ ควรก าหนดให้มี
การให้บริการแบบการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one 
stop service) 

งานบริการของสถาบันที่เด่นชัดเช่น 
FQA มีการให้บริการแบบone 
stop service อยู่แล้ว แต่อาจไม่มี
ป้ายแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน 

- - - 1 50 - - - 



บทท่ี 5   
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

 

ประธานคณะกรรมการ ............................................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์) 
                                                                           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รองประธานคณะกรรมการ ............................................................... (อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ) 
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กรรมการ ................................................................ (นายธ ารงศิลป โพธิสูง) 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือพัฒนาพืชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กรรมการและเลขานุการ .................................................................. (นางสาวรัชภร  พานิชเฮง) 
ส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ ................................................................. (นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ) 
ส านักงานประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และ
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ               
มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภำพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

  ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 12 เดือน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.50 3.50 4.88 4.54 4.76 4.34 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 
เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 4.50 4.08 4.82 4.47 4.64 4.31 
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ด ี ดี ดีมำก ดี ดีมำก ดี 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ               
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ภำพรวม 
 จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

1. สถาบันฯ มีชื่อเสียงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการที่เป็นฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่าง 
2. สถาบันฯ มีความพร้อมด้านก าลังคน (จ านวนและความสามารถ) วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ที่ จ ะผลิ ต 

และ 
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับกลยุทธ์การท างานให้พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคต ของสภาวการณ์ด้านอาหารและการเกษตรในประเทศและทั่วโลก โดยให้ความส าคัญกับความต้องการ
จ าเป็น (needs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ังภายในและภายนอกสถาบันฯ 

2. ขยายกลุ่มผู้รับบริการเพ่ิมผ่านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบริการของสถาบันฯ ในเชิงรุกและ 
ใช้หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship management) ในการรักษาผู้รับบริการเดิม พร้อมทั้ง
พิจารณาเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

3. บริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียในสถาบันฯ (lean management) เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็ม 
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความประหยัดทั่วทั้งองค์กร  

 ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและ 

จัดระบบการท างานให้สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษากับกระบวนการท างานตามปกติของบุคลากร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          133 

 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่าง
ดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 26 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการที่
ยังไม่ส าเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 11 กิจกรรม กิจกรรม ได้แก่ 

1. สถาบันฯ ควรเริ่มด าเนินการจัดท าสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และให้น าการประเมินสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 
30 

2. การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการแต่ละคณะควรด าเนินการให้เป็นรูปธรรม อาทิ การใช้ SWOT 
Matrix เป็นเครื่องมือเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและให้จัดท ารายงานสรุปการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 10 

3. การพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษ์นั้น สถาบันฯ ควรเริ่มจากการก าหนดสมรรถนะ (Competency)                
ตามแผนยุทธศาสตร์และท าการวัดเพ่ือน าผล (Competency Gap) มาใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากรจะมีความ
ชัดเจนกว่า ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 30 

4. ควรจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งเป็นรายบุคคล  ซึ่ง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 30 

5. ควรน าผลที่ได้จากการพัฒนาความรู้และทักษะมาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ชัดเจนต่อไป  อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนฯ  

6. สถาบันฯ จ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการประกันคุณภาพและให้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 30 

7. สถาบันฯ ควรประสานงานกับส านักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดท าแผนและหลักสูตร
การเรียนรู้ของระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานะของแต่ละต าแหน่งงาน ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ได้ร้อยละ 50 

8. งานประกันคุณภาพของสถาบันฯ ควรก าหนดแผนงานร่วมกับคณะด าเนินงานประกันคุณภาพในการ
พัฒนาระบบงานทุกงานของสถาบันฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าเพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพฝังในกระบวนการ
ท างานไม่ให้ก่อเกิดทัศนคติของการเพ่ิมงานประกันคุณภาพ ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 50 

9. ควรมีการจัดท าความเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกิจกรรมหลักของสถาบันฯ  ซึ่งผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้ร้อยละ 30 

10. งานหลักที่ต้องให้บริการโดยตรงกับลูกค้าควรจัดท าป้ายแสดงขั้นตอนของการติดต่อขอรับบริการที่
ชัดเจน ซึ่งผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 50 

11. สถาบันฯ ควรก าหนดให้มีการให้บริการแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop service)ซึ่ง
ผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ร้อยละ 50 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน                 
6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2523 (1 มิถุนายน 2553 – 31 
พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ 
โดยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเมินตนเอง ไดค้่าคะแนน 4.54 อยู่ในเกณฑด์ีมาก เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.42 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

ก ำหนดกำรประเมิน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎำคม 2555 
เวลา 08.00 – 08.45น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือแนวทางการประเมิน ในเบื้องต้น ณ 

ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 3 
เวลา 08.45 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารณ ห้องละอองฟ้า (305) 
- ประธำนคณะกรรมกำรฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และ 
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2555 
- ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2554 โดยน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
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1. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้ากระบวนการ 
และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมนิตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมมุมองด้านการ
บริหารจดัการ 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผา่นมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัิที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ
ประกัน 

- คณะกรรมกำรซักถำมผู้บริหำรทุกระดับ เพิ่มเติม 
เวลา 10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.15 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. เยี่ยมชมสภาพจริงการด าเนินงาน 

- โรงงาน 1 
- ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
- ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 

เวลา 14.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
 ผู้รับบริกำร 
  - เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  -  บริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด (ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร) 
  - บริษัทพิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาแม่ประนอม จ ากัด (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    และอุตสาหกรรม) 

บุคลำกร ได้แก่ 1. หัวหน้ำฝ่ำย 
- หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
- หัวหน้าฝ่ายการตลาด 

2. นักวิจัย    
- นางสาวสุภัคชนม์  คล่องดี  ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- นางดาลัด  ศิริวัน   ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
- นางสาวทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์  ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 
- นางสาวกนกวรรณ ยอดอินทร์ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 

3. ประเภทอ่ืนๆ 
  - นายภูวิษณ์  โพธิสุข  โรงงานผลิต 2 

- นางสาววันทนีย์  คงทัด  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
  - นางสาวแสงรว ี จงวนิช  ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 
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เวลา 15.30 – 17.00น.  คณะกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) พร้อมทั้งสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเบื้องต้น 

วันศุกร์ที่ 13กรกฎำคม 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  

 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 3 
เวลำ 12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้

ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯรับทราบ ณ ห้องละอองฟ้า 305 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจ าปีการศึกษา 
2554 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ ของสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           

6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่ไม่น ามาคิดค่าคะแนน 2 ตัวบ่งชี้ 
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 และ 2.14 โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 4.50 3.50 4.88 4.54 4.76 4.34 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 5.00 4.50 4.08 4.82 4.47 4.64 4.31 
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในรอบปีการศึกษา 
2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร

ประเมิน 
 2554 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
 ตัวหำร ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.64 4.31 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี ้ 4.50 4.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 7 5.00 4.00 
หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 8 ไม่พบว่าผู้บริหารประจ าสถาบันมีข้อเสนอแนะจึงไม่มีการน าผลการพิจารณาไปปรับปรุงแผนท้ัง 2 แผนในปีต่อไป 

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจดุเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลกั  4.76 4.34 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน 

 2554 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
 ตัวหำร ตัวหำร 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 3.00 3.00 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที ่3 ไม่พบหลักฐานการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณนักวิจัย 
2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท 250,0
00 
บาท/
คน 

8,894,906.0
0 

209,291.9
1 

8,928,906.0
0 

210,091.9
1 

5.00 5.00 

42.50 42.50 

หมำยเหตุ :  ปรับจ านวนเงินอุดหนุนวิจัย ให้ตรงกับหลักฐานท่ีม ี
2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักฐานการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการแต่เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเกณฑข์้อที่ 
5 เป็นผลจากไมม่ีหลักฐานเกณฑ์ขอ้ ที่ 4 
2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที ่4 ไม่พบหลักฐานการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน และเกณฑ์ขอ้ท่ี 5  พบเฉพาะการพัฒนาเป็นคูม่ือ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการบริการวิชาการ 
2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุน

การเรยีนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 
ร้อย
ละ 

30.00 23.00 54.12 21.00 49 5.00 5.00 
42.50 42.50 

หมำยเหตุ : ปรับจ านวนให้ตรงกับหลักฐาน 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่

ย 
>3.51 8,370.27 4.16 8,476.22 4.30 4.16 4.30 

2,012 1,969 
หมำยเหตุ : ปรับจ านวนให้ตรงกับหลักฐาน 
2.8 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่
ร้อย
ละ 

>20 14.75 31.05 14.00 29.5 5.00 5.00 
  47.50 47.50 

 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน  47.50 47.50   
 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ผลงาน  7 1.75 6 1.50   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน 

 2554 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
 ตัวหำร ตัวหำร 

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่

มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
ผลงาน  1 0.50 0 0.00   

2.8 
(ต่อ) 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน  6 4.50 2 1.50   

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

ผลงาน  0 0 0 0   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ทีต่ีพิมพ ์ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  8 8.00 11 11.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน 

 2554 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
 ตัวหำร ตัวหำร 

 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน  0 0.00 0 0.00   

หมำยเหตุ : ปรับจ านวนให้ตรงกับหลักฐาน 
2.9 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อย

ละ 
>20 28.00 58.95 11.00 23.16 5.00 5.00 

47.50 47.50 
 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง  26 1   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง  - -   
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง  2 10   
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง  0 0   

หมำยเหตุ : ปรับจ านวนให้ตรงกับหลักฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกัn (ต่อ)    
2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการ
วิจัย 

ร้อย
ละ 

>20 9.00 39.13 11.00 26.83 5.00 4.47 
 23.00 41.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง  6 4   
 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง  3 7   
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
เรื่อง  0 0   

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง  23 41   

หมำยเหตุ : ปรับจ านวนให้ตรงกับหลักฐาน 
2.11 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที่ 2 ประเมนิในแผน 28.6% 
2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อที5่ ประเด็นไม่ครอบคลุม ข้อ 1-4 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 คะแนนผลกำร
ประเมิน 

 2554 12 เดือน กรรมกำร 12 เดือน กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) 
 ตัวหำร ตัวหำร 

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

ข้อ 5 4 ไม่ประเมินระดับ
สถาบัน 

5.00 5.00 

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

ข้อ 5 4 ไม่ประเมินระดับ
สถาบัน 

5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  4.60 4.60 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6 4 4 3.00 3.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา

ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

80.00 147.5 88.06 147.50 88.06 5.00 5.00 
167.5 167.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  4.00 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 7 4.00 4.00 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อที ่5 ไม่มีการพัฒนาตามแผนกลยุทธ ์
องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  4.00 4.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 4.00 4.00 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 ได้คุณภำพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การปรับสาระของแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ  สถาบันฯ เป็นที่ตั้ง 

2. เพ่ิมกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดแผนและผลการด าเนินการตามแผนให้ทั่วถึงทั้งสถาบันฯ  
3. ปรับปรุงกระบวนการติดตามความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ และใช้เป็น

ข้อมูลน าเข้า (input) ในการปรับแผนฯ  
      -  วิกฤตและโอกาสด้านอาหารและเกษตรของโลก ประเทศเป้าหมาย และสังคมไทยและผลกระทบ

ส าคัญ 
      -  ความต้องการปัจจุบันและอนาคตของผู้รับบริการและแหล่งทุนวิจัย 
      -  ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะหลักของคนในสถาบันฯ (จุดแข็ง/จุดขาย/จุดอ่อน) 
2. เฟ้นหากลยุทธ์หรือกลวิธีในการบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของสถาบันฯ โดยควรเป็น 

“เชิงรุก” 
3. ปรับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้สามารถสะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมีความเฉพาะต่อ

ประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน นอกจากนี้ยังสามารถลดจ านวนตัวชี้วัด  โดยให้วัดผลผลิต หรือผลลัพธ์มากกว่า
ที่จะวัดกระบวนการ 

4. ติดตามประเมินการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนทั้งสองฉบับให้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด และมี
ความชัดเจนว่าเป็นการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธ์ 

5. ใช้ประโยชน์จากการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการปรับวิธีการท างาน (โดยเฉพาะในช่วง
ระหว่างปี)เพ่ิมการสื่อสาร แผนและผลการปฏิบัติตามแผนสู่บุคลากรทั่วทั้งสถาบันฯ เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
กระตุ้นการท างานให้บรรลุตามแผน และควรเป็นการสื่อสารสองทางหากเป็นไปได้ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้
คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34  ได้คุณภำพระดับ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. มีนักวิจัยที่มีความสามารถและพร้อมในการท าหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งผู้สอน

รายวิชาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ และควบคุมการฝึกงานนิสิต  
2. การให้บริการทางวิชาการเป็นที่ยอมรับและม่ันใจในเชิงวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์มีน้อย ไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ที่

ชัดเจน 
2. ขาดการแสวงหาแหล่งทุน และช่องทางในการเสนอขอรับทุนในเชิงรุก  
3. ขาดการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยและบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรออกแบบเอกสารตรวจรับผลงานวิจัย โดยระบุการใช้ประโยชน์และผลกระทบของงานวิจัย 
2. ควรส ารวจความต้องการในการให้ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน เพ่ือเขียนข้อเสนองานวิจัยได้สอดคล้อง

กับความต้องการของแหล่งทุน 
3. ผู้บริหารและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญท าหน้าที่หางานวิจัย ป้อนให้กับนักวิจัยใหม่ที่มี ประสบการณ์น้อย  
4. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย 
5. ควรสอดแทรกความรู้จรรยาบรรณ อย่างสม่ าเสมอ 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการรับนิสิตฝึกงานให้กับคณะวิชาต่างๆ ภายใน มก . ให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น  
7. ควรมีกระบวนการในการเพิ่มลูกค้าด้านบริการวิชาการเชิงรุก  
8. ปรับแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.60 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. มีการด าเนินการเพ่ือสร้างองค์กรเรียนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ (KM) อย่างสม่ าเสมอและเข้มแข็ง 
2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
3. บุคลากรในสัดส่วนที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอ 
4. บุคลากรมีโอกาสในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การลดความสูญเสียในการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
2. เพ่ิมการสื่อสารเรื่องงานและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างคนในสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดระบบฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการวิจัยที่บุคลากรในสถาบันฯ ผลิตขึ้น

เพ่ือให้เกิดผลในเชิงการตลาดและการท างานร่วมกันให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
2. ผลักดันการด าเนินการเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ข้อมูลนี้ร่วมในการวางแผน

กลยุทธ์การท างานของสถาบันฯ 
3. ใช้ข้อมูลสมรรถนะ (จุดแข็ง-จุดอ่อน) ของบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัย ประกอบในการจัดอบรม

หรือพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และความต้องการของผู้รับบริการ 
4. พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งภาษาและวัฒนธรรม โดยให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น 
5. ควรเพ่ิมการประเมินผลการด าเนินงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับแบบ  360 องศา และใช้

ข้อมูลนี้เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะต าแหน่งของผู้บริหาร 
6. ใช้หลักการ Lean management และการเพ่ิมผลิตภาพ (productivity)   ช่วยในการบริหารจัดการ 

เพ่ือลดความสูญเสียในการท างานและเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการผลิต และให้บริการ 
7. เพ่ิมกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนาเรื่องงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกันให้มากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะ 

- ให้ความส าคัญกับแผนกลยุทธ์การแสวงหารายได้ในเชิงรุก เพ่ือให้มีรายรับเพิ่มข้ึนและสามารถใช้ใน
การบริหารจัดการพัฒนา และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน  
ข้อเสนอแนะ 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และ
จัดระบบการท างานให้สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษากับ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- การก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลักให้ครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการด าเนินงานหลักที่จะพัฒนาปรับปรุงควรครอบคลุมกระบวนการบริหารงานวิจัย 
2. ควรใช้ข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการประกอบในการจัดท าหรือทบทวน

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลักอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภำคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับริกำร   
ประกอบด้วย  

1. เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้แทนจากบริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 
3. ผู้แทนจากบริษัทพิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาแม่ประนอม จ ากัด 

 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ ด้านการให้บริการด้านการจัดอาหารกลางวันและจัดอาหารว่าง 
1. ผู้รับบริหารด้านการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความพอใจ ในระดับดี  
2. มีความประทับใจสถาบันฯ มากกว่าได้รับบริการจากหน่วยงานภายนอก มก. เนื่องจากมีความเชื่อม่ันในการ

ตรงต่อเวลา และปัญหาด้านการประสานงาน 
3. ควรมีรายการอาหารที่หลากหลายปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และควรจัดอาหารคละแบบตามประเภทของ

วัตถุดิบ และผู้รับบริการสามารถเลือกประเภทของวัตถุดิบได้ เช่น ไก่ หมู ปลา ฯลฯ 
4. ควรติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอาหาร เพ่ือสถาบันจะได้น าผลมาปรับปรุงการ

ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น  
5. ราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ แต่มั่นใจในด้านคุณภาพ และความสะอาดมากกว่า 
6. รสชาติของอาหารควรมีความพอดี คือไม่จืด หรือเปรี้ยวมากเกินไป 

 สรุปประเด็นด้านการวิจัยและรับตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  
1. ได้รับบริการจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต้องการปรับปรุงสินค้าและได้รับค าปรึกษาตาม

โครงการ แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ชั้น 2 จึงไม่สะดวกในการน าวัตถุดิบมารับบริการ 
2. ได้รับบริการด้านการส่งตรวจวิเคราะห์สินค้าก่อนขึ้นทะเบียน ซ่ึงสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ไปปรับใช้

ประโยชน์ หลังจากปรับปรุงแล้วมีผลท าให้ประสบผลส าเร็จในการทดลอง  มียอดจ าหน่ายและส่งออก
เพ่ิมข้ึน และการเก็บรักษานานมากขึ้น  

3. สถาบันฯ มีความน่าเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษาจาก อ.ชิดชม ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ าของสถาบันฯ โดยผลจากการให้รับค าปรึกษาและท าการวิจัย ได้น ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตของ
บริษัท เช่น น้ าแกงส าเร็จรูปพร้อมปรุง โดยท าการปรับปรุงตัวเครื่องที่เรามีอยู่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคงไว้ซึ่งคุณภาพ 

4. สถาบันฯ ให้บริการที่รวดเร็วกว่าสถาบันอ่ืน เมื่อเทียบกับค่าบริการ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทาง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ต้องการวิเคราะห์วัตถุดิบแบบผสมใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หากเป็นวัตถุดิบเดี่ยว
ให้เวลาประมาณ 2 เดือน และผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่มีปัญหา  

5. สถาบัน และ มก. ควรเพ่ิมเวลาในการให้บริการ และทันต่อความต้องการแก่ผู้รับบริการให้มากข้ึน 
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6. สถาบันฯ ควรจัดท าแบบสอบถามและข้อเสนอแนะจากการให้บริการหลังจากที่ได้รับผลการวิเคราะห์ หรือ
การวิจัยจากผู้รับบริการ เพ่ือสามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการของสถาบันฯ ให้ตรงกับความ
ต้องการผู้รับบริการ  ซึ่งในปัจจุบันท าการสอบถามด้วยวาจาเท่านั้น 

กลุ่มที่ 2 หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ ของสถำบัน 
ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
2. ฝ่ายการตลาด 
3. ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 

 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์  
1. การจัดท าแผนของแต่ละฝ่าย มีการประชุมทั้งองค์กร ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ได้แผนเสร็จแล้ว                  

หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดแผนไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่าย และจัดเตรียม JA  โดยการถามความสมัครใจและ
ตรวจสอบแผนว่าท าอะไรบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาภาระงานขั้นต่ าของนักวิจัย และกลั่นกรองความถูกต้อง
ตามสถาบัน และ มก.  และท าการปรับแก้ไขส่งไปยังผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

2. มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน จากคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน และผลการประเมินจากผู้รับบริการ 
ส่งผลให้สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น   

3. มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้จากการได้รับผลประเมินฯ และผลส ารวจความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า โดยน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-book online ของสถาบัน 

4. สถาบันมีการให้มีการประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการสถาบันฯ ในระดับดี และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุงการบริหารงาน  แต่ยังไม่มีการประเมินรองแต่ละฝ่าย  

5. ควรมีการพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินการของกลุ่มนักวิจัย ความเสี่ยงด้านทุนวิจัยที่ลดลง ด้านก าลังคน
ทั้งท่ีคนที่มีศักยภาพที่จะเกษียณอายุและก าลังคนที่มีอยู่ ด้านสารสนเทศ ด้านสวัสดิการของพนักงานทั้ง
ด้านความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสุขในการท างาน เช่น มีเงินโบนัสหรือเงินพิเศษ 
พร้อมทั้งภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ 

กลุ่มที่ 3 นักวิจัย และประเภทอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
2. ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ 
3. ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 
4. ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ 
5. โรงงานผลิต 2 
6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
7. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์  
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1. การเขียนผลงานวิจัยใหม่ ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยหลังจากด าเนินการเสร็จแล้ว จะได้รับ
ทราบเฉพาะเพียงกลุ่มวิจัยของตนเท่านั้น 

2. ควรมีศูนย์ถ่ายทอดผลงานวิจัย พร้อมทั้งมีการประสานงานด้านการท าพัฒนาวิชาการ  และมีกิจกรรมและ
การท างานร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถรู้จักกันและช่วยเหลือกัน 

3. ผู้บริหารควรเปิดใจความคิดเห็นของทุกคนให้มากข้ึน  
4. ผู้บริหารที่มีศักยภาพมากกว่า ควรหางานวิจัย และหาช่องทางในการการหาทุนสนับสนุนฝ่ายวิจัยให้กับ

นักวิจัยใหม่ และมอบหมายให้ท างานร่วมวิจัยกับกลุ่มอ่ืนให้มากข้ึน และกระจายการท างานร่วมกัน 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและอยู่ในวงกว้าง จะท าให้สามารถเป็นที่รู้จักท้ังภายในและภายนอกสถาบัน   
6. ควรพิจารณาและประเมินความสุขในการท างานของทุกคน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานให้มี

ศักยภาพ อีกท้ังเปิดโอกาสให้ทุกคนท างานทีมงานด้วยใจทีเ่ป็นพี่น้องกัน ช่วยกันท างาน  
7. ควรปรับปรุงนวัตกรรมด้านอาหาร โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ดีและเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  
8. พิจารณาอัตราก าลังคนในสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีอายุการท างานค่อนข้างเยอะ การปฏิบัติงานลดน้อยลง ควร

มีเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เพ่ือการทดแทนการท างานในอนาคต     
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
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ภำพกิจกรรม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงาน 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้บริหารหน่วยงาน มอบของที่ระลึกแก่คณะ
กรรมการฯ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 คณะกรรมการฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

 


