
 



ค ำน ำ 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานตามนโยบายและระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2556 (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดจ านวน 24 ตัว 
 รายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2555 นี้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านแผนและการเงิน
ในรอบปีงบประมาณระหว่าง 1 ตุลาคม 2554  ถึง 30 กันยายน 2555  และใช้ข้อมูลด้านบริการวิชาการและการ
บริหารจัดการใช้ข้อมูลในรอบปีการศึกษาระหว่าง 1 มิถุนายน 2555  ถึง 31 พฤษภาคม 2556 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 2556 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
      สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร. มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สถาบันฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สถาบันฯ มผีลการประเมินตนเองในภาพรวม ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับดีมาก  

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555  

(เต็ม 5) 
ระดับ

คุณภำพ 
ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมินตนเอง ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินกำร   

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 4.50 4.90 4.80 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและจัดกำร  5.00 4.75 - 4.80 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 4.75 4.91 4.84  
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก  

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 21ตัวบ่งชี้  

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

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ  3 
2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.13 4.13 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ข้อ 4 
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ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภำพระดับดีมำก รายละเอียดดัง 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 5.00 3.75 3.50 4.90 4.90 4.58 4.51 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม (24 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 4.50 4.08 4.91 4.91 4.71 4.51 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 
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บทที่ 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 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาให้เพิ่มสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับคณะล าดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมี
ศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ผู้อ ำนวยกำร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร อดีต – ปัจจุบัน 
1. ศาสตราจารย์ อมร  ภูมิรัตน    กรกฎาคม 2513 – กันยาน 2524 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  สายสิทธิ์  ตุลาคม 2524 – กรกฎาคม 2527 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  พานิชพัฒน์ (รักษาการ) กรกฎาคม 2527 – เมษายน 2528 
4. นางสาวบุหลัน  พิทัก์พล    พฤษภาคม 2528 – เมษายน 2532 
5. นางสาวสายพิณ  มณีพันธ์    พฤษภาคม 2532 – เมษายน 2536 
6. นางสาวสายพิณ  มณีพันธ์    พฤษภาคม 2536 – เมษายน 2540 
7. นางสาวสายพิณ  มณีพันธ์    พฤษภาคม 2540 – เมษายน 2544 
8. ดร.วารุณี  วารัญญานนท์    พฤษภาคม 2544 – เมษายน 2548 
9. ดร.วารุณี  วารัญญานนท์    พฤษภาคม 2548 – เมษายน 2552 
10. นางพัชรี  ตั้งตระกูล    พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2556 
11. นางพัชรี  ตั้งตระกูล    พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน 

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

ทั้งนี้สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
จุดเน้นจุดเด่น คือ “งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร” 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน 
แผนงำนวิจัย 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยนับ จ ำนวน 
1. งำนวิจัยและพัฒนำ รวมจ ำนวนโครงกำร และรวมเงินอุดหนุนงำนวิจัย โครงกำร 36  หน่วยงาน

ภารกิจวิจยั 
4 ฝ่าย 

    จำกภำยในและภำยนอก มก.  บำท 16,200,000  
  - วิจัยอาหารปลอดภยั/ food allergen  

- วิจัยอาหารเพือ่สุขภาพและเภสัชโภชนา/
อาหารผู้สูงอายุ  
- วิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่   
- วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 จ ำนวนโครงกำรเดี่ยว โครงกำร 32 
  1.2  จ ำนวนชุดโครงกำร ชุดโครงกำร 4 
  1.3  ร้อยละของนักวิจัยที่เป็นหัวหน้ำโครงกำร 

       ต่อนักวิจัยที่ปฏบิัติงำนจริง 
ร้อยละ > 65 

2. ผลสัมฤทธิ์ผลงำนวิจัย   เรื่อง 77 
  2.1 ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร

ระดับชำต/ิ 
      นำนำชำต ิ

2.1 จ ำนวนเรื่องที่ตีพิมพ์ เรื่อง 17 

  2.2 ผลงำนวิจัยที่น ำเสนอในกำรประชมุทำง
วิชำกำร 
      ระดับชำติ/นำนำชำต ิ

2.2 จ ำนวนผลงำนที่น ำเสนอในกำรประชุมทำง 
     วิชำกำร 

เรื่อง 28 

  2.3 ผลงำนวิจัยที่น ำมำใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ 

2.3 จ ำนวนผลงำนที่น ำมำใชป้ระโยชน์ (ไม่นับซ้ ำ) เรื่อง 18 

  2.4 บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน
วำรสำรวชิำกำรระดบั 
      นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล 

2.4 จ ำนวนบทควำมที่ได้รบักำรอ้ำงอิง  เรื่อง  8 

  2.5 ผลงำนวิจัยที่น ำไปจดทะเบียนทรพัย์สิน
ทำงปญัญำ 

2.5 จ ำนวนผลงำนที่ยื่นจดทะเบยีนทรพัย์สินทำง
ปัญญำ 
      

เรื่อง 5 

  2.6 ผลงำนวิจัยที่น ำส่งเขำ้ประกวด 2.6 จ ำนวนผลงำนที่น ำส่งเข้ำประกวด เรื่อง 1 
  2.7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้จดแจง้ข้อมูลลิขสิทธิ์ 2.7 จ ำนวนผลงำนที่ได้จดแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ์ เรื่อง 5 
3. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงดำ้นธุรกิจ
อำหำร ภำยใต้สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์(Creative academy)  

3.1  จ ำนวนโครงกำร โครงกำร 2 สถำบันฯ 
ร่วมกับ 

KU-FIRST 
3.2 ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ ์ 2  
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แผนงำนบริกำรวิชำกำร 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอ
บ 

 หน่วย
นับ 

จ ำนวน 
 

1. โครงกำรจัดฝึกอบรม   โครงกำร 1 ศูนย์
ถ่ำยทอดฯ 

  1) จัดฝึกอบรมโดยสถาบัน 1.1  จ ำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม หลักสูตร 50  
  2) จัดฝึกอบรมร่วมกับหนว่ยงานอื่น 1.2  จ ำนวนกิจกรรม กิจกรรม 2  
    1.3  ร้อยละของรำยรบัที่สูงกวำ่รำยจ่ำยจำกกำรจดั

ฝึกอบรม 
ร้อยละ 30  

    1.4  จ ำนวนผู้รับบริกำร คน 700  
    1.5  ระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดฝึกอบรม ระดับ > 3.50  
    1.6  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรจัดฝึกอบรม รำยงำน 1  
    1.7 ร้อยละของกำรติดตำผลกำรน ำไปใช้ (Follow 

up study) ของหลักสูตรที่จดัฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  

2. โครงกำรพัฒนำวิชำกำร/โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

  โครงกำร 1 ศูนย์
ถ่ำยทอดฯ 

    2.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ให้บริกำร กิจกรรม 17  
    2.2 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 1,500,000  
    2.3 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร ระดับ > 3.50  
    2.4  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร รำยงำน 1  
3. งำนให้บริกำรเครื่องมือเครื่องจักร   โครงกำร 1 ศูนย์

ถ่ำยทอดฯ 
   - การให้บริการเครื่องมือ/เครื่องจักร/

อุปกรณ์/ห้องปฏิบัตกิาร 
    ของฝ่าย/ศูนย์/โรงงาน 1,2 

3.1 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 300,000  
          3.2 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร ระดับ > 3.50  

    - การให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ 

3.3 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร รำยงำน 1  

4. กำรพัฒนำและบริกำรสื่อ   โครงกำร 1 ศูนย์
ถ่ำยทอดฯ 

    4.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 3  
    4.2 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร ระดับ > 3.50  
5.  กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำยใน/
ภำยนอก  มก. 

  โครงกำร 1 ศูนย์
ถ่ำยทอดฯ 

  1)  ฝึกงานนิสิต/นักศึกษา 5.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 4  
  2) การเป็นอาจารยพ์ิเศษ 5.2 ร้อยละของนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 50  
  3) การเป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ 5.3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตในกำรเขำ้รับกำร

ฝึกงำน 
ระดับ > 3.50  

  4) การเป็นที่ปรึกษางานวิจยั/ปัญหาพิเศษ 5.4 จ ำนวนนิสิต/นักศึกษำที่เข้ำรบักำรฝึกงำน คน 60  
6. กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  โครงกำร 1 ส ำนักงำน

เลขำฯ ให้
ข้อมูล 

  1) การเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 6.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ให้บริกำร กิจกรรม 2 
  2) การเป็นที่ปรึกษารัฐ/เอกชน       
7. กำรใหบ้ริกำรตรวจประกันคุณภำพและควำม
ปลอดภยัอำหำร 

  โครงกำร 1 ศูนย์บริกำร
ประกัน
คุณภำพ
อำหำร 

    7.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 6 
    7.2 จ ำนวนผู้รับบริกำร (ไม่นับซ้ ำ) รำย 500 
    7.3 จ ำนวนกำรให้บริกำร ครั้ง 600  
    7.4 จ ำนวนตัวอย่ำง ตัวอย่ำง 3,500  
    7.5 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 11,000,00

0 
 

    7.6 ร้อยละของผู้รับบริกำรเพิม่ขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 10  
    7.7 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร ระดับ > 3.50  
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอ
บ 

 หน่วย
นับ 

จ ำนวน 
 

    7.8  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร รำยงำน 1  
8. กำรใหบ้ริกำรข้อมูลสำรนิเทศทำงอำหำร  โครงกำร 1  ศูนย์

สำรนิเทศ
ทำงอำหำร 

    8.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 6  
    8.2 จ ำนวนผู้รับบริกำร คน 5,620  
    8.3 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 153,000  
    8.4 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร ระดับ > 3.50  
    8.5  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร รำยงำน 1  
    8.6 จ ำนวนฐำนข้อมูลสำรนิเทศทำงอำหำร ฐำนข้อมู

ล 
3  

   8.7 จ ำนวนเครือข่ำย  เครือข่ำย 3  
  รวม 8 โครงกำร   บำท    
 

 

แผนงำนสร้ำงเสถียรภำพ 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ  หน่วย
นับ 

จ ำนวน 

 1.  กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์   โครงกำร 1   
 1) งานผลิตจากโรงงาน 1.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 3   
 2) การจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 1.2 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 33,000,00

0 
  

 3) การพัฒนาฉลากและบรรจภุัณฑ์ 1.3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีกำรผลิต ผลิตภัณ
ฑ์ 

22   

  1.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร ระดับ > 3.50   
  1.5 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บริกำร 
รำยงำน 1   

2. กำรบริกำรอำหำรและจดัเลี้ยง   โครงกำร 1   
  2.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 3 ฝ่ายอาหารและ 

จัดเลี้ยง   2.2 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 21,000,00
0 

  2.3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร ระดับ > 3.50 
  2.4 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บริกำร 
รำยงำน 1   

3. กำรบรหิำรจดักำรทรัพยส์ิน   โครงกำร 1   
  3.1 รำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร บำท 2,200,000 ส านักงานเลขา

ฯ   3.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ริกำร ระดับ > 3.50 
  3.3 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้บริกำร 
รำยงำน 1   

4. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม ่   โครงกำร 1 

ฝ่ายโรงงาน 
  4.1 จ ำนวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม ่ ผลิตภัณ

ฑ์ 
2 

  4.2 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร รำยงำน 2 
5. โครงกำรส่งเสรมิกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์   โครงกำร 1 

ฝ่ายการตลาด   5.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 2 
  5.2 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร รำยงำน 2 
6. โครงกำรส่งเสรมิงำนใหบ้ริกำรอำหำรและจดั
เลี้ยง 

  โครงกำร 1 
ฝ่ายอาหารฯ 

  6.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 5 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          7 
 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ  หน่วย
นับ 

จ ำนวน 

  6.2 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร รำยงำน 3 
 รวม 6 โครงกำร   บำท     

 
 
แผนงำนบริหำรจัดกำร 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน่วยนับ จ านวน 

 1. แผนพัฒนำองค์กร         
1.1 กำรจัดกำรควำมรูใ้นหน่วยงำน (KM)   โครงการ 1   

คณะท างาน 
KM 
  
  

  1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ระดับ > 3.50 

  1.1.2  จ ำนวนงำนที่น ำควำมรู้ไปใช ้
ในกำรปรับปรุงงำนประจ ำ 

งาน 1 

  1.1.3 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 1 

1.2  กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ   โครงการ 1 รองบริหารฯ 
  1.2.1 ระดับผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในจำก มก. 
ระดับ > 4.50 

  1.2.2  รำยงำนสรปุผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 1 

1.3  เครือข่ำยควำมรว่มมือ 
 - พัฒนาเครือข่ายการวจิัย/การให้บริการวิชาการร่วมกบัมก.  องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 - ยกระดับความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน 

  โครงการ 1   
1.4.1  จ ำนวนเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น เครือข่าย 6 ผอ. 
        

1.4   กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   โครงการ 1   
 1) e- office (ต่อเนื่อง) 1.5.1 จ ำนวนระบบที่พัฒนำ ระบบ 2 

ส านักงาน
เลขาฯ 

  

 2) การพัมนาระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน 1.5.2  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

ระดับ > 3.50 

  1.5.3 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 2 

1.5  กำรพัฒนำเครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงำน   โครงการ 1   
  1.6.1  จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นงำน

โครงกำรมีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม 2 ฝ่าย

วิศวกรรม 
  1.6.2 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุด

โครงกำร 
รายงาน 2   

1.6  กำรอนุรักษ์พัฒนำและสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ 
        ศิลปะและวัฒนธรรม 

  โครงการ 1 คณะท างาน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธร
รมฯ 

1.9.1  ร้อยละของบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 60 

1.9.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ระดับ > 3.50 

1.9.3 รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 1 

1.7 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  โครงการ 1 คณะท างาน
บริหารความ

เส่ียง 
  1.10.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยของแผน 
 ร้อยละ  > 85 

  1.10.2 รำยงำนสรปุผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 1 

1.8  กำรบ ำรงุรักษำอุปกรณแ์ละกำรให้บริกำรภำยในองค์กร  1.1 จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นงำน โครงการ 1   
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โครงกำร/งำน/กิจกรรม 
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ  หน่วยนับ จ านวน 

 1) การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร โรงงานผลิต 1 และ 2 
 3) การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
 4) การพัฒนาระบบ GMP 

ประจ ำมีกำรด ำเนินงำน 
  
  

กิจกรรม 4 วิศวกรรม 
โรงงานผลิต 

1+2 
    
    
    

1.9โครงกำรจัดหำครภุัณฑ์ประจ ำป ี   โครงการ 1   
  1.2.1 จ ำนวนรำยกำรที่จัดซื้อตำม

แผน 
รายการ 12 ส านักงาน

เลขาฯ  
  1.2.2 ร้อยละของกำรจัดซื้อนอก

แผน 
ร้อยละ < 50 

2. แผนพัฒนำบุคลำกร         
2.1กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร   โครงการ 1   
  2.1.1  จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นงำน

ประจ ำมีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม 2 ส านักงาน

เลขาฯ 
  2.1.2  จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นงำน

โครงกำรมีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม 2 เลขา

กรรมการ
วิจัยเสนอ

ข้อมูล 
  2.1.3  ร้อยละของบุคลำกรได้รับ

กำรพัฒนำทักษะในกำรปฏบิัตงิำน 
ร้อยละ 80 

  2.1.4  แผนพัฒนำบุคลำกร แผน 1   
  2.1.5  รำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นสุด

โครงกำร 
รายงาน 2   

2.2 กำรสนับสนุนงำนวิจยัสู่ควำมเป็นเลิศ   โครงการ 1   
  2.1.1 จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินงำน กิจกรรม 2 เลขาฯ 

กรรมการ
วิจัยเสนอ

ข้อมูล 

  2.1.2 จ ำนวนบุคลำกรได้รับทุน
สนับสนุนงำนวิจัย 

คน 3 

  2.1.3 จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม 

เร่ือง 4 

  2.1.4 รำยงำนสรปุผลเมื่อสิ้นสุด
โครงกำร 

รายงาน 1   

2.3กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน   โครงการ 1   
  2.3.1  จ ำนวนกิจกรรมที่เป็นงำน

โครงกำรมีกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม 2 ส านักงาน

เลขาฯ 
  2.3.2 ร้อยละของบุคลำกรทัง้หมด

เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
ร้อยละ 80 คณะท างาน 

  2.3.3  จ ำนวนบุคลำกรดเีด่นของ
สถำบัน 

คน 21   

  2.3.4  รำยงำนสรปุผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร 

รายงาน 2   

2.4กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม ่   โครงการ 1   
  2.4.1  ร้อยละของบุคลำกรใหม่เขำ้

ร่วมโครงกำร 
ร้อยละ 90   

  2.4.2  ร้อยละของบุคลำกรมีควำม
เข้ำใจในควำมกำ้วหน้ำของ 
           ต ำแหน่งและสวัสดิกำรที่
พึงได้รับเพิ่มขึ้นหลังจำกเข้ำ 
            ร่วมโครงกำร 

ร้อยละ 80 ส านักงาน
เลขาฯ 

  2.4.3  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ระดับ > 3.50   

  2.4.4 รำยงำนสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร 

รายงาน 1   

 รวมแผนงำนบริหำรจดักำร 13 โครงกำร   บาท     
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของสถำบัน 
 กิจกรรม/โครงกำรย่อย ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

1.การประชุมคณะกรรมการ 1.ร้อยละของการเริ่มประชุมตรงเวลาที่ก าหนดตาม
บันทึกเชิญ 
2.ร้อยละของจ านวนครั้งท่ีประชุมมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

80 
 

60 

2. การจัดท าคู่มือระบบประกันคณุภาพ IFRPD คู่มือ 1 
3.การสรา้งเครือข่ายความรู้การประกันคณุภาพ จ านวนเครือข่าย 1 
4.โครงการประเมินคุณภาพภายใน(Peer re view) ของ
สถาบันฯ 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับผลประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีมาก 

20 

5.การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง ร้อยละของหน่วยงานท่ีส่งแผนพัฒนาปรับปรุงทัน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

100 

6.การประเมินคณุภาพภายในของสถาบันฯ โดย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

คะแนนผลประเมินคณุภาพภายใน >4.50 

7.การจัดท ารายงานประกันคุณภาพ ส่งรายงานตามระยะเวลาที่ มก.ก าหนด ว/ด/ป 
8.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคณุภาพ ร้อยละของกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทีม่ีผลความพึงพอใจไม่

ต่ ากว่า 3.51 
100 



1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบัน 

 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและอตัรำก ำลัง 
 
 
 

 
 
 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

 
 

 

* ข้าราชการ 11  คน 
* พนง.เงินงบประมาณ   5 คน 
* พนง.เงินรายได้ 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 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
11 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
12 รองหัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
14 รองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
15 ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการ 
16 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
17 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร  กรรมการ 
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ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 
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 

โดยมอบหมาย นายสุทธิศักดิ์  ทองค าดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
 
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 านวยการฝา่ยวิจัย ประธาน 
2 นางจฬุาลักษณ ์ จารุนุช รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและประกัน

คุณภาพ 
กรรมการ 

3 นางเนตรนภิส  วัฒนสชุาต ิ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
4 นางสร้อยทอง สายหยุดทอง หัวหน้าฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต ์ กรรมการ 
5 นางสาวกรุณา  วงษ์กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
6 นางสาวเพลนิใจ  ตังคณะกุล ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
7 นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
8 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ ผู้ช่วยผูป้ฏิบัติหน้าที่แทนหัวหนา้ฝ่าย

กระบวนการผลิตและแปรรูป 
กรรมการ 

9 นางสาวประจงเวท สาตมาล ี ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
10 นายวชิชา 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 านวยการสถาบนัค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวจิัย รองประธาน 
5 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
9 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
10 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
13 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
15 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
16 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
17 นายสทุธิศักดิ์  ทองค าดี กรรมการและเลขานุการ 
18 นางสาวสาวิตรี เนียมเปรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน ประจ ำปี 2555-2556 ค ำสั่งที่ 44/2554 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2554  

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร   
ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1 ผู้อ านวยการสถาบนัค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประธาน 
2 รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและประกันคุณภาพ รองประธาน 
3 รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนา รองประธาน 
4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวจิัย รองประธาน 
5 หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
6 หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
7 หัวหน้าฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต์ กรรมการ 
8 หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
9 หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร กรรมการ 
10 หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
11 หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร กรรมการ 
12 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน กรรมการ 
13 หัวหน้าฝ่ายการตลาด กรรมการ 
14 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง กรรมการ 
15 หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทัว่ไป กรรมการ 
16 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ก ร ร ม ก า ร แ ล ะเลขานุการ 
17 หัวหน้างานการเงินและบัญช ี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะผูช้่วยเลขานุการ 

 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 ที่สถำบันภำคภูมใิจ 
 นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 7 ท่าน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ และผลงานตีพิมพ์ที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 จากท่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย รศ.ดร.ศรปราชญ์   ธไนศวรรยางกูร  เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรา
นุสรณ์ ประกอบด้วย 
รำงวัลประเภทงำนวิจัยที่สร้ำงผลกระทบ ระดับสูง รำงวัลระดับ SILVER จ ำนวน 1 รำงวัล 
นางพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันฯ และคณะ 
จากผลงานวิจัย เรื่อง “ ข้าวกล้องงอกท่ีมี GABA”  

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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รำงวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ จ ำนวน 5 ท่ำน ได้แก่ 
1. นางช่อลัดดา เที่ยงพุก    
2. นางจุฬาลักษณ์  จารุนุช    
3. นางสาวประจงเวท  สาตมาสี    
4. นางสาวเพลินใจ   ตังคณะกุล   
5. นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของสถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

43.58 43.58 0 39.15 39.15 0 37.65 37.65 0 

งบประมาณเงิน
รายได ้

71.62 72.54 -0.92 75.18 70.30 4.88 70.49 73.60 -3.11 

รวม 115.99 116.12 -0.92 114.33 109.45 4.88 108.14 111.25 -3.11 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยกำร ปีงบประมำณ 

2553 2554 2555 
เงินงบประมำณแผ่นดิน    
     รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 43.58 39.15 37.65 
     รายรับจากการบริการวชิาการและวิชาชพี - - - 
     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน 

43.58 39.15 37.65 

     ค่าใช้จ่ายดา้นครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน - - - 
     ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชีพ - - - 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร - - - 
     ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 0.15 0.15 - 
     เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 0.00 0.00 0 
     สินทรัพย์ถาวร 78.09 70.54 65.72 
เงินงบประมำณเงินรำยได ้    
     รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 71.62 75.18 70.49 
     รายรับจากการบริการวชิาการและวิชาชพี    
     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน 

67.08 68.69 68.40 

     ค่าใช้จ่ายดา้นครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน 5.48 1.61 5.20 
     ค่าใช้จ่ายและมูลคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชีพ - - - 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 0.33 0.60 0.47 
     ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 0.09 0.24 0.46 
     เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ -0.92 4.88 -3.11 
     สินทรัพย์ถาวร 12.67 10.55 11.51 
 
 
 
 
 

   



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          18 
 

 รายรับ-รายจ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับตำมแหล่งรำยรับ (บำท) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 

  2553 2554 2555 
1. รายไดจ้ากการบริการวชิาการ 12.62 14.99 15.86 
2. รายไดสุ้ทธิพฒันาวิชาการ 0.08 0.70 0.94 
3. รายได้เงนิอุดหนุนวิจยั 1.14 0.98 0.38 
4. รายไดจ้ากการขายสินค้าและบริการ 17.26 49.91 18.40 
5. รายไดบ้ริหารงาน/บริหารสินทรัพย์ 32.51 1.61 21.10 
6. ดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ 0.03 0.03 0.02 
7. รายได้อืน่ 0.29 0.50 1.84 
8. รายได้เงนิช่วยเหลือเพื่อด าเนินงาน 0.34  - 0.46 
9. เงินรับฝากต่างๆ 7.35 6.46 11.49 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 71.62 75.18 70.49 

รำยจ่ำยตำมประเภทรำยจ่ำย (บำท)       
1. งบบุคลากร 7.67 8.70 9.89 
2. งบด าเนินงาน 47.23 49.21 45.62 
3. งบลงทนุ 5.58 1.61 5.35 
4. งบอุดหนนุ 3.70 3.18 2.27 
5. งบรายจ่ายอื่น 0.83 0.62 0.42 
6. รายจ่ายเงินรับฝากต่างๆ 7.53 6.98 9.79 
7. รายจ่ายจากการจา่ยโอนภายใน  -  - 0.26 
รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 72.54 70.30 73.60 

1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 2555 
1. นักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริง 50 47.5 45.5 
2. นักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ และปฏิบัติงาวิจยัต่างประเทศ - - 6 
3. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายท าวิจัย - - - 
4. บุคลากรสนบัสนนุอ่ืน 151 151 142.5 
5. รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 193 193.5 188 
6. บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  8 5 6 
7. รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 201 198.5 194 

หมำยเหตุ: วิธีการรายงานบุคลากรทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
สถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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หน่วยงาน วิชาชีพทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ ผู้บริหาร 
 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
ช านาญ
งานพิเศษ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก รวม 
ส ำนักงำนเลขำ - - - 3 - - - - - 4 2 - 3 2 - 2 1 - - - - - - - - 1 - 3 9 6 - 18 
ฝ่ำยกระบวนกำรฯ - - - - - - - - - - 7 - - - - 1 2 - - 2 - - - - - - - - 1 11 - 12 
ฝ่ำยเคมีฯ - - - - - - - - - - 5 1 - - 1 - 5 - - 2 - - - - - - - - - 12 2 14 
ฝ่ำยจุลฯ - - - - - - - - - - 7 - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - 10 - 10 
ฝ่ำยโภชนำฯ - - - - - - 1 1 - 1 3 3 - 1 - - 2 1 - 2 3 - - - - - - 1 2 8 7 18 
ฝ่ำยวิศวกรรม - - - - 2 - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 2 - 5 
ฝ่ำยกำรตลำด - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
ฝ่ำยโรงงำน - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 
ศูนย์ถ่ำยทอดฯ - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 
ศูนย์บริกำรประกันฯ - - - - - - - - - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 - 7 
ศูนย์สำรนิเทศฯ - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

รวม - - - 3 2  1 1 - 11 28 4 4 6 1 3 14 1 0 6 3 0 0 0 - 1 - 4 21 55 9 89 
 
หมำยเหตุ  ตัวเลขท่ีแสดงในตารางปรากฏเฉพาะบคุลากรประเภทขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณเท่านั้น 
เพราะเป็นบุคลากรที่สามารถมตี าแหน่งทางวิชาการได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ฉะนั้น สรุปสถาบันฯ มีบคุลากร ทั้งหมด  194  คน (***มี หมวดแรงงาน 28 คน)  (รวมบุคลากรลาศึกษาตอ่จ านวน 5 คน และ
ปฏิบัติงาน วิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน)   
             1. ข้าราชการ  จ านวน  46.5  คน  (มีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 6-9 เดือน จ านวน 1 คน) 
     2.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  จ านวน   42  คน  
   3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน  45.5   คน (มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-9 เดือน จ านวน 1 คน) 
   4. ลูกจ้างประจ า  จ านวน  40  คน 
   5. พนักงานราชการ  จ านวน  1  คน 
   6. ลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  19 คน (รอค าสั่งจากมหาวิทยาลัยจากการปรับสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้) 
ล ำ 
ดับ 
 

ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
(คน) 

วิชำชีพทัว่ไป วิชำชีพเฉพำะ 
 

ผู้ 
บริหำร 

รวม 

<ตร ีตร ี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบตั ิ
งำน 

ช ำนำญ
งำน 

ช ำนำญงำน
พิเศษ 

ปฏิบตั ิ
กำร 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ 
กำรพิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

เชี่ยวชำญ 
พิเศษ 

  

1 9 เดือน ขึ้นไป 4 21 49 8 82 - 5 2 38 11 16 9 - 1 82 
2 6-9 เดือน - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ /ปฏิบัติงงานวิจัยตา่งประเทศ   5 1 6 - - - 5 - 1 - - - 6 
5 รวมทั้งหมด 4 21 55 9 89 - 5 2 43 11 18 9 - - 89 
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 4 21 49.5 8 82.5 - 5 2 38 11 17 9 - 1 89 

 ข้อมูลสรุปจ ำนวนนักวิจัยจำกสถำบันนำนำชำติเดินทำงมำสอนหรือวิจัยที่สถำบัน หรือนักวิจัยของ
สถำบันที่เดินทำงไปสอนหรือวิจัย ณ สถำบันนำนำชำติ 

รำยกำร >3 เดือน <3 เดือน 
1. จ านวนนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ - - 
2. จ านวนนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาต ิ 1 - 
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 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
สถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงำน จ ำนวนบุคลำกรท่ี เข้ำ
ร่วมพัฒนำตนเอง  

(ไม่นับซ้ ำ) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำตนเอง จ ำแนกตำมประเภท 
ประชุม/สมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 26 26 14 6 5 
ฝ่ายกระบวนการผลติฯ 13 11 7 6 9 
ฝ่ายเคมีและกายภาพฯ 13.5 12 6 3 12 
ฝ่ายจลุชีววิทยาประยุกต ์ 13 8 8 - 6 
ฝ่ายโภชนาการและฯ 19 16 11 5 15 
ฝ่ายการตลาด 1 - 1 - 2 
ฝ่ายวิศวกรรม 5 5 2 - 1 
ฝ่ายโรงงาน(โรงงานผลติ 1) 14 - 14 12 - 
ฝ่ายโรงงาน(โรงงานผลติ 2) 8 4 7 - - 
ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง 5 2 1 1 2 
ศูนย์บริการประกันฯ 21 19 7 1 13 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ 2 2 - - - 
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 3 3 3 1 3 

รวม 143.5 108 81 35 68 

 ข้อมูลบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2555  (ปัจจุบัน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กำรสอนตำมรำยวิชำต่ำงๆ 
รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏิบัต ิ อ่ืนๆ 

(ระบุ) ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิต 

1.นางจุฬาลักษณ์ 
จารุนุช 

2555 คณะเกษตร เพื่อ
ประกอบ
วิชา
01006551  

3  - - - - - - - 

2. น.ส.วราภรณ์ 
ประเสริฐ 

2555 คณะเกษตร เพื่อ
ประกอบ
วิชา
01006551 

3 - 2555 คณะเกษตร เพื่อ
ประกอบ

วิชา
01006551 

3  - - 

3. นายปราโมทย์ 
ธรรมรัตน์ 

2555 ภาควิชาพันธุ
ศาสตร์ 

ร่วมสอน
วิชา
01554591 

3 - - - - - - - 

นายปราโมทย์ 
ธรรมรัตน์ 

2555 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ร่วมสอน
วิชา
01213691 

3 - - - - - - - 

4. นางสร้อยทอง 
สายหยุดทอง  

2555 คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

เพื่อ
ประกอบ

วิชา
01052462 

3 125 2555 คณะ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

เพื่อ
ประกอบ

วิชา
01052462 

16 125 - 

5. น.ส.วนิดา      
ปานอุทัย  

- - - - - 2555 -
2556 

คณะ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

เพื่อ
ประกอบ

วิชา 

18 73 - 
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รำยชื่อบุคลำกร สอนบรรยำย สอนปฏิบัต ิ อ่ืนๆ 
(ระบุ) ภำค

กำรศึกษำ 
คณะ (ระบุ) วิชำ 

(ระบุ) 
จ ำนวน

ชั่วโมงสอน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิต 

ภำค
กำรศึกษำ 

คณะ (ระบุ) วิชำ 
(ระบุ) 

จ ำนวน
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 

จ ำนวน
นิสิต 

01051334 
6. น.ส.เกศศิณี 
ตระกูลทิวากร 

2555 คณะเกษตร เพื่อ
ประกอบ
วิชา 
01006559 

6 - - - - - - - 

7. น.ส.อรทัย     
สวัสดิชัยกุล 

2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

วิชา 
01402312 

33 - - - - - - - 

 

กำรสอนนิสิตฝึกงำน 
ล ำดับ 

ที ่
ผู้ดูแล/ควบคุม/

รับผิดชอบ กำรฝึกงำน 
หัวข้อ กำรฝึกงำน สถำนศึกษำ/ช่วงเวลำ

ฝึกงำน 
รำยชื่อนักศึกษำ 

ภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตศำสตร์ 
1 น.ส.กรณุา  วงษ์กระจ่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคมี 
ภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ม.เชียงใหม ่

1.น.ส.ชวัลลักษณ์  คุณยศยิ่ง 
 

2 น.ส.ช่อลัดดา  เที่ยงพุก Food Processing 
(ผัก และผลไม้) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 
(12 มี.ค.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.วิไลวรรณ  อิ่มเขียว 
 
 

3 นางวิภา  สุโรจนเมธากลุ การวิเคราะห์คณุภาพทาง
เคมีของผลติภณัฑ์อาหาร
จากข้าวและแป้ง 

ภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์       
ม.มหาสารคาม 
(26 มี.ค.-25 พ.ค.2555) 

1.น.ส.มนันยา  แข็งแรง 
 
 

4 น.ส.สมุิตรา  บุญบ ารุง การวิเคราะห์คณุภาพอาหาร
ทางเคมี 

ภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์       
ม.มหาสารคาม 
(26 มี.ค.-25 พ.ค.2555) 

1.น.ส.เบญจวรรณ  ธาร
สมบัต ิ
 

5 นางสร้อยทอง  สายหยดุ
ทอง 

การตรวจวเิคราะห์จลุินทรีย์
ก่อโรคในอาหาร 

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มก.กพส. 

(26 มี.ค.-11 เม.ย.2555) 
- สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(18 เม.ย.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.พรลดา  จอมเมือง 
2.นายสานศลิป์  นาคเกษม 
 
 
1.น.ส.ชมพูนุท  ทับทิมทอง 
2.น.ส.ญาตาวี  บุญตา 
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ล ำดับ 
ที ่

ผู้ดูแล/ควบคุม/
รับผิดชอบ กำรฝึกงำน 

หัวข้อ กำรฝึกงำน สถำนศึกษำ/ช่วงเวลำ
ฝึกงำน 

รำยชื่อนักศึกษำ 

6 นายปราโมทย์  ธรรมรัตน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการวิจัยต่อยอด
เทคโนโลยี เพื่อจดสิทธิบัตร  
 
 
 
 
 

-ภ.เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.
ศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ 
(26 มี.ค.-20 พ.ค.2555) 

-สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
(18 เม.ย.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.กรรณิการ์  สุขวาสนะ 
 

 

 
1.น.ส.ธัญพิชชา  สมสืบ 
2.นายวีรยุทธ  ทิมครอง
ธรรม 

7. 
 
 

นายประมวล  ทรายทอง 
 
 

 
 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ  

(19 มี.ค.-25 พ.ค.2555) 

1.นายอิทธิชัย  กังแฮ 
2.นายมูฮมัหมัด  สะโดน 
(ติดต่อมาโดยตรง) 

8 น.ส.เขมพัษ  อ้นท้วม  สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ  

(19 มี.ค.-25 พ.ค.2555) 

1.นายสมพงษศ์  ยี่ร่อสา 
 
(ติดต่อมาโดยตรง) 

9 
 

นางเนตรนภสิ  วัฒนสุ
ชาติ 
 

Nutritional Food 
Product Development 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ม.ธุรกิจบัณฑติ 
(10 เม.ย.-15 มิ.ย.2555) 

1.นายเอกชัย  งามจิต 
 
 

10 น.ส.วนิดา  เทวารุทธ์ Antioxidant 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ม.ธุรกิจบัณฑติ                   
(10 เม.ย.-15 มิ.ย.2555) 

1.นายนิรุต  ทองปาน 
 
 

11 น.ส.วันเพ็ญ  มสีมญา Nutritional Evaluation  
of Food in rat and 
Human / Halal Food 
 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 
(12 มี.ค.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.อรณุรัตน์  ดวงใจสด
ช่ืน 
 
 

12 นายกฤษณะ  เตม็ตระกูล การพัฒนา/การออกแบบ
เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อ
การแปรรปูอาหาร  

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

(18 เม.ย.-8 มิ.ย.2555) 

1.น.ส.ณัฐชยา  จันทร 
 
 

13 
 

น.ส.วราภรณ์  ประเสริฐ Food Processing สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร ม.ธุรกิจบัณฑติ 
(10 เม.ย.-15 มิ.ย.2555) 

1.น.ส.คล้ายเดือน  มีค าวัง 
 
 

14. น.ส.แสงรวี  จงวนิช 
 

- การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

-สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ  

1.น.ส.พัชนีย์  สอนสุภา 
2.น.ส.เกวรีย์  ศรีสวสัดิ ์



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          23 
 

ล ำดับ 
ที ่

ผู้ดูแล/ควบคุม/
รับผิดชอบ กำรฝึกงำน 

หัวข้อ กำรฝึกงำน สถำนศึกษำ/ช่วงเวลำ
ฝึกงำน 

รำยชื่อนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

- การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในน้ าและเครื่องดื่ม 
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของอาหาร
กระป๋อง 
- การควบคุมคณุภาพ
ห้องปฏบัติการตามระบบ 
ISO/IEC 17025 

(19 มี.ค.-25 พ.ค.2555) 
 
-ภ.เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.
ศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ 
(26 มี.ค.-20 พ.ค.2555) 

-สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
(18 เม.ย.-31 พ.ค.2555) 

 (ติดต่อมำโดยตรง) 
 
1.น.ส.สรุัสวดี  ผลจันทร ์
 
 
 
 
 
1.น.ส.ธนวรรณ  โอนตึ่ง 
 
 

ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
15 นายนิพัฒน์  ลิ้มสงวน 

 
Food Processing 
“Extrusion” 

ภ.พัฒนาผลิตภณัฑ ์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มก. 
(18 เม.ย. - 31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.นัทธมน  ยาด ี
 
 

16 น.ส.กัษมาพร  ตะ๊บุตร สิทธิบัตร เทคนิควิจยัและ
การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ภ.พัฒนาผลิตภณัฑ ์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มก. 
(18 เม.ย. - 31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.ศุภสิรา  เกษมวรรณ 
 
 

17 
 

นายพิสุทธ์ิ  บุตรสุวรรณ  
 

ภ.วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
ม.เกษตรศาสตร ์
(18 เม.ย.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.ชลลดา  โซะเฮง 
 
 

18. นายวรพล  เพ็งพินิจ กระบวนการผลติแบบ 
Extrusion  

ภ.วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
ม.เกษตรศาสตร ์
(18 เม.ย.-31 พ.ค.2555) 

1.น.ส.พิมรินทร์  จันทรัคคะ 
 
 

19 น.ส.พัทธินันท์  วาริชนันท ์  ภ.จุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร ์

(23 เม.ย.-1 มิ.ย.2555) 

1.น.ส.กาญจนี  เรืองศร ี
2.นายจิรายุฒ  ราชวงศ ์
3.น.ส.ศิเนตรา  เลื่อนสุข
สันต ์

20 น.ส.วนิดา  ปานอุทัย  ภ.จุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร ์

(23 เม.ย.-1 มิ.ย.2555) 

1.น.ส.จันทร์เพญ็  น้อยทุม 
2.น.ส.จุไรรตัน์  อาจเวทย ์

รวม ผู้เข้ำรับกำรฝึกงำน ทั้งหมด 32 คน 
เป็นนิสิต มก. 11 คน 
เป็นนักศึกษานอก มก. 21 คน 

บุคลำกรทั้งหมดที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 20 คน 
นักวิจัย 17 คน 
อื่นๆ 3 คน 
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 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่สถาบันฯ  ปีการศึกษา 2553-2555  (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ระดับปรญิญำ ปีกำรศึกษำ  
2553 2554 2555 

-  นิสิตระดบัปริญญาตร ี 56 45* 32* 
-  นิสิตระดบัปริญญาโท - - - 
-  นิสิตระดบัปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 56 45* 32* 

หมำยเหตุ  * ปี 2554 เป็นนิสิตภำยใน มก. จ ำนวน 18 คน ภำยนอก มก. จ ำนวน 27 คน 

 * ปี 2555 เป็นนิสิตภำยใน มก. จ ำนวน 11 คน ภำยนอก มก. จ ำนวน 21 คน 

1.9.3 งำนวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปัจจุบัน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ล ำดับ 1. ชื่อผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับทุน
สนับสนุน 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 5. ประเภททุน 6. จ ำนวน
เงิน 

ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป       
1 ซุปสุขภาพก่ึงส าเร็จรูปจากข้าวโพดสีม่วงโดย

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน 
นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน ทุนภายในจาก

มหาวิทยาลยั 
200,000 

2 การดัดแปลงโครงสร้างของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิด
สกรูคู่เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่โปรตีนคล้ายเนื้อเส้น
ใยสูงข้ึนรูปด้วยกระบวนการเอกซท์รูชัน 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

250,000 

3 การลดปริมาณน้ าท่ีจลุินทรียส์ามารถใช้ได้โดยสาร
กลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลติภัณฑ์ผักและ
ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง 

นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 30,000 

4 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการ
ท าแห้งแบบโฟมแมท 

นางสาววราภรณ ์ประเสริฐ ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 55,000 

5 Improvement of Noa Powder Processing for 
Community Group in Sakhon Nakhon 
Province 

นางสาวงามจิตร โล่วิทูร ทุนจากต่างประเทศ 400,000 

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

นางสาวงามจิตร โล่วิทูร ทุนจากต่างประเทศ 335,073 

7 การพฒันากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วย
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมตั ิ

นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 35,000 

8 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดข้าวโพดสีม่วง
เข้มข้น 

นางสาวงามจิตร โล่วิทูร ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 115,000 

9 ผลิตภณัฑ์ไขไ่ก่แปรรูป: ไข่ดองปรุงรส และพดุดิ้งไข่
ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจภุัณฑอ์่อนตัวแบบ 
Spout Pouch 

นางสาววราภรณ ์ประเสริฐ ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 300,000 

10 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การส่งออกสู่ภมูิภาคอาเซียน 

นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

537,000 
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ล ำดับ 1. ชื่อผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับทุน
สนับสนุน 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 5. ประเภททุน 6. จ ำนวน
เงิน 

11 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากพริก
ช้ีฟ้าส าหรับตลาดอินโดนีเซีย (ภายใต้ชุดโครงการ 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การส่งออกสู่ภมูิภาคอาเซียน) 

นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

1,226,000 

12 ผลของความร้อนแบบเปียกต่อองค์ประกอบกรด
ไขมันของกะท ิ(ภายใต้ชุดโครงการ การเพิ่มมูลค่า
ด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ผา่นอินเตอรเ์น็ต) 

นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

240,000 

13 เครื่องดื่มสุขภาพจากผงสกัดยอไทยในบรรจภุัณฑ ์"I-
Cap" 

นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

930,000 

14 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงคณุลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่ม
ส าเรจ็รูปท่ีผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (ภายใต้
ชุดโครงการ "การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม
อาหารสุขภาพ") 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

387,000 

15 โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคณุภาพ นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

208,000 

16 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารปรุงสกุพร้อม
รับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนทิชนิดอ่อนตัว 
(Retort pouch) 

นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

96,000 

17 การส ารวจโซ่อุปทานของพริกช้ีฟ้าส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร  (ภายใต้ชุดโครงการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ส่งออกสู่ภูมภิาคอาเซยีน) 

นางชิดชม ฮิรางะ ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

1,389,000 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร       
1 การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ ELISA 

เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย ์ 
วิภา, ศิริรรัตน,์ ธิดา ทุนจากต่างประเทศ 1,000,000 

2 Expansion of food allergen analysis into 
Thailand 

วิภา, ศิริรรัตน,์ ธิดา ทุนจากต่างประเทศ 594,000 

3 Development of seafood ELISA วิภา, ศิริรรัตน,์ ธิดา ทุนจากต่างประเทศ 356,400 
4 การแยกและศึกษาคณุลักษณะโพลีแซคคาไรด์ที่

ละลายน้ าจากเห็ดระโงกเหลือง 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
นางสาวลัดดา วัฒนศิริธรรม 

นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย ์

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

230,000 

5 อิทธิพลของการดัดแปรทางกลต่อสมบัติของแป้งข้าว ประจงเวท สาตมาล ี
 วิภา สุโรจนะเมธากุล 
วราภรณ์ ประเสริฐ 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

250,000 

6 การประยุกต์ใช้แบบแผนทดลองแพลกเกตก์ แอนด์ 
เบอร์แมน ส าหรับผลติภณัฑ์ขนมอบอ่อนหวาน และ
ปราศจากกลูเตน 

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

120,000 

7 โครงการผลติอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัน้ าท่วม  

นางพัชรี ตั้งตระกูล 
นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน 
นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

500,000 
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ล ำดับ 1. ชื่อผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับทุน
สนับสนุน 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 5. ประเภททุน 6. จ ำนวน
เงิน 

นางสาวศรุดา โลหะนะ 
8 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยวภาคเหนือ (ชุดโครงการ) 
นางพัชรี ตั้งตระกูล ทุนจากรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 
3,816,032 

9 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวน
มาตรฐานและจดัท าแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดสี าหรับศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ 

นางพัชรี ตั้งตระกูล ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

1,414,000 

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต์       
1 การผลิตกล้าเชื้อน้ าส้มสายชูหมักชนิดเหลวเพื่อใช้ใน

การท าน้ าส้มสายช ู
นางสาวเขมพัษ  อ้นท้วม 
นายประมวล ทรายทอง 
นางมาลัย เมืองน้อย  

ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 25,000 

2 การผลิตน้ าส้มสายชูหมักท่ีได้จากไวน์ข้าวด้วยวิธี 
Submerged Culture (ภายใต้ชุดโครงการ 
คุณลักษณะจ าเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลติภณัฑ์อาหารสุขภาพ
มูลค่าเพิม่จากข้าวสายพันธ์ุเด่นของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)”  

นางสาวเขมพัษ  อ้นท้วม 
นายประมวล ทรายทอง 
     

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

584,677 

3 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตนีสกัดที่มีกรดอะมิ
โนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลือง
หมัก 

พัทธินันท์ ดาลดั วิชชา 
กนกวรรณ ทิพย์ธิดา 
เขมพัษ  ศิริพร วนดิา   
นราพร กัญญรัตน์ อรไท    

ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 400,000 

4 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจรญิเติบโตและ
ปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima 

กนกวรรณ     ประมุข 
วนิดา 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

150,000 

5 การตรวจหาเชื้อปนเปื้อนในกล้าเชื้อขนมจีน กนกวรรณ  
พัทธนิันท์  
เขมพัษ   
วันชัย  
วนิดา   
  

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

50,000 

6 การเปรยีบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ
ของโยเกิร์ตชนิดท่ีมีและไม่มสี่วนผสมของเชื้อ 
Lactobacillus acidophilus และการน าไปใช้
ประโยชน์ทางการแพทย ์

ประมวล ทรายทอง 
น.พ.ธนิก 
พญ.จิตตมิา 
พ.ญ.รุจริา  

ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 35,000 

7 การถ่ายทอดวิธีการผลติไวน์ น้ าสม้สายชูหมักจาก
สับปะรด และการผลติเครื่องดืม่น้ าส้มสายชูหมัก
ผสมน้ าผลไม ้

ประมวล ทรายทอง ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

94,500 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ       
1 การศึกษาการผลติปลาสวรรค์แผน่ฮาลาลจากปลา

ทะเล 
ดร.วันเพ็ญ มีสมญา 
นางสาวสมจติ อ่อนเหม 
นางสาวศรุตา โลหะนะ 
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกลุ 
นางสาวชมดาว 
สิกขะมณฑล 

ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 35,000 
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ล ำดับ 1. ชื่อผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับทุน
สนับสนุน 

2. ชื่อคณะผู้วิจัย 5. ประเภททุน 6. จ ำนวน
เงิน 

2 การพัฒนาอาหารว่างส าหรับการประชุมที่ได้
คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ 

ดร. เนตรนภสิ วัฒนสุชาต ิ
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน 
นางสาวสมจติ อ่อนเหม 
นางอุษา ภูคัสมาส 
นางสาววาสนา นาราศร ี
นางสาวศิริพร ตันจอ 
นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

150,000 

3 ความเป็นไปได้ในการก าจัดสารต้านอนุมูลอิสระชนิด
ต่างๆ ของใบเมี่ยง 

ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกลุ 
Kazuhiko Nakahara 

ทุนจากต่างประเทศ 200,000 

4 ผลของการเสรมิอินนูลินต่อการดดูซึมแคลเซียมใน
ผลิตภณัฑ์นมด้วยวิธรหลอดทดลอง 

นางสาวศิริพร ตันจอ 
ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 

ทุนจากหน่วยงานที่สังกัด 35,000 

5 การเพิ่มมลูค่าด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตร
และพัฒนาสื่อการเรยีนรูผ้่านอินเตอร์เน็ต 

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกลุ  
(หัวหน้าชุดโครงการ) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

165,900 

6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกดัผักและผลไมต้่อฤทธิ์ต้าน
สารอนุมลูอิสระ (โครงการหลัก: การเพิ่มมลูค่าด้าน
สุขภาพอาหารด้วยผลติผลเกษตรและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูผ้่านอินเตอร์เนต็)  

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกลุ 
ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
นายญาธิปวีร ์ปักแก้ว 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

700,000 

7 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ าหมักที่มีต่อปรมิาณ
สารก่อกลายพันธ์ุและฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ที่เกิดขึ้นใน
ไก่ย่างและหมูย่าง (โครงการหลัก: การเพิ่มมลูค่า
ด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ผา่นอินเตอรเ์น็ต)  

นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย 
รศ.อภิสฏิฐ์ คงสะเสน 
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

570,000 

8 ไมโครอิมลัชันเจลลี่ผลไม้ไทยบ ารุงประสาทและเสริม
พัฒนาการทางสมอง (โครงการหลกั: การเพิ่มมลูค่า
ด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ผา่นอินเตอรเ์น็ต)  

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ  
นางสาวดาลดั ศิริวัน 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

480,000 

9 ผลของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ต่อ
ระดับน้ าตาลในหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน 

นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ ์ 
นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ ์

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

200,000 

10 ผลของเวย์โปรตีนท่ีมตี่อสมบัติของกลิ่น และเคมี
กายภาพของนมถั่วเหลือง  

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ 
นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตา
ทิพย์ 
ดร.สมุิตรา บุญบ ารุง 
 นางสาวเพลินใจ ตังคณะ
กุล 

ทุนภายในจาก
มหาวิทยาลยั 

220,000 

11 การประชาสัมพันธ์คณุค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทย
ผ่านสื่ออินเตอร์เนต็ (โครงการหลกั: การเพิ่มมลูค่า
ด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ผา่นอินเตอรเ์น็ต)  

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกลุ  
(หัวหน้าชุดโครงการ) 

ทุนจากรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 

1,614,100 

ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร    
1 โครงการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์จาก

ฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 
นางสาวเปรมรัตน ์จิตหาญ ทุนจากรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/ชุมชน 
825,000 

รวมทั้งหมด  21,547,682 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ประจ ำปี 
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยั (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 33 45 31 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - 5 6 
ระดับนานาชาต ิ 18 15 15 

รวม 18 20 21 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 22 24 - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

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

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ - 21 20 
ระดับนานาชาต ิ - 3 9 

รวม - 21 29 
จ านวนบุคลากรวิจัยที่น าเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ - 13 - 
ระดับนานาชาต ิ - 18 - 

รวม - 20 - 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ 13 16 20 

รวม 13 16 20 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - 2 - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - 2 - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ - 11 11 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - 11 11 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 36 14 5 
ต่างประเทศ - - - 

รวม 36 14 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ    
ต่างประเทศ    

รวม   21.55 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - 15 
ต่างประเทศ   6 

รวม   21 
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 ข้อมูลสรุปจ ำนวนสถำบันที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิจัย 

ล ำดับ เร่ือง 
หน่วยงำน
เครือข่ำย 

วันที่ลงนำม 
วันที่ครบ
ก ำหนด 

ระยะเวลำ วัตถุประสงค ์

1. การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

1 มีนาคม 
2554 

15 มีนาคม 
2557 

1 มี.ค. 54 
-  15 มี.ค. 

57 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า ง า น
ร่วมกันทางด้านวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

2. การลงนามบันทึกข้อตกลง 
เรื่ อ ง  “ความร่ วมมื อ เพื่ อ
พัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ อ าหา ร
ส าเร็จรูปและเครื่องดื่มพร้อม
อาหารว่างแปรรูป รวมถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

บริษัท ภูเก็ตเซาท์
เทอร์นเซอร์วสิ 

จ ากัด 

23 เมษายน 
2555 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ศึกษาวิ จั ย เพื่ อพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร
ส าเร็จรูปและเครื่องดื่ม
พร้อมอาหารว่างแปรรูป 
ร วมถึ ง ก า รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3. เข้ า ร่ วม เป็ นคณะท า ง าน
โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัย
พั ฒน า  ( ศู น ย์ ส า ธิ ต แ ล ะ
พัฒนาพลังงานทดแทนแบบ
ค ร บ ว ง จ ร )  จ .
พระนครศรีอยุธยา 

มูลนิธิชัยพัฒนา ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ด าเนินกิจกรรมบริหาร
จัดการ โรงสีข้ าว การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว 
การพัฒนาพลังงาน การ
มี ส่ วนร่ วมของ ชุมชน
เพื่อให้การด า เนินงาน
สนองพระราชด าริ ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

4. การลงนามบันทึกข้อตกลง
การเข้าร่วมรับบริการอุทยาน
วิ ท ย า ศ า สต ร์ อ า ห า ร  ม .
เกษตรศาสตร์ 

บริษัท พิบูลย์ชัย
น้ าพริกเผาไทยแม่
ประนอม จ ากัด 

15 ตต 55 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก 

พิธีเปิดอุทยำนวิทยำศตร์อำหำร 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2555 
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ล ำดับ เร่ือง 
หน่วยงำน
เครือข่ำย 

วันที่ลงนำม 
วันที่ครบ
ก ำหนด 

ระยะเวลำ วัตถุประสงค ์

5 การลงนามบันทึกข้อตกลง
การเข้าร่วมรับบริการอุทยาน
วิ ท ย า ศ า สต ร์ อ า ห า ร  ม .
เกษตรศาสตร์ 

บริษัท เอเชี่ยนนาวิ
เกช่ัน จ ากัด 

 

28 ธ.ค. 55 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 

7 ก า ร บ ร ร ย า ย  เ รื่ อ ง 
“ยุทธศาสตร์ด้านอาหารและ
การขับเคลื่อนของประเทศ
ไทย” โดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์  ตันติศิ
รินทร์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ 4 เม.ย. 
56 

น าเสนอยุทธศาสตร์การ
พัฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร
ขับเคลื่อนของประเทศ
ไทย ให้ เป็นศูนย์กลาง
การผลิตอาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพ รวมถึง
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิต การ
แปรรูป การตลาด ตั้งแต่
ระดับต้นน้ า  กลางน้ า 
และปลายน้ าอย่างครบ
วงจร รองรับการเข้าสู่
ป ร ะ ช าค ม เ ศ ร ษฐ กิ จ
อาเซียน 

8 การลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ Rice Valley 
Forum 

Rice Valley 
Japan 

  7 พ.ค. 56 วิจัยเชิงนวัตกรรมด้าน
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์และ
สนับสนุน Rice SMEs 

9 โครงการ “เครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาและปรับ
สูตรอาหารให้มีความเค็ม/
โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมี
สุขภาพดี” 

- ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

- สมาคม
โภชนาการแห่ง
ประเทศไทย 

- สถาบัน
โภชนาการ  
มหาวิทยาลยัมหิ
ดล 

- สมาคมนัก
ก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย 

- ส านักโภชนาการ 
กรม อนามัย 

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยาฯ 

   - เพื่ อ ให้ ความรู้ ความ
เข้าใจ สถานการณ์การ
บริ โภคโซ เดี ยมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ประมาณโซเดียมเพื่อ
สุ ข ภ า พที่ ดี  ร ว ม ถึ ง
กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
การแสดงฉลากข้อมูล
โภชนาการ 

- แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิดเห็นและระดมสมอง
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
ทุกระดับเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารลดเค็ม/โซเดียม
เพื่อสุขภาพส าหรับคน
ไทย 

- สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ผู้ ผ ลิ ต /
ผู้ประกอบการ และ
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ล ำดับ เร่ือง 
หน่วยงำน
เครือข่ำย 

วันที่ลงนำม 
วันที่ครบ
ก ำหนด 

ระยะเวลำ วัตถุประสงค ์

ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหารลด
เ ค็ ม / โ ซ เ ดื ย ม  เ พื่ อ
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภค
ที่ ห่ ว ง ใ ย สุ ข ภ า พ ใ ห้
แพร่หลายมากข้ึน 

- น า เสนอผลงานวิ จั ย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ าปรุงอาหารลดเค็ม 
(โซเดียม )ต้นแบบเชิง
อุตสาหกรรม 

ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
ชื่อหน่วยงำน ชื่อโครงกำร ลักษณะควำม

ร่วมมือ 
ระยะเวลำ งบประมำณ 

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 - 
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1.9.4 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สถาบันค้นคว้าและพัมนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชนที่
สนับสนุนโครงกำร 

รำยรับจริง 

1. จำกฐำนข้อมูลส ำนกังำนบริกำรวิชำกำร โครงกำรที่เสร็จสิ้นในปีงบประมำณ 2555  
การตรวจวเิคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑม์ะม่วงเมด็กลม
เคลือบช็อคโกแลต 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร 
 

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร  

60,000.00 

การตรวจวเิคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
เคลือบสารคาเทซิน (EGCG) 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร  

60,000.00 

การตรวจวเิคราะห์หาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์สาคมูะพรา้ว
อ่อน 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพือสถาบัน
อาหาร  

60,000.00 

การตรวจวเิคราะห์การหาอายุการ
เก็บรักษาของผลติภณัฑ์ข้าวเหนยีว
เปียกล าไยกึ่งส าเร็จรูป 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร  

60,000.00 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่ม
น้ าหวานเข้มข้น 

- นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ  
 

นางสาววัลลภา อัศวสิริสุข 50,000.00 

การตรวจวเิคราะห์การหาอายุการ
เก็บรักษาของผลติภณัฑ์น้ าหวาน
กล้วยเข้มข้น 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

อุตสาหกรรมพัฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร  

60,000.00 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์แยมมะขาม
และแยมมัลเบอร์รี ่

- นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก 
 

บริษัท จุลไหมไทย 20,000.00 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ Banana 
Chips 

- นางสาวประจงเวท สาตมาลี  
 

บริษัท จุลไหมไทย จ ากัด 50,000.00 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลลี่คารา
จีแนนรสผลไมผ้สมเนื้อผลไม ้

- นางสาววนิดา เทวารุทธ์ิ  
 

บริษัท จุลไหมไทย จ ากัด 25,000.00 

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์ทุเรยีนอบกรอบ 
(Freeze Dried Durian) 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

58,000.00 

การผลิตโยเกิรต์พร้อมดื่มจาก
มะพร้าว 

- นายประมวล ทรายทอง  
 

บริษัทเอิร์ทบอร์น จ ากัด 254,000.00 

เครื่องดื่ม Functional drink - นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล 
 

นายนฤดล โชคระดา 100/727 ซ.
เสนานิคม 1 ถ. พหลโยธิน ลาดพร้าว 
กทม. 10230 โทร. 089-9266757 

69,000.00 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องปรุง
สุขภาพ 

- นางชิดชม ฮิรางะ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาไทยแม่ 67,500.00 

การพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องปรุงรส 

- นางชิดชม ฮิรางะ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ าพริกเผาไทยแม่ 67,500.00 

การพัฒนาคุณภาพของผลติภณัฑ์
ปลาสม้และไข่เคม็: การพัฒนา
ต ารับอาหารจากปลาสม้และไข่เคม็

- นายประมวล ทรายทอง  
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 500,000.00 
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โครงกำร/กิจกรรม หัวหน้ำโครงกำร ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/เอกชนที่
สนับสนุนโครงกำร 

รำยรับจริง 

เพื่อสุขภาพ 
โครงการทดสอบคณุภาพขนมตาม
หลักวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
(Sensory evaluation and 
Instrumental Measurement) 
ภายใตโครงการศึกษาแนวทางการ
สร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ระดับ
ชุมชนพื้นที่ภาคกลาง 

- นางพัชรี ตั้งตระกูล  
 

ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
กลาง (สพก.) 

99,500.00 

การพัฒนาสูตรอาหารสัตวโ์ดยใช้
เครื่อง TWIN SCREW 
EXTRUDER 

- นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน กรุป๊ 
จ ากัด 

50,000.00 

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ์ Canned Pineapple 
in Rice Syrup 

- นางจันทร์สุดา จรยิวัฒน
วิจิตร  
 

บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง 
จ ากัด  

60,000.00 

0026_โครงการพัฒนาวิชาการ 
แมลงทอดในลักษณะบรรจุถุง
เมทัลไลต ์(จิ้งหรีด) 

- นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก นายสิทธิศักดิ ์จันทร์สว่าง 20,000.00 

การทดสอบคณุค่าทางโภชนาการ
และเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี 
สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บ
เกี่ยว 

- นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย   
 

บ. แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จ ากัด 248,600.00 

การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนม
ปังและไส ้

- นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก   
 

นายพชร อุตตมโภคิน 40,000.00 

การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน 

- นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ 
จ ากดั 

50,000.00 

โครงการวิจัย รูปแบบการสรา้งนัก
ธุรกิจน้อยมีคณุธรรม สร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาสูเ่ศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

- นายปราโมทย ์ธรรมรัตน ์ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

500,000.00 

การท าขนมขบเคี้ยวอบกรอบจาก
ผลิตภณัฑ์เตา้หู้ในรูปแบบของเต้าหู้
อบกรอบคลุกสาหร่ายย่าง 

- นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ  
- นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน 

นายปิยะนันท ์ใหม่รุ่งโรจน์ ( บัณฑิต
น้อยแบงคอค ตู้ ปณ.2040 ปณฝ. 
กรุงเทพฯ 10332) 

60,000.00 

การพัฒนากระบวนการผลิตขนม
ขบเคี้ยว KANI NOTANE 

 - นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ  
 

นายสังสรรค ์โกมุทบุตร 40,000.00 

2. ไม่อยู่ในฐำนข้อมลูส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร  
1.งานฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
ประชาชน สถานประกอบการ ท่ัวไป 1.58 ล้าน 

2.บริการตรวจวิเคราะห ์ ศูนย์บริการประกันคณุภาพ
อาหาร 

ประชาชน สถานประกอบการ ท่ัวไป 13,218,924 

3.บริการเครื่องมือ เครื่องจักร ศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

ประชาชน สถานประกอบการ ท่ัวไป 448,285 

3.ศูนย์สารนเิทศทางอาหาร ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร ประชาชน สถานประกอบการ ท่ัวไป 61,236 
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1.9.5 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร ปีกำรศกึษำ 
2553 2554 2555 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

52 37 29 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชำติ (ไม่นับซ้ า) 

15 25 7 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนำนำชำติ (ไม่นับซ้ า) 

37 12 22 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - 6 

- ด้านการวิจัย - - 6 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - 12 - 
- ด้านอื่นๆ 2 1 - 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในระดับ
นำนำชำติ (ไม่นับซ้ ำ) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 - 

1 
- 

- ด้านอื่นๆ - 1 - 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
วิชำชีพท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ (ไม่นับซ้ ำ) 

- 1  

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพในประเทศ 

- -  

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่ำงประเทศ 

- -  

โครงกำรกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและกำรบริหำรเพ่ือธุรกิจ
อำหำรฮำลำล ส ำหรับผู้ประกอบกำรเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซ่ียน 

วันที่ 20 – 21 พฤษภำคม 2556 

โดยกระทรวงพำณิชย ์ร่วม กับ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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รำยกำร ปีกำรศกึษำ 
2553 2554 2555 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลผู้บริหำร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

 3.77 4.43 

  1.9.6 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2553 1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ได้รับ

งบประมาณสนับสนุน 11 ล้านบาท โดยนางวารุณี วารัญญานนท์และคณะ 
2. ผลงานวิจัยเรื่องอาหารเช้าธัญชาติผสมผงผักสีม่วง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ 

วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช อย่างแพร่หลาย และผลิตเป็นต้นแบบออกวาง
จ าหน่าย 

3. ผลงานได้รับจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 4720 เร่ืองเคร่ืองลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์และกรรมวิธีการลอกเยื่อ โดย 
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ 

2554 1. การจัดประชุมวิชาการ International seminar on Food allergen: Opportunities and challenges 
for Thai Food Industries เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมบุหลนั พิทักษ์พล สถาบนั
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายเคมีและ
กายภาพอาหาร และศนูย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ร่วมกบั ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรฯ(MAFF) 
และบริษัท Morinaga ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี
อาหารที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในภาคส่วนตา่งๆ 

2. ผลงานได้รับจดอนุสิทธบิัตร จ านวน 11 เร่ือง ได้แก่  1) ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาตผิสมผงเปลือกมังคุด
โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ โดยนางจฬุาลักษณ์ จารุนชุ และคณะ 2) เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการ
ผลิต โดยนายนิพฒัน์ ลิ้มสงวน และคณะ 3) ผลิตภัณฑ์แป้งส าเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต โดยนายวนิัศ 
ภูมินาถ  4) กระบวนการผลิตขา้วตูกึ่งส าเร็จรูปและผลิตภัณฑไ์ด้จากกระบวนการดังกล่าว โดยน.ส.ดวง
จันทร์ เฮงสวสัดิ์ และคณะ 5) ผลิตภัณฑ์ซุปต้มขา่ชนิดข้นส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซปุต้มข่าชนิดข้น
ส าเร็จรูป โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ 6) ผลิตภัณฑ์ซุปต้มย าชนิดข้นส าเร็จรูปและกรรมวิธี
ผลิตซุปต้มย าชนิดข้นส าเร็จรูป โดย น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล และคณะ 7) ผลิตภัณฑ์ขา้วผัดกะปิ
ส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลติข้าวผดักะปิดังกลา่ว โดย น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ 8) ผลิตภัณฑ์ข้าว
ผัดเขียวหวานส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดเขียวหวานดงักล่าว โดย น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล และ
คณะ 9)ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิง้ส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดคั่วกลิ้งดังกลา่ว โดย น.ส.เพลินใจ ตัง
คณะกุล และคณะ 10) ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉา่ส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดงักล่าว โดย น.ส.เพลิน
ใจ ตังคณะกุล และคณะ 11) ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉู่ฉี่ส าเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผดัฉู่ฉี่ดังกล่าว โดย น.ส.
เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ 

3. ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับรางวัล 3 ผลงาน  
- รางวัล IUPAC Young Chemist Award ใน The 14th Asian Chemical Congress  เมื่อวันที่ 5-8 

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

- รางวัลชมเชย ในงานถนนเทคโนโลยี การประกวด “เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร” จัดโดยบริษัท อส
มท. จ ากัด (มหาชน) ณ ศนูย์แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี เม่ือวันที่ 12 มิ.ย. 2554 
ผลงาน เคร่ืองวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ (เครื่องท าเนื้อเทียมหรือโปรตีนเกษตร) โดย นายกฤษณะ เต็ม
ตระกูล และคณะ 
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ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
- ผลงานเร่ือง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties 

of extruded snack" โดยนายนิพัฒน์  ลิ้มสงวน งานประชุมวชิาการ Shelf Life International 
Meeting 2012 ณ เมือง Changwon ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที ่30 พ.ค. - 1 มิถุนายน 2  นั้น 
ผลงานวิจัยเร่ืองดังกลา่ว ได้รับรางวัล SLIM Award 2012 

2555 1. ได้รับสิทธบิัตร เลขที่ 32923 “เครื่องฆ่าเชื้ออาหารส าเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟราเรด” วันที่ได้รับ
อนุมัติ 22 มิ.ย. 55 วันที่หมดอายุ 29 ก.ย. 62 
2. ได้รับอนสุิทธบิัตร 9 ผลงาน ได้แก่ 1)เครื่องดื่มธัญชาติส าเร็จรูปผสมสมนุไพรไทยและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องดื่มดังกล่าว โดย จุฬาลักษณ์ จารุนชุ2) ได้รับอนุสิทธบิัตร น้ าธัญพชืและข้าวต้มธัญพชืหลากชนิด โดย 
นางนางกลุวดี ตรองพาณชิย์ 3)ได้รับอนุสทิธิบัตร หลักการผลิตไวน์ โดย นางสร้อยทอง สายหยดุทอง 4)ได้รับ
อนุสิทธิบัตร หลักการชิมไวน์ โดย นางสร้อยทอง สายหยุดทอง 5)ได้รับอนุสทิธิบัตร จลุินทรียืที่เกี่ยวข้องใน
การหมักไวน์ โดย นางสร้อยทอง สายหยุดทอง 6)ได้รับอนสุิทธบิัตร ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่
ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดย พัทธนิันท์ ภูมิพนัธ์ 7)ไดร้ับอนุสิทธบิัตร การผลิตขา้วกลอ้งงอกเพื่อเพิ่ม
กรดแกมม่า แอมิโน บิวเทริก (Gamma Amino Butyric acid) ในข้าวพันธุ์ตา่งๆ ที่ปลูกในประเทศไทย โดย 
นางพชัรี  ตั้งตระกูล 8)ได้รับอนสุิทธิบัตร กรรมวิธีผลิตขา้วแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว โดย เพลินใจ ตงัคณะกลุ 9) ได้รับอนสุิทธบิัตร การผลติแป้งเยรูซาเล็มอาร์ทีช็ค โดย เกศศิณี ตระกูล
ทิวากร 
3. ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโญชน์เชิงนโยบาย ได้แก่ โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อก าหนดมาตรฐานส าหรับข้าวกล้องงอก (2552) หัวหน้าโครงการ นางพชัรีตั้งตระกูล ใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท า มาตรฐานสนิค้าเกษตร เรื่อง ข้าวกล้องงอก (มกษ.4003-2555) ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 
  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 
เนื้อที่/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+คลังพัสดุ     
รวม 20,579.75 ตรม. 155,433,322 -  
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2555 
สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงานประจ าปี 2555 

สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร มีการด าเนนิงานตามภารกิจในรอบปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54-30 
ก.ย. 55) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิจยั แผนงานบริการทางวิชาการ แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร และ
แผนงานบริหารจัดการ ปรากฏผลด าเนนิงาน ดงันี้ 

แผนงำนวิจัย 
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  คือ งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย และการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

ธุรกิจอาหารฯ มีผลการด าเนินงาน คือ   
งานวิจัย มีโครงการวิจัยเดี่ยวได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจ านวน 28 โครงการ เป็นเงิน 7.735 ล้านบาท ชุดโครงการ

จ านวน 3 ชุดโครงการ เป็นเงิน 9.349 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 17.084 ล้านบาท คิดเป็น 86% และ 
105% ของเป้าหมายรวม โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และด้าน
อาหารเพื่อสุขภาพฯ นักวิจัยที่ได้รับทุนรวม 21 คนต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 46 คน  ทุนสนับสนุนส่วนใหญ่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 67.4% แหล่งทุนต่างประเทศ 16.9% แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 9.5% ทุนสถาบันฯ 6.2%  

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัย ในภาพรวมมีผลด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 102 เรื่อง คิดเป็น 124% ของเป้าหมาย และเมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์รายตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 88% ผลงานที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ 104% 
ผลงานที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 117% ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Refereed Journal 250% ผลงานที่น าไป
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 220% โดยในปีนี้ได้รับอนุมัติอนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง สิทธิบัตร 1 เรื่อง ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 100% และผลงานวิจัยได้รับรางวัล 1 เรื่อง  

โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจอาหารภายใต้สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลด าเนินงาน 2 
โครงการ  จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ Enere” Energy Rice Drink  และ โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ เป็นไปตามเป้าหมาย 

แผนงำนบริกำรทำงวิชำกำร 
ผลการด าเนินงานแผนงานบริการทางวิชาการ  ประกอบด้วย  8  โครงการ มีผลการด าเนินงานทุกโครงการ/

กิจกรรม ได้แก่ การจัดฝึกอบรม 41 หลักสูตร การพัฒนาวิชาการ 41 โครงการ งานให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร การ
สนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการตรวจวิเคราะห์ฯ และการให้บริการข้อมูลสารนิเทศ เมื่อพิจารณาด้านรายรับของ
โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการก่อให้เกิดรายได้ พบว่า รายรับส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ฯ การ
จัดฝึกอบรม และโครงการพัฒนาวิชาการ  มีรายรับรวม 21.815 ล้านบาท คิดเป็น 153% ของเป้าหมาย รายจ่ายรวม 
14.455 ล้านบาท คิดเป็น 131% ของเป้าหมาย  

แผนงำนสร้ำงเสถียรภำพองค์กร 
ผลการด าเนินงานของแผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการหารายได้เป็นส าคัญ  ได้แก่  งาน

ผลิต-การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง  การส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  การบริหารสินทรัพย์ให้
เกิดรายได้  และโครงการส่งเสริมการจ าหน่ายและการให้บริการ เนื่องจากปีงบประมาณนี้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ า
ท่วมท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่งผลให้การด าเนินงานด้านรายรับลดลง และมีรายจ่าย
เพิ่มข้ึนจากการฟื้นฟูหลังน้ าท่วม โดยรายรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44.343 ล้านบาท คิดเป็น 77% ของเป้าหมาย  รายจ่ายรวม 
41.715 ล้านบาท คิดเป็น 107% ของเป้าหมาย 

แผนงำนบริหำรจัดกำร 
แผนงานบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร  มีการจัดแบ่ง

ลักษณะงานออกเป็น  งานประจ า และงานโครงการ  ผลด าเนินงาน  
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- แผนพัฒนาองค์กร มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย คือ 9 โครงการ (8 กิจกรรม) 
- แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินการตามเป้าหมาย คือ 4 โครงการ (8 กิจกรรม) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2555 มีดังนี ้
 ในภำพรวมผลด ำเนินงำน ด้านรายรับรวม 83.243 ล้านบาท คิดเป็น 95% ของเป้าหมาย รายจ่ายรวม 
83.189 ล้านบาท คิดเปน็ 108% ของเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์น้ าท่วมท าให้รายรับไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 
และมีรายจา่ยเกินเป้าหมายจากการฟื้นฟูหลังน้ าท่วม ส่งผลในภาพรวมมีรายรับสงูกว่ารายจ่ายเพียง 0.053 ล้านบาท คิดเป็น 
1% ของเป้าหมาย 

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับสถำบัน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 5.00 3.75 3.50 4.90 4.90 4.58 4.51 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม (24 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 4.50 4.08 4.91 4.91 4.71 4.51 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 
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  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคด้
คะแนนเฉลี่ย ...... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ..... รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเปน็แผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 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 

และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทุกรอบ 4 ปี จาก
แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2547-2551 มาเป็นแผนพัฒนากลยุทธ์บริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2552-2555 เพื่อก าหนด  
ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ก าหนดให้คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันฯ และ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น โดยจัดประชุมระดมสมองในการจัดท าแผน
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กลยุทธ์ฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2551 เพื่อให้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ มี
ความเชื่อมโยงสอดรับกับนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) รวมทั้งภาพอนาคตที่สถาบันฯ มุ่งให้ถึงวิสัยทัศน์  เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นร่าง
แผนกลยุทธ์สถาบันฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 จากนั้นได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบันฯ พิจารณาผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และประกาศใช้แผนกลยุทธ์บริหารจัดการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 
พ.ศ. 2552-2555 (1.1-1-1) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551  
 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน  
แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ ปี พ.ศ. 2552-2555 ได้มีการก าหนดแผนด าเนินงาน 4 ปี พ.ศ. 2552-

2555 (1.1-2-1) แยกตามพันธกิจ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า/รองหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และประกาศใช้เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551 นั้น เพื่อให้หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ สามารถน าไปถ่ายทอดสู่บคุลากรในสังกัดได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน
โดยทั่วกัน เพื่อน าไปสู่กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนบุคคลต่อไป 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน  
แผนกลยุทธ์บริหารจัดการของสถาบันฯ มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) (1.1-3-1) เพื่อเป็นกรอบ

ในการแปลงแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (1.1-3-2) ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบันฯ 
ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่  แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ  แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร  และแผนงานบริหาร
จัดการ  ในแต่ละแผนงานจะแยกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ สอดรับต่อการถ่ายทอดแผนงานทุกภารกิจลงสู่ทุกฝ่าย-ศูนย์ โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ผ่านการพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบเพื่อใช้ถือปฏิบัติจากคณะกรรมการด าเนินงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันฯ ในการประชุมเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2554 (1.1-3 -3) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

สถาบันฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงาน
บริการวิชาการ แผนงานสร้างเสถียรภาพองค์กร และแผนงานบริหารจัดการ รวม 17 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด 
(1.1-4.1)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จรวม 132 ตัวชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละ
ตัวชี้วัด (1.1-4-2) เพื่อก ากับติดตาม ตรวจสอบความส าเร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรมของการด าเนินงาน โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุมระดมความเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย -ศูนย์ หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับทุกฝ่าย อันน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนต่อไป 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงำน   
สถาบันฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจ มีการก าหนดการก ากับติดตามผล

ด าเนินงานกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็นระบบ โดยให้ฝ่าย/ศูนย์รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงาน
คณะกรรมการด าเนินงานฯ ทุกพันธกิจ เป็นรายไตรมาส ดังนี้ รายงานผลด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555 รายงานไตรมาสที่ 2 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 10 เมษายน 2555 รายงาน  
ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 และ รายงานไตรมาสที่ 4  ในการประชุมฯ ครั้งที่ 
10/55 วันที่ 9 ตุลาคม 2555 (1.1-5-1)  นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันฯ ของงานนโยบาย
และแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  รายงานผลด าเนินงานครึ่งปีแรกในไตรมาสที่ 2 การประชุมครั้งที่ 
6/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานครึ่งปี รายงานไตรมาสที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 
8/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและให้เร่งด าเนินการในไตรมาสสุดท้าย และ
รายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2555 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เป็นการสรุปผลและประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปี (1.1-5-2) ซึ่งแน่ใจได้ว่าทุกพันธกิจได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน  
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6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  และรำยงำน
ผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

สถาบันฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อให้ฝ่าย/
ศูนย์ที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นรายไตรมาสโดยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
ประจ าปี (1.1-6-1)  นอกจากนี้งานนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลด าเนินงานตามแผนปีละ  3 ครั้งด้วยกัน คือ รายงาน
ผลด าเนินงานครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2554-31 มีนาคม 2555) รายงานผลด าเนินงานไตราสที่ 3 (1 เมษายน -30 มิถุนายน 
2555) และ รายงานผลด าเนินงานและประเมินผลด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) 
(1.1-6-2)  รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ แต่ละ
ตัวชี้วัดก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณนี้สถาบันฯ ก าหนด
ตัวชี้วัดรวม 132 ตัวชี้วัด ปรากฎผลด าเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย 112 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.8 ของตัวชี้วัดรวม 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของตัวชี้วัดรวม (1.1-6-3)  

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธอ์ย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพ่ือพิจำรณำ 

ในการรายงานผลด าเนินงานประจ าปี สถาบันฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ฯ 
พร้อมกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพื่อ
พิจารณา และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ (1.1-7-1) พิจารณาผลการด าเนินงานและให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานในรอบ 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป  

โดยมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ แต่ละตัวชี้วัดก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อการ
ประเมินผลในภาพกว้างของแผน  ในปีงบประมาณนี้สถาบันฯ ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จรวม 17 ตัวชี้วัด ปรากฎ
ผลด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น 76.5 ของตัวชี้วัดรวม ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.5 
ของตัวชี้วัดรวม (1.1-7-2)  

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี 

สถาบันฯ โดยคณะท างานจัดท าแผนฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าและรองหัวหน้า
ฝ่าย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานนโยบายและแผน เป็นผู้ประสานงานติดตามข้อมูลผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
พร้อมเสนอผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการประจ า พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แนวทางด าเนินงานในรอบต่อๆ ไป เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา 2.1 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ประจ าปี 2555 คณะกรรมการประจ าได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ 3 ประเด็น ตามรายงานดังกล่าว  (1.1-8-2) ซึ่งสถาบันฯ จ ามี
การน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ตลอดจนน าผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค. 01) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (1.1- 8 - 1) ในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2554 2555 2554 2555 2555 2556 

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

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 1.1-1-1 แผนกลยุทธบ์ริหารจัดการ ของสถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร ปี พ.ศ. 2552-
2555 

2 1.1-2-1 แผนด าเนนิงาน 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
3 1.1-3-1 Strategy Map 
 1.1-3-2 แผนด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ของสถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 1.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 

“แผนด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555” 
4 1.1-4-1 ก าหนดตัวชี้วัดและเปา้หมายตามแผนกลยุทธ์ฯ  
 1.1-4-2 ก าหนดตัวชี้วัดและเปา้หมายตามแผนปฏบิัติการประจ าป ี
5 1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบนัฯ ครั้งที่ 1/2555, ครั้งที่ 4/2555, 

คร้ังที่ 7/2555 และคร้ังที่ 10/2555  
“ฝ่าย-ศูนย์รายงานผลการด าเนนิงานรายไตรมาส” 

 1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ของสถาบนัฯ ครัง้ที่ 6/2555, ครั้งที่ 8/2555 
และคร้ังที่ 11/2555 “รายงานผลด าเนนิงานในภาพรวมของสถาบัน” 

6 1.1-6-1 ปฏิทินการด าเนินงานของงานนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 1.1-6-2 รายงานผลด าเนนิงานครึ่งปีแรก และรายงานผลประจ าปีงบประมาณ 2555 
 1.1-6-3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
7 1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 

“รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555” 
1.1-7-2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปงีบประมาณ 2555 

8 1.1-8-1 แผนปฏบิัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2556 
 1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 

“รายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555” 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน (สมศ. 17) เฉพำะ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัตงิานทีส่อดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถว้น
สมบูรณ ์

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการด าเนนิงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รบัการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน 
โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

สถาบันฯ ได้พิจารณาก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 คือ  “งานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมด้านอาหาร” (1.2-1) 
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เก่ียวกับด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และมีการจัดท าโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อนวัตกรรม
อาหาร ประจ าปี 2554-2555 เพื่อผลิตผลงานวิจัยและสามารถน าผลงานไปเผยแพร่ ให้เป็นประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ต่ อ สั ง ค ม  ชุ ม ช น  อี ก ทั้ ง ส อด รั บ กั บ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที่ ว่ า 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประเทศชาติ” และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
สถาบันฯ ที่ว่า “เป็นผู้น านวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ  และเป็นผู้ชี้น าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”  

2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
สถาบันฯ ใช้ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เห็น

ได้จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมประชุมระดมสมองในวาระส าคัญๆ ได้แก่ การจัดท าแผนกลยุทธ์
บริหารจัดการของสถาบันฯ พ.ศ. 2556-2560 การร่วมประชาพิจารณ์แผน (1.2-2) การเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย และได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อย  บุคลากรตามล าดับ อันน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น และจุดเด่น หรือควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 ท าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ (สมศ. 16.1) และความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ. 17) รวมทั้งการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) ของ

https://regis.ku.ac.th/identity/index.php?desp=1&sec=#sec1
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php?desp=1&sec=#sec1
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php?desp=1
https://regis.ku.ac.th/identity/index.php?desp=1&sec=#sec2
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หน่วยงานของท่านและในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยผลการประเมินจะน า ไปใช้ ในการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อหน่วยงานของท่านจักได้น าไปใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ต่อไป มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 

4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วยงำน และเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 

สถาบันฯ มีผลผลิตงจากงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชน สังคม ตลอดจนการน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นในปีนี้ ได้แก่   

โดยสถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน ได้จัดท าคู่มือ “เครื่องดื่มน้ าตาลน้อยทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ : เทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ” (1.2-4-1) เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน บุคลากรสาธารณสุข และ
บุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ  มุ่งเน้นแก้ปัญหากลวิธีลดการบริโภคน้ าตาลของเด็กไทยหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้โรงเรียนทุกสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมและผลักดันให้โรงเรียนจัดน้ าดื่มที่สะอาด รวมทั้งเครื่องดื่มทางเลือก
จากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพรที่มีปริมาณน้ าตาลน้อย ที่มีคุณภาพปลอดภัย และสุขภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียน 
รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานในการแปรรูปให้แก่โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วม “โครงการกลุ่มผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรม” เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน “โครงการ
คูปองนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ” (Innovation Coupon) เพื่อช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งสถาบันฯ ได้เป็นที่
ปรึกษาให้แก่บริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์ จ ากัด ในผลิตภัณฑ์ “Enere”…Energy Rice Drink” และเป็น 1 ใน 10  ของ “10 สุด
ยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจ าปี 2555 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2012)” ที่ สนช. ได้จัดล าดับโครงการนวัตกรรม
ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้าน “ความใหม่” ด้านเทคโนโลยี และการตลาด ตลอดจนเป็นที่สังคมให้ความสนใจ (1.2-4-2) 

5. หน่วยงำนมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติ และ/หรือนำนำชำติ 

สถาบันฯ มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ ได้แก่ ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 25  และในปีนี้ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
จ านวน 1 เรื่อง คือ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารส าเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟราเรด อนุสิทธิบัตรจ านวน 5 เรื่อง (1.2-5-1) 
ได้แก่ - เครื่องดื่มธัญชาติส าเร็จรูปผสมสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว – น้ าธัญพืชและข้าวต้มธัญพืช
หลากชนิด - การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรดแกมม่าแอมิโน บิวเทริก (Gamma Amino Butyric acid) ในข้าวพันธุ์ต่างๆ 
ที่ปลูกในประเทศไทย – กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว – การผลิตแป้งเยรูซาเล็ม
อาร์ทีโช็ค นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้ร่วมโครงการทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ ELISA เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์กับ 
Morinaga Institute of biological Science, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Food 
Allergen และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (1.2-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 
2555 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2555 

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2556 

1.2 5 ข้อ 5 คะแนน 5 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 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่1/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เร่ือง การ
ก าหนดจุดเน้น จดุเด่น ของสถาบันฯ 

2 1.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธบ์ริหารจัดการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์แผน 
3 1.3-1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4 1.2-4-1 คู่มือ เครื่องดื่มน้ าตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานสุขลักษณะ 
 1.2-4-2 ภาพผลงาน “Enere”…Energy Rice Drink” “10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจ าปี 2555 
5 1.2-5-1 หนังสือแสดงการได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

 1.2-5-2 โครงการทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ ELISA 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน

ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย4.58 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจัย
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

นักวิจัยประจ า 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น

ต่อไปนี ้
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
-   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัยฯ เช่น การจัดประชุมวชิาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคนัตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของ

หน่วยงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

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 พิจารณาแนวทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
งานวิจัย เช่น ฝึกอบรม สัมมนา  ด าเนินการประเมินผลตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น
ต้น ตลอดจนได้ด าเนินการใช้เงินสนับสนุนให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยด้านนวัตกรรมตามที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพสูงสุด (2.1-1-2) 

2. สถำบันฯ มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยสถาบัน
มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด เห็นได้จากการรับนิสิตฝึกงานที่มาของคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยในกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-2-1) เช่น การเป็นผู้สอนในรายวิชา ดูแลควบคุมการฝึกงาน การเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ ตลอดจนการเป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือปฏิบัติการขั้นสูง 

3. สถำบันฯ มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณกำร
วิจัยแก่นักวิจัยประจ ำ โดยในรอบปีการศึกษา 2555 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 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัย ส าหรับจรรยาบรรณของนักวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณบุคลากร จากนั้นสถาบันฯ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยก าหนดให้หัวหน้า
ฝ่ายกลุ่มวิจัยสอดแทรกไปกับการด าเนินงานหรือการประชุมของฝ่าย และด าเนินการแจ้งเวียนเอกสารเพ่ือรับทราบ 

4. สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยได้จัดงบประมาณ
ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการสนับสนุน
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศและงานวิจัยด้านนวัตกรรม (2.1-4-1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย มีผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการให้รางวัลตีพิมพ์ นานาชาติ หรือด้านเงินทุนนักวิจัย (2.1-4-2) เป็นต้น 

5. สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ด้านการบ ารุงซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จัดหาโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (2.1-5-1) พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
สถาบันฯ ได้จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการจัดสรรงบประมาณเงิน

รายได้ เพ่ือซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี 
สถาบันฯ มศีูนย์สารนิเทศทางอาหารเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ  
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สถาบันฯ มีการสัมมนาวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ  (2.1-5-2)  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

สถาบันฯ มีระบบ intranet (2.1-5-3) เพ่ือให้บุคลากรวิจัยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนวิจัย ข้อปฏิบัติในการเดินทางไป
เสนอผลงานวิจัย และข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑม์ำตรฐำน หมำยเลข รำยชื่อเอกสำร 
1 2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ประจ าสถาบันฯ 

2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ คร้ังที่......... 
2 2.1-2-1 เอกสารการเป็นอาจารย์พิเศษ หรือการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงควบคุมการฝึกงาน  อาจารย์

วิทยานิพนธ์ 
3 2.1-3-1 แผน / ผลการจัดกิจกรรมประจ าปี 2554 โดยคณะกรรมการวิจัย 

2.1-3-2 ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง 
4 2.1-4-1 ประกาศสถาบันฯ เร่ืองการสนับสนุนทุน IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.1-4-2 ประกาศสถาบันฯ เร่ือง แนวทางการสนับสนนุการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 
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 

 
 
 
 
 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สถำบันฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร

หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยฯ ดูแล/จัดการ 
ให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ ได้แก่ การ
แต่งตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (2.2-1-1) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงการจ่ายค่าตีพิมพ์ตามท่ีวารสารเรียกเก็บเงิน (2.2-1-2) 

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

4. สถาบันฯ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยการท างานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มี
คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการฯ ท าหน้าที่จัดการดูแลโครงการพัฒนาวิชาการของสถาบันฯ และข้อมูลการน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 

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

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1 2.2-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้นักวิจัยพี่เลี้ยง 

2.2-1-2 ประกาศสถาบันฯ เร่ือง แนวทางการสนบัสนนุการสง่เสริมการตีพิมพ์ผลงานระดับ
นานาชาต ิ

2 2.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา ข้อ 2 3 2.2-3-1 

4 2.2-4-1 ข้อมูลผลงานน าไปใช้ประโยชนต์ามตัวบง่ชี้ที่ 2.9 
5 2.2-5-1 ข้อมูลที่หน้าเว็ป ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 2.2-6-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  250,000บาท/คน 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในภาพรวมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ รวมทั้งหมด 23,761,282 บาท 
เป็นโครงการพัฒนาวิชาการที่ปรากฏบนฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ 2,213,600 ซึ่งสถาบันฯมี นักวิจัยทั้งหมด 52 คนลาศึกษา
ต่อ 5 คน และปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ 1 คน รวม 6 คน ท าให้มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 46 คนแต่มีนักวิจัยที่ 1 
คนที่มีอายุงานในรอบปีประเมินอยู่ระหว่าง 6 – 8 เดือน จึงคิดเป็น 45.5 คน และหากจ าแนก 4 ฝ่ายวิจัยได้ดังนี้  

- ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  จ านวน  7,816,673 บาท 
- ฝ่ายเคมีและกายภาพทางอาหาร   จ านวน  9,320,432 บาท  
- ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์    จ านวน  1,339,177 บาท 
- ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ   จ านวน  4,460,000 บาท 
- ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  จ านวน  825,000  บาท 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      = 23,761,282/45.5   =  522,225.98 บาท / คน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำ
ย 

2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำ
ย 

2556 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 19,959,67
2.50 

475,230
.30 
 

8,894,906.
00 

209,291.9
1 
 

23,761,2
82 

522225.98 
บาท / คน 

5 5 5 250000/
คน 

บรรลุ 250000/
คน 

42 42.50 45.5    

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำ
ย 

2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำ
ย 

2556 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 19,959,6
72.50 

475,23
0.30 
 

8,894,906
.00 

209,291.
91 
 

23,882
,137 

524882.13 
บาท / คน 

5 5 5 250000/
คน 

บรรล ุ 250000/
คน 

42 42.50 45.5    

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-1 ตารางเก็บข้อมูลด้านเงินสนบัสนุนงานวิจยั 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

สอนและการวิจัย 
  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สถำบันฯ มีระบบกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีคณะกรรมกำรที่ก ำกับดูแลตำมภำรกิจ โดยสถาบันฯ 

มีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการเป็นภารกิจหลัก และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยผ่านหน่วยงานภายใน 3 
หน่วยงาน ได้แก่ 1)ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จะมีคณะท างานร่วมจัดการฝึกอบรมทางด้านอาหาร (2.4-1-1) 
ท าหน้าที่พิจารณา ก าหนด และบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการ 
(2.4-1-2) ท าหน้าที่การประเมินผลและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการด าเนินงาน ซึ่งทั้งด้านการฝึกอบรม และพัฒนา
วิชาการจะมีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบตามคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมถึงการ
บริการด้านการฝึกงานนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากภายนอก 2)ศูนย์สารนิเทศทาง
อาหารจะมีคณะท างานวารสารอาหาร(2.4-1-3) ที่มีเนื้อหาเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสู่สมาชิกของวารสารและ
ประชาชนทั่วไป และ3)สถาบันฯ มีศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ที่มีหน้าที่วิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพอาหาร โดยบริการ
จัดการด้วยคณะกรรมการฯ อยู่ในก ากับผู้อ านวยการโดยตรงทั้งนี้ในส่วนของด้านงานวิจัยยังมีการก าหนดภาระงานของ
นักวิจัยด้านบริการวิชาการดังปรากฎในใบมอบหมายงานด้วย   

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน  ซึ่งจากภารกิจหลักด้านวิจัย และ
บริการวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น สถาบันฯ มีภารกิจรอง ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ฉะนั้นในทุกรอบปี
การศึกษา สถาบันฯ มีการรับนิสิตฝึกงานทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และนอกมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นบริการวิชาการอีก
ทางด้วยนั้น ทั้งนี้การด าเนินงานให้บริการฝึกงานนิสิตจะได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยตรงจากนักวิจัยที่ให้บริการทาง
วิชาการด้านต่างๆ ของสถาบันฯ เช่นจากโครงการพัฒนาวิชาการเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบทอด (เทมปุระ) แบบขายหน้า
ร้านและบรรจุซอง (2.4-2-2) ได้มีการน าข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุบทอด (เทมปุระ) มาถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ 
นายวิศรุ ต  มิ่ งมหาพันธุ์  นิ สิ ตภาควิช าวิทยาศาสตร์และ เทคโน โลยีการอาหาร  คณะ อุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของนักวิจัยเอง และน.ส. เมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของน.ส.ศรุดา โลหะนะ และน.ส.
วราภรณ์ ประเสริฐ โดยเป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (2.4-2-1) 

3. ด้ำนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย สถำบันมีผลกำรด ำเนินงำน เช่น โครงการ
พัฒนาวิชาการเรื่อง การผลิตโยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ (2.4-3-1) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็น
โครงการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ 
Lactobacillus acidophilus และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” (2.4-3-2) 
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4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย เช่น ผลการประเมินการฝึกงานนิสิต ที่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (2.4-4-1) 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย จากเกณฑ์ข้อ 2 มีการประเมินผลตามระบบประเมินการเรียนการสอนจากหน่วยงานต้นสงักัด ซึ่งมีการประสานงาน
ต่อผู้สอน เพื่อแจ้ง และประสานงานผลการสอน และทาบทามเพื่อเป็นผู้บรรยายพิเศษอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อมูลจากการ
ปรับปรุงการฝึกงานนิสิตจากผลการประเมินการบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น ประเด็นการปรับปรุงด้านระยะเวลา
การฝึกงานนิสิตที่มีการขยายเวลาให้เป็นไปตามที่สถาบันการศึกษาก าหนด (2.4-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 4 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

3
คะแนน 

4 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1 2.4-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานร่วมจัดการฝึกอบรมทางดา้นอาหาร 
2.4-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการ 
2.4-1-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานวารอาหาร 

2 2.4-2-1 เอกสาร 2.10-2-3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 รายงานการฝึกงานนิสิต-นักศึกษาที่ได้รับการ
ถ่ายทอด 

2.4-2-2 เอกสาร 2.10-3-2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 มกพว.01 ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุบ
ทอด (เทมปุระ) แบบขายหนา้รา้นและบรรจุซอง” ที่ได้รับอนุมตัิให้ด าเนินการ 

 2.4-2-3 เอกสาร 2.10-2-1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.10ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
ปฏิบัติจริง 

3 2.4-3-1 เอกสาร 2.10-10-1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10  มกพว.01 ของโครงการ “การผลิตโยเกิร์ตจาก
มะพร้าวอินทรีย”์ ที่ได้รับอนุมัตใิห้ด าเนินการ 

2.4-3-2 เอกสาร 2.10-10-1 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยมก.หลักฐานการได้รับทุนวจิัยเร่ือง “การเปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus 
acidophilus และการน าไปใชป้ระโยชน์ทางการแพทย์” 

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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เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

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

ส่งผลการประเมินการฝึกงาน 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนกำรบรกิำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม (สกอ. 5.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของหน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถา่ยทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สูส่าธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำร

ก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของหน่วยงำน 
สถาบันฯ มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยบริหารงานตามลักษณะกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 
ศูนย์ (2.5-1-1) คือ  

 1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม มีการส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมวิชาการ 
วิชาชีพ ด้านเครื่องมือเคร่ืองจักร ด้านฝึกงานนิสิต นักศึกษา ด้านโครงการพัฒนาวิชาการ 
 2) ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร ส ารวจความต้องการในการรับบริการของศูนย์สารนิเทศฯ โดยแบบส ารวจความ
ต้องการครั้งนี้จัดท า 3 ครั้งช่วง ก.ค.55-ก.ย.55, ต.ค.55-ธ.ค.55 และ ม.ค.56-มี.ค.56 เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร ให้มีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 3) ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีข้อค าถามเพื่อการส ารวจความ
ต้องการของผู้ขอรับบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ในปีการศึกษา 2555 

2. สถำบันฯ มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร อำทิเช่น  
1) ศูนย์ถ่ายทอดฯ มีความร่วมมือกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการเปิดหลักสูตรเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป 

(2.5-2-1)  
2) ศูนย์สารนิเทศได้ด าเนินการจัดท าการปรับปรุงเวปไซด์ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ และเพิ่มมูลค่าให้กับ

ฐานข้อมูลงานวิจัยโดยการจัดท าในรูป Flipping Book Online และมีเครือข่าย ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้าง และ
หรือจัดท าข้อมูลด้านวิชาการให้มีศักยภาพ ดังนี้ 
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ 

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

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ แลกเปลี่ยนและใช้
ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์
ทางอาหาร  

ปี 54-55 

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

ศูนย์ความเปน็เลิศแห่ง
นวัตกรรมข้าว 

แลกเปลี่ยนข้อมูล  
26 ระเบียน 

ปี 54-55 

3. เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด
ดิจิตอลเกษตรไทย 

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

ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ด้านวารสาร 
อิเลคทรอนิกส์ 

ตลอดไป 

 3) ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ท าให้ทราบถึงความ
ต้องการที่จะให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้
ร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคือ หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา : น้ าและเครื่องดื่ม ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2555 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ (ทางด้านจุล
ชีววิทยา)  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของศูนย์ฯ ในด้านการบริการทางวิชาการ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม  ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ
โครงการพัฒนาวิชาการ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (2.5-3-1) และด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นของทั้ง 
3 ศูนย์มีการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน
สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. มีกำรน ำเสนอผลกำรประเมินฯ โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร ต่อผู้บริหำรเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ
ข้อสรุป เพื่อจัดท ำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขในรอบต่อไป  

5. จากข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งผลให้มีกระบวนการทบทวนการให้บริการ ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ ได้พิจารณาปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการท างานดา้นให้บริการ โดยจัดเก็บเปน็คู่มือ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

5 ข้อ ใม่บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
1 2.5-1-1 แบบส ารวจความต้องการทัง้ 3 ศูนย์ 
2 2.5-2-1 เอกสารโปรแกรมการฝึกอบรมประจ าปีของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3 2.5-3-1 เอกสารการรับรองผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งแท้จริง ทีป่รากฎบน

ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ (ตามข้อมูลตัวบ่งชีท้ี่ 2.8) 

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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เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4 2.5-4-1 เอกสารแสดงการน าข้อเสนอแนะมาร่วมพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขการให้บริการ 
5 2.5-5-1 คู่มือปฏิบัติงานของ 3 ศูนย ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 

เป้ำหมำย  ร้อยละ30  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 51.5 คนลาศึกษาต่อ
จ านวน 5 คน ปฏิบัติงานวิจัยต่างประเทศ 1 คน รวม 6 คน ฉะนั้นมีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 45.5 คน นักวิจัยท   ่ท า
หน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 19 คน  
 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 
5.45

19 x 100  =  41.76 

 คะแนนทีไ่ด ้ =  5
30
41.76

   =   5 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าทีส่นับสนุนการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำ
ย 

2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำ
ย 

2556 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 25 59.52 23 54.12 19 41.76 5 5 5 5 บรรลุ ร้อยละ
30 42 42.5 45.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดบัควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย ≥3.51  

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2555 สถาบนัคน้คว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด... 
โครงการ  

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม 
โครงการจัดฝึกอบรม 

- ต่างประเทศ 
 

3.85 
 

85 327.25 
- ในประเทศ 4.12 336 1,384.32 

โครงการพัฒนาวิชาการ/โครงการบริการวิชาการ  4.36 34 148.24 
งานให้บริการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  4.36 111 483.96 
บริการฝึกงานนิสติ/นักศึกษา 4.29 45 193.05 
ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 
การให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  

3.91 105 410.55 

ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 
การให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร    
คร้ังที่ 1 4.14 543 2,248.02 
คร้ังที่ 2 4.14 510 2111.4 
คร้ังที่ 3 4.13 193 797.09 

รวม 37.3 1,962 8,103.88 
 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 คะแนนทีไ่ด ้ =  
1962

88.8103 = 4.13 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัว
บ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 
2555 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำ
ย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.7 4,982.14 

4.21 
8,476.22 4.3 8,103.88 4.13 4.21 4.30 4.13 ≥3.51 บรรล ุ ≥3.51 

1,183 1,969 1,962 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร 
2.7-2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
2.7-3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทนิ พ.ศ. 2555 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 6 1.5 7 1.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 1 0.50 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 2 1.5 -  

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ทีต่ีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 11 11 15 15 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25 - - - - 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ 0.50 - - - - 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำน้ ำหนัก ผลกำรด ำเนินงำน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 

จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก จ ำนวน ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
นานาชาติ 

1.00 - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่  14.00  17.25 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  47.5 51.5 
12 ร้อยละงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
29.5 33.50 

 คะแนนท่ีได ้ 5
20
29.5

 = 7.38 5
20
33.50

 = 8.38 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.8 14.00 ร้อยละ 

29.5 
17.25 ร้อยละ 

33.50 
 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ30 

47.5 51.5 

ผลประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.8 14.00 ร้อยละ 

29.5 
21.75 ร้อยละ 

42.20 
 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ30 

47.5 51.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

รำยกำร ชื่อวำรสำรวิชำกำร/ 
ชื่อสถำนที่เผยแพร่ 

ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป  
2.8-1 Citric acid sweet potato extraction beverages 

containing grape juice and fermented glutinious rice 
syrup 

Pakistan Journal of Nutrition 

2.8-2 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมนัจากนมถั่วเหลือง วารสารวิชาการเกษตร 
2.8-3 Chemical composition, fatty acids and total 

phenolic compound of sesame seeds 
The 14th Food Inovation Asia Conference 
2012 

2.8-4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรปูผลผลติจากสบัปะรดเพื่อ การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งท่ี 1 
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หมำยเลข 
เอกสำร 

รำยกำร ชื่อวำรสำรวิชำกำร/ 
ชื่อสถำนที่เผยแพร่ 

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง 
2.8-5 Effect of boiling on anhydrobarakol content of 

Khilek (Siamese cassia) young flowers 
Pakistan Journal of Nutrition 

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต์ 
2.8-6 การประเมินความเสีย่งจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสด

และสิ่งแวดล้อมของโรงคดับรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
อาหารของผักสดเพื่อการส่งออก 

Kasetsart University Annual Conference 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพ 
2.8-7 Investigation of undeclared food allergens in 

commercial Thai food products 
Food Control Journal  

2.8-8 Physicochemical property changes in germinated 
brown rice flour from different storage periods of 
paddy rice 

International Journal of Food Science and 
Technology 

2.8-9 Changes in volatile aroma compounds of pineapple 
(Ananas comosus) during freezing and thawing 

International Journal of Food Science and 
Technology 

2.8-10 Comparison of Variable-Blade to Allo-Kramer Shear 
method in assessing rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) fillet firmness   

Journal of Food Science 

2.8-11 Preparation and  characterization of   thermoplastic 
starch / wheat  gluten composites  

Key Engineering Materials 

2.8-12 Effect of debranching and heat moisture treatment 
on the properties of Thai rice flour 

International Journal of Food Science and 
Technology 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
2.8-13 การพัฒนาผลิตภณัฑ์คุกกี้จาก 

น้ านมข้าวยาคูผง 
วารสารโภชนาการ 

2.8-14 ผลของความร้อนที่มตี่อฤทธิ์การกอ่กลายพันธ์ุของพืชตระกูล
แตงบางชนิด 

วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร 

2.8-15 ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมใน
เครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

วารสารมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ  
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี.  

2.8-16 Effects of organic and conventional rice 
 on protein efficiency ratio and pesticide ressidue in 
rats 

Maejo. Int. J. Sci. Technol. 

2.8-17 Resistant starch content, in vitro starch digestibility 
and physicochemical properties of flours and 
starches from six Thai banana cultivars.  

Maejo Int. J. Sci. Technol. 

2.8-18 Resistant Starch, Physicochemical and Structural 
 Properties of Different Bananas with an Effect of 
Ripening and Processing 

Kasetsart J.  
(Nat. Sci.)  

2.8-19 Changes of antioxidant capacity and phenolics in 
Ocimum herbs after various cooking methods 

JARQ 

2.8-20 Influence of Thermal Sterilization on Antioxidant 
Capacity and Total Phenolics of Spicy Thai Foods 

Kasetsart J. (Nat. Sci.)   
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หมำยเลข 
เอกสำร 

รำยกำร ชื่อวำรสำรวิชำกำร/ 
ชื่อสถำนที่เผยแพร่ 

2.8-21 Characteristic vibration patterns of odor 
compounds from bread baking volatiles upon 
protein binding : density functional and ONIOM 
study and principle component analysis 

J. Mol. Model. 

2.8-22 Dissecting substrate specificity of two rice BADH 
isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular 
dynamics simulation studies 

Biochimie 

2.8-23 Nutritive and Functional 
Properties of Commercial 
Instant Jasmine Rice Porridge 

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลบีแห่งประเทศ
ไทย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน ์(สมศ. 6) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 20  
รอบระยะเวลำ  ปีปฏิทนิ พ.ศ. 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานที่สามารถตามสนองการมีวิสัยทัศน์ ที่ “เป็นผู้น า
นวัตกรรมอาหาร  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ  และเป็นผู้ชี้น าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ” โดยเฉพาะการเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการ ดังเห็นได้จากการได้รับการยอมรับในการพัฒนา หรือ วิจัยต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์/คุณลักษณะ/คุณสมบัติ  ของ
อาหาร ซึ่งในรอบปี 2555 นั้น มีจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการทั้งหมด 32 โครงการ และเป็นด้านวิจัยและพัฒนา จ านวน 
25 ผลงาน ที่สถานประกอบการ/บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถน าองค์ความรู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการค้นคว้าไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนนิงาน  
(ปีการศึกษา 2555) 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์เชงิสาธารณะ 5 
2 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์เชงินโยบาย 1 
3 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 5 
4 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 0  
5 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 11 
6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 51.5 
7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 21.36 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 5

20


36.21 = 5 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.9 11 23.16 11 21.36 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 20 บรรลุ ร้อยละ 20 

47.5 51.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

2.9-1-1 หลักฐานแสดงการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง เร่ือง การทดสอบคณุค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของ
ข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเก่ียว และนวฒักรรมสแนคข้าวโพดสีมว่งด้วยกระบวนการเอกซ์
ทรูชัน ณ ห้องธีระ อาคาร 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์  

2.9-1-2 หลักฐานประกอบผลงานวจิัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ เร่ือง การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของ
ข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเก่ียว 

2.9-1-3 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัย เร่ือง การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพ
ของข้าวโพดแฟนซี สีมว่ง 111 ใน 2 ระยะการเก็บเก่ียว 

2.9-2 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัย เร่ือง นวัฒกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการ
เอกซ์ทรชูัน 

2.9-3 หลักฐานประกอบผลงานวจิัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เร่ือง การแปรรูปข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 
2.9-4 หลักฐานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์เร่ือง Food Allergen 
2.9-5 หลักฐานประกอบการน าไปใช้ประโยชน์เร่ือง โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ

ก าหนดมาตรฐานส าหรับข้าวกลอ้งงอก 
2.9-6-1 หลักฐานแสดงรายงานวิจัยเร่ือง รูปแบบการสรา้งนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สนิทางปญัญาสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.9-6-2 หลักฐานแสดงการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างนกัธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทาง

ปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ  

2.9-6-3 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัยเร่ือง รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.9-7 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัยเร่ือง โครงการพัฒนาต ารบัอาหารปลาส้มและไข่เค็มเพื่อ
สุขภาพ 

2.9-8-1 หลักฐานแสดงรายงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไกเ่พื่อสุขภาพ  
2.9-8-2 หลักฐานแสดงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ ชุดอาหารกลางวนั (เมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ) ใน

หลักสูตร การถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตรตามหลักโภชนาการ ณ 
สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร 

2.9-8-3 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเมนูอาหารจากไขไ่ก่เพื่อสุขภาพ 
2.9-9-1 หลักฐานประกอบผลงานวจิัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ เร่ือง เครื่องดื่มน้ าตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ จาก

รายงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดน้ าตาล ที่ท าจากผลไม้ พืชผัก และสมนุไพร ส าหรับเด็ก
นักเรียนอายุ 3-15 ปี  

2.9-9-2 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัย เร่ือง เครื่องดื่มน้ าตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ 
2.9-10-1 หลักฐานประกอบผลงานวจิัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เร่ือง โจ๊กข้าวกล้องงอกรสปลา จากรายงานวจิัยเร่ือง การ
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หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงส าหรับเด็กวัยเรียนจากข้าว
กล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร 

2.9-10-2 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัย เร่ือง โจ๊กข้าวกล้องงอกรสปลา   
2.9-11-1 หลักฐานโครงการพฒันาวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทูนา่เจอร์ก้ี 
2.9-11-2 หนังสือรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ของผลงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทนู่าเจอร์ก้ี  

 

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

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 30  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สถาบันฯ มีโครงการบริการวิชาการ ที่ปรากฏในแผนงานบริการวิชาการปีงบประมาณ 2555 ทั้งหมด 8 โครงการ 
แต่มี 3 โครงการที่ไม่สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอน 
และ/หรือการวิจัย คือ 1)การพัฒนาและบริการสื่อ (เป็นเพียงการผลิตโปสเตอร์) 2)การให้บริการแก่สังคม (การเป็นกรรมการ
วิชาการและวิชาชีพ) 3)การให้บริการข้อมูลสารนิเทศทางอาหาร(วารสารอาหาร และเว็ปไซด์) ดังนั้นมีจ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ สอน และ/หรือการ
วิจัย สรุปดังนี้ 

โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 
กิจกรรม 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.โครงการจัดฝึกอบรม 
- ต่างประเทศ 
- ในประเทศ 

2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
 

2.โครงการพัฒนาวชิาการ/โครงการบริการวิชาการ  17 
3.งานให้บริการเคร่ืองมือเครื่องจักร  1 
4.การสนับสนุนการเรียนการสอนภายใน/ภายนอก มก. 4 
5.การให้บริการตรวจประกันคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร  

6 ศูนย์บริการประกนัคุณภาพอาหาร 

รวม 30   

ในรอบปีกำรศึกษำ 2555 สถำบันมีกำรน ำอลค์ควำมรู้จำกบริกำรวิชำกำรมีพัฒนำดังนี้ 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 6 ผลงำน 
 1. จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายชุบแป้งทอด (2.10-2-2) ได้มีการน าข้อมูล
บางส่วนเก่ียวกับแป้งชุบทอด ทั้งในส่วนวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสม และเทคนิคในการทอดมาให้ความรู้และถ่ายทอดแก่ น.ส. 
เมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความ
ดูแลของนักวิจัยเอง และนายวิศรุต มิ่งมหาพันธุ์ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน นักวิจัยในฝ่ายฯ โดยเป็นการให้
ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (2.10-2-3) 
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 2. จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบทอด (เทมปุระ) แบบขายหน้าร้านและบรรจุซอง 
(2.10-3-2) ได้มีการน าข้อมูลบางส่วนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุบทอด (เทมปุระ) มาถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ นายวิศรุต มิ่งมหา
พันธุ์ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งฝึกงาน
ภายใต้ความดูแลของนักวิจัยเอง และน.ส. เมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของน.ส.ศรุดา โลหะนะ และน.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ โดยเป็นการให้
ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (2.10-2-3) 
 3. จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 
111 ใน 2 ระยะการเก็บเกี่ยว (2.10-4-3) ได้มีการน าข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้าวโพดสีม่วง คุณค่าทางโภชนาการและเชิง
สุขภาพ และการตรวจสอบคุณค่าดังกล่าวมาถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ นายวิศรุต มิ่งมหาพันธุ์ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของนักวิจัยเอง 
และนางสาวเมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงาน
ภายใต้ความดูแลของน.ส.ศรุดา โลหะนะ และน.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยในฝ่ายฯ โดยเป็นการให้ความรู้ในภาคทฤษฏี 
(2.10-2-3) 
 4. จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง ได้มีการน าข้อมูลบางส่วน มาถ่ายทอด
และให้ความรู้แก่ นายวิศรุต มิ่งมหาพันธุ์ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของนักวิจัยเอง และนางสาวเมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของน.ส.ศรุดา โลหะนะ และน.ส.
วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยในฝ่ายฯ โดยเป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (2.10-2-3) 
 5. จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง น้ าผึ้งพร้อมดื่ม (2.10-6.3) ได้มีการน าข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิทที่มีความเป็นกรดสูง มาถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ นายวิศรุต มิ่งมหาพันธุ์ นิสิต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความ
ดูแลของนักวิจัยเอง และนางสาวเมธาวี เรี่ยมศิริ นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งฝึกงานภายใต้ความดูแลของน.ส.ศรุดา โลหะนะ และน.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยในฝ่ายฯ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้แก่นิสิต โดยเป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
(2.10-2-3) 
 6. จากการเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง Application of gum for food product development (2.10-8-2) ได้
น าองค์ความรู้มาถา่ยทอดและให้ความรู้แก่นิสิต-นักศึกษาในหลกัสูตรฝึกงานรวมประจ าปีการศึกษา 2555 (2.10-8-3)  
เนื่องด้วยงาน Health Food Ingredient Thailand 2011 ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2554 ณ. ศูนย์ประชุมอิมแพค เมือง
ทองธานี ได้เชิญ นส. ประจงเวท สาตมาลี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง Application of gum for food product 
development ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเภท และสมบัติเบื้องต้นของกัม (gum) 
หรือไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloids) ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจ หรือตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้บริโภค 
 จากความสนใจในการประยุกต์ใช้กัมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ในอุตสาหกรรมอาหาร 
ส่วนของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงต้องการผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเลือก และการประยุกต์ใช้กัมให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละ
ชนิดที่มีความเฉพาะตัว ดังนั้นจึงได้มีการจัดการสอนนิสิตฝึกงาน (หลักสูตรรวม) ในหัวข้อเรื่อง Application of 
Hydrocolloid in food เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิด และสมบัติของกัมจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงตัวอย่าง
การน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในเร่ืองรูปลักษณ์ หรือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม (2.10-8-1) 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้พัฒนำกำรวิจัย จ ำนวน 6 ผลงำน 
 1. ได้น าประสบการณ์จากการมีสว่นร่วมในการให้บริการวิชาการฝึกอบรมนานาชาติในหลักสตูร “Applied Food 
and Feed Extrusion” หัวข้อ “Produce third generation snack pellet using a twin screw extruder” (2.10-1-1) 
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 มาศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกเพิ่มเติมจาก
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งานวิจัยเรื่อง สภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สาม (สแนคเพลเลท) ในการใช้ประโยชน์จากปลาย
ข้าว ด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สวพ.มก. ในปีงบประมาณ 2556 (2.10-1-3) 

 2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA ของศูนย์บริการประกันคุณภาพ
อาหาร ได้น าปัญหาราคาที่สูงและการตรวจทดสอบได้เฉพาะอย่างของชุดทดสอบที่เ กิดขึ้น มาพัฒนาต่อยอดเป็น 
“โครงการวิจัยทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food allergen” ด้วยศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้เปิด
ให้บริการตรจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA ซึ่งมีชนิดของสารก่อภูมิแพ้ ดังนี้คือ โปรตีนไข่ โปรตีน
นม โปรตีนถั่ลิสง โปรตีนแป้งสาล ีและโปรตีนกลูเตน โดยมีจ านวนตัวอย่างที่สง่เข้ามาตรวจิเคราะห์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเผยแพร่ผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ กฏระเบียบของประเทศคู่
ค้าว่าด้วยสารก่อภูมิแพ้อาหาร รวมทั้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง website food allergy ที่ได้พัฒนาจากโครงการวิจัย
ร่วมระหว่างสถาบันและบริษัท Morinaga, Japan ที่ http://www.ifrpd-foodallergy.com  
 และจากความสนใจของผู้ประกอบการที่มีมากข้ึนในเร่ืองความปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้ ตลอดจนกฎระเบียบของ
ประเทศคู่ค้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ขอรับบริการได้แสดงความประสงค์ให้สถาบันฯ เปิดบริการตรวจวิเคราะห์การ
มีอยู่หรือการปนเปื้อนของโปรตีนในกลุ่มอาหารทะเลด้วย แต่ทางบริษัท Morinaga ยังไม่มีการผลิตชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้
อาหารทะเลเพื่อการจ าหน่าย และชุดทดสอบที่มีขายในท้องตลาดมีราคาแพงและตรวจได้เฉพาะอย่างเช่น กุ้งหรือปู หรือ
ปลาหมึก หรือเฉพาะกุ้งกับปู เป็นต้น จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่ากลุ่มอาหารทะเลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอาการ
แพ้อาหารในประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลก และในกลุ่มอาหารทะเล พบว่า กุ้งและปู เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
อาการแพ้ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วการแพ้อาหารในกลุ่มนี้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็มักเสี่ยงที่จะแพ้อาหารทะเลชนิดอ่ืนด้วย 
เนื่องจากโปรตีนหลักในอาหารทะเลที่ก่อให้เกิดอาการแพ้คือ Tropomyosin ดังนั้นจึงได้ร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเรื่อง 
Development of seafood ELISA ขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท Morinaga Japan นอกจากนี้ทางบริษัทยัง
สนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ให้กับบุคลากรสถาบัน ฯ ที่ร่วมท าวิจัยด้วย (2.10-7) 

 3. โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน  (2.10-9-1) สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยเร่ือง “สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผัก
สลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” (2.10-9-2) 

 4. โครงการพัฒนาวิชาการเร่ือง การผลิตโยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ (2.10-10-1) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มา
พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มี
ส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” (2.10-10-2) 

 5. การพัฒนาอาหารว่างส าหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ (2.10-11-2): สืบเนื่องจากงาน
ฝึกอบรม ในเร่ืองขนมอบเพื่อสุขภาพ (2.10-11-1) ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการ ควรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการปรับสูตรอาหารว่างให้เหมาะสมกับสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการด าเนินงานวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับลด น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ตลอดจนการใช้ไขมันที่ไม่เป็นแหล่งไขมันทรานส์ รวมทั้งการควบคุม
พลังงานต่อ 1 หน่วยบริโภค ในการจัดเสิร์ฟส าหรับการประชุม 

 6. ผลของเคร่ืองปรุงสมุนไพรในน้ าหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่าง
และหมูย่าง (ภายใต้โครงการหลัก: การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต) (2.10-12-2): สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาวิชาการในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชามะขาม (2.10-12-1) ท าให้
ทราบถึงฤทธิ์ของพืชผัก สมุนไพรไทย ที่มีผลการกลายพันธุ์ จึงเป็นที่มาในการด าเนินงานวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของเคร่ืองปรุงสมุนไพรในน้ าหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ที่เกิดขึ้น  

 

http://www.ifrpd-foodallergy.com/
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2554 2555 
1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 2 6 
2 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาการวิจัย 9 6 
3 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียน

การสอนและการวิจัย 
-  

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 41 30 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
26.83 40 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
30
26.83

  = 

4.47 

5
30
40
  =6.67 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ ์

เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.10 11 26.83 12 40 4.47 5 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ30 

41 30 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  
2.10-1-1 หลักสูตร Food and Feed Extrusion 2011 
2.10-1-2 เอกสารประกอบการบรรยาย 
2.10-1-3 โครงการวิจัยที่ได้รบัทุน “สภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียวรุ่นทีส่าม (สแนคเพลเลท) ใน

การใช้ประโยชน์จากปลายข้าว ด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน” 
2.10-2-1 ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏบิัติจริง 
2.10-2-2 มกพว.01 ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายชบุแป้งทอด” ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนนิการ 
2.10-2-3 รายงานการฝึกงานนสิิต-นักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด 
2.10-3-1 ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏบิัติจริง 
2.10-3-2 มกพว.01 ของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชบุทอด (เทมปุระ) แบบขายหน้ารา้นและบรรจซุอง” ที่ได้รับ

อนุมัติให้ด าเนินการ 
2.10-4-1 เอกสารประกอบการบรรยาย  
2.10-4-2 ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.10-4-3 มกพว.01 ของโครงการ “การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและเชิงสุขภาพของข้าวโพดแฟนซี สีม่วง 111 ใน 2 

ระยะการเก็บเก่ียว” ที่ได้รับอนมุัติให้ด าเนินการ 
2.10-5- ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

  
2.10-6-1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตฝกึงาน 
2.10-6-2 ภาพประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏบิัติจริง 
2.10.6-3 มกพว.01 ของโครงการ “น้ าผึ้งพร้อมดื่ม” ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
2.10-7 รายงานการน าผลของการให้บรกิารวิชาการมาใช้เพื่อการพัฒนาหัวข้องานวิจัย 

2.10-8-1 รายงานการน าความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
2.10-8-2 บันทึกข้อความขออนุมัติตัวบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายและประจ าบูธนิทรรศการและเอกสารประกอบการ

บรรยาย 
 

2.10-8-3 ตารางฝึกงานนิสิต-นักศึกษา (หลักสูตรรวม) ปี 2556 และเอกสารประกอบการสอนนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน 
2.10-9-1 เอกสารการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ (วิชาการ) เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหาร 
2.10-9-2 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจัยมก.หลักฐานการได้รับทนุวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ควม

ปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผักสลัดพร้อมบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
2.10-10-1 มกพว.01 ของโครงการ “การผลิตโยเกิร์ตจากมะพร้าวอนิทรีย”์ ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนนิการ 
2.10-10-2 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนนุวิจัยมก.หลักฐานการได้รับทนุวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบ

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีสว่นผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus 
และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” 

2.10-10-3 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2556 
2.10-11-1 เอกสารการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ (วิชาการ) เรื่อง ขนมอบเพื่อสุขภาพ 
2.10-11-2 โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาอาหารว่างส าหรับการประชุมทีไ่ดคุ้ณภาพมาตรบานดา้นโภชนาการ 
2.10-.12-1 บันทึกข้อความ โครงการพฒันาวิชาการ “การพัฒนาผลิตภัณฑช์ามะขาม” 
2.10-12-2 โครงการวิจัยย่อย เรื่อง ผลของเคร่ืองปรุงสมุนไพรในน้ าหมักที่มตี่อปริมาณสารก่อการกลายพนัธุ์และฤทธิ์ก่อ

กลายพันธุท์ี่เกิดขึ้นในไก่ยา่งและหมูย่าง (ชุดโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพอาหารดว้ยผลิตผลเกษตร
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต”) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  (สมศ. 9) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนส์ร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สถาบันฯ มีการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก อย่างต่อเนื่อง เช่น 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประกอบอาหารไทยและ
การบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ” เป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ความสนับสนุนจากรัฐบาล ภายใต้ นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เมื่อปี 
2546 โดยมี เป้ าประสงค์สู งสุด  เ พ่ือ พัฒนาคนไทยให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาหารไทย อย่างถูกต้องตามมาตราฐาน 
และถูกสุขลักษณะ โภชนาการ เพื่อสามารถประกอบอาชีพ พ่อครัว หรือ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ทั้งในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ต่างประเทศ โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานด าเนินการจัดฝึกอบรมฯ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดอบรมไปแล้วจ านวน 39 รุ่น ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจ านวน 2,623 คน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และประโยชน์จากการฝึกอบรมฯ 
เป็นอย่างมาก สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ตามเป้าประสงค์ 
หากแต่การเดินทางไปประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัว คนไทย ณ 
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างยิ่งของร้านอาหารไทยในต่างแดน 
ประมาณ 12,000 ร้าน ยังไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ เพราะกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวเป็นภารกิจระดับนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาต่อไป โดยสถาบันฯ ในฐานะสถาบันการศึกษา ได้ท า
หน้าที่เตรียมความพร้อมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคนไทย ไว้พร้อมแล้ว   

โครงการอาหารไทยฮาลาล  โดยสถาบันฯ ด าเนินงานภายใต้กรอบของแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
พ้ืนที่โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชากรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมจ านวน 200 คน ใน
การพัฒนาอาหาร 5 หลักสูตร ได้แก่ น้ าพริกแกงและน้ าพริกส าเร็จรูป การแปรรูปข้าวและถั่วต่างๆ การผลิตและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ประมง 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 าเนินงานเป็นการให้ความรู้
ด้วยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละปีจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มผู้แทน หรือผู้ประกอบการอาหาร ไทยฮาลาล 
จากนั้นส ารวจความต้องการเพ่ือจัดท าแผนการให้ความรู้ตามความต้องการ มีการประเมินผลการด าเนินงานที่ทุกครั้ง
อยู่ระดับดีขึ้นไป และวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือในการปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป  ส าหรับปี
การศึกษา 2555 มีการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริหารเพ่ือธุรกิจ
อาหารฮาลาล ส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 โดย
กระทรวงพาณิชย์ ร่วม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมจากสถานประกอบการทั่วประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.11 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.11-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลก 2548 - 2553 
2.11-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ อาหารไทยฮาลาล 2548 - 2553 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแต่งอยา่งมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน

ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

จัดท าแผนด าเนินการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะท างานจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน โดย
จัดท าโครงการที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ (2.12-1-1) (2.12-1-2) (2.12-1-3) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
ความส าเร็จ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลกรอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีตามแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร   

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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2-3 สถาบันฯ มีการด าเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งยังด าเนินการด้านความปลอดภัยของสถานที่ สะอาด สุขลักษณะ (2.12-2-1) (2.12-2-2) (2.12-3-1) (2.12-
3-2) 

4. สถาบันฯ ก าหนดพื้นที่ เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่ วม อย่าง
สม่ าเสมอ คือ บริเวณห้องโถง (ชั้น G), ห้องโถง ชั้น 3, ห้องบุหลันพิทักษ์พล (ห้อง 310) และบริเวณที่จอดรถด้านหลังอาคาร
อมรภูมิรัตน  

 

 

 
 
 
 
 
5. สถาบันฯ โดยส านักงานเลขานุการ จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์กร และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กร โดยข้อค าถามที่แสดงถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสภาพการท างาน (สถานที่) จาก
การส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ ด้านสภาพการท างาน (อาคาร และสถานที่) บุคลากรมี
ความพึงพอใจในด้านสภาพการท างาน (อาคารและสถานที่) และมีความพึงพอใจต่องานสันทนาการต่างๆ ของสถาบันฯ ที่ได้
จัดท าขึ้น ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก (2.12-5-1) อีกทั้งในภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการ
ด าเนินการให้หน่วยงานภายในด าเนินการประเมินโดยมีผลการประเมินแยกตามแต่ละหน่วยงาน ส่วนของสถาบันฯ มีผล
คะแนน 3.87 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.12 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.12-1-1 เอกสารการขอเสนอโครงการฯ และขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย ตามแผนด าเนนิงาน  

ปีงบประมาณ 25565 
2.12-1-2 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม และรายงานคา่ใช้จา่ยของโครงการกิจกรรม ปี 2555 
2.12-1-3 เอกสารการขอเสนอโครงการฯ และขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย ตามแผนด าเนนิงาน  

ปีงบประมาณ 2556 
2.12-2-1 สัญญาจา้งบริษทัท าความสะอาด 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.12-3-1 
2.12-2-2 

สัญญาจา้งบริษทัรักษาความปลอดภัย 
2.12-3-2 
2.12-4-1 รูปถ่ายสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของสถาบันฯ 
2.12-5-1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอ่โครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน  
ประเด็นด้ำนปรัญชำของเศรษฐกิจพอเพียง (สมศ. 18.1) ***รำยงำนแต่ไม่คิดคะแนน*** 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  .... ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้จัดท า 

“โครงการกิจกรรมรู้คุณค่าของพลังงาน” (2.13-1-1) โดยระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดัชนีชี้วัด (KPI) ความส าเร็จของ
โครงการ การด าเนินงานมีการประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงานงาน โดยประชาสัมพันธ์มาตรการลดการใช้พลังงาน (2.13 -
1-2), การติดตั้งสวิตซ์กระตุก ณ ห้องสารบรรณ, การล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และการตรวจสอบ
บ ารุงรักษาลิฟต์ โดยมีการติดตามประเมินผลตามมาตรการ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานและผลประเมินการประหยัด
พลังงาน (รายไตรมาส) เสนอต่อคณะท างานลดการใช้พลังงาน 

2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ตามแผนโครงการฯ ดัชนีชี้วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
สถาบันฯ ปีงบประมาณ 2556 ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 อย่างน้อยร้อยละ 5 โดยแบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า
รวมทั้งหน่วย ปีงบประมาณ 2554 – 2556 คิดค านวณเปรียบเทียบเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 กับ 2556 ซึ่งในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2554 นั้นได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมจึงไม่น ามาค านวณ 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 ปริมาณการใช้ 303,000 
เดือนมกราคม – มีนาคม 2556 ปริมาณการใช้ 276,000 

  

ค านวณ 

 

303,000 – 276,000 x 100 
 

303,000 

=     8.91 
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ดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556 ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 8.91 ซึ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ 

3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย  โครงการกิจกรรมรู้คุณค่าของพลังงาน เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิงของสถาบันฯ รณรงค์ ปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานของ
บุคลากรของสถาบันฯ อย่างยั่งยืน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย โครงการกิจกรรมรู้คุณค่าของ
พลังงานท ให้ผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องรู้จักวิธีการประหยัดพลังงานและก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามมากข้ึน เป็นการสรา้งนสิัย
ให้เกิดความเคยชิน และน าไปปฏิบัติในที่อ่ืน ๆ พร้อมทั้งสนบัสนุน รองรับนโยบายพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.13 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1 2.13-1-1 แบบเสนอโครงการและขออนุมัติหลักการ “โครงการกิจกรรมรู้คุณค่าของ
พลังงาน” 

 2.13-1-2 โครงการมาตรการลดการใช้พลงังานไฟฟา้ 
2 2.13-2-1 รายงานเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2554 - 2556 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน  
ประเด็นเพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (สมศ. 18.2) ***รำยงำนแต่ไม่คิดคะแนน*** 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

 

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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ผลกำรด ำเนินงำนเร่งด่วนเพื่อป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม 
 1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  จากข้อมูลสถิติจ านวนประชากรที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งผู้สูงอายุจะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากสภาวะปกติ นอกจากนี้
ปัญหาสุขภาพที่เสื่อมถอยของผู้สูงอายุ เป็นที่ทราบดีว่ามีโรคต่าง ๆ มากข้ึน เช่น โรคความดันโลหิต โรคอ้วน โรคไขมัน และ
คอเลสเทอรอลสูง โรคกระดูก พรุน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรค     ทางสมอง และปัญหาการมองเห็น นั้น เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ           พระชนมพรรษา 84 พรรษา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าหนังสืออาหารส าหรับผู้สูงอายุ  (2.14 -1-1) โดยสถาบันได้จัดท าหนังสือ 84 
เมนูอาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งคุณภาพและปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วน มีการพัฒนา วิเคราะห์ รวบรวม จัดท าสูตรอาหารอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุ ถ่ายภาพ ตรวจสอบข้อมูล และได้ตีพิมพ์หนังสือดังกล่าว วางจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถน าไปปฏิบัติ
ตามได้ (2.14-1-2)  

 2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 มีการวางจ าหน่ายหนังสือ 84 เมนูอาหารผู้สูงอายุ
เพื่อสุขภาพในร้านหนังสือนายอินทร์ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค มอบให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 500 
เล่ม และทางกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ติดต่อสั่งจองหนังสือ
ดังกล่าว จ านวน 400 เล่ม ฯลฯ (2.14 -2-1) 

 3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน ทางมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ในหนังสือ 84 เมนูอาหารผู้สูงอายุ จึงได้ขอน าบทความในหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ลงในสารสายใจไทย เพื่อ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสายใจไทย ซึ่งเป็นทหาร ต ารวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการจากการสู้รบป้องกันประเทศชาติ 
รวมทั้งผู้บริจาคและผู้มีอุปการคุณแก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นคุณค่าต่อสมาชิกสายใจไทย  

 4. มีผลกระทบที่เกดิประโยชนแ์ละสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม ในการจัดท าหนังสือ 84 เมนูอาหาร
ผู้สูงอายนุั้นเปน็การกระตุ้นผู้สูงอายุ ให้สามารถเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมปีระโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี และทัศนคตทิี่ดีตอ่ด ารงชีวิต มีร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง และสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.14 4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรุล 4 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกณฑ ์

มำตรฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1 2.14 -1-1 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานจัดท าหนังสืออาหารผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา 

 2.14-1-2 หนังสือ 84 เมนูอาหารผู้สูงอายเุพื่อสุขภาพ 
2 2.14 -2-1 ส าเนาบันทึกข้อความ เร่ืองการเข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงค์เธอ  

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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เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาตุ 
3,4 2.14 -2-3 ส าเนาหนังสือขออนุญาตน าบทความลงสารสายใจไทย 

. 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหนว่ยงำน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดล่วงหนา้ 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบิัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน ไปยงับุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
คร้ังต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : หากจะประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว ้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกรฑ์มำตรฐำน 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนมีกำรประเมินตนเอง
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด คณะกรรมการประจ าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย ที่
ปรึกษาจ านวน 3 คน และกรรมการประจ าสถาบันฯ จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถาบัน มีการจัดท าแบบ
ประเมินตนเอง โดยระบุประเด็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ/กลไกการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าต่อสถาบัน และมีการน าผลการประเมินเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน โดย
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดนโยบายการบริหาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร จัดท าในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะท างาน มีการประชุมระดมสมองผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งการจัดท าแผนระดับหน่วยงานย่อยถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล การ
รายงานสรุปผลงานด าเนินงานในรอบปีในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯทราบ เพื่อการปรับปรุง แก้ไขในการ
จัดท าแผนด าเนินงานในปีถัดไป รวมถึงการจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเงิน เป็นต้น 
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน โดย 1) มีการประชุมรองผู้อ านวยการ เพื่อติดตามผล
การก ากับดูแลตามภารกิจต่าง ๆ เป็นประจ า 2 ครั้ง/เดือน 2) มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน เพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานประจ าปี ตามวาระการประชุมเพื่อพิจารณา รายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย/ศูนย์เป็น
ประจ า 3)งานนโยบายและแผนสรุป ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนไตรมาส เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันฯ และรายงานต่อผู้บริหาร โดยทั้งหมดผู้บริหารใช้กลไกการประชุมที่มีผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม และ
การกระจายอ านาจในการถ่ายทอดแผนและผลการด าเนินงานสู่บุคลากรทุกระดับต่อไป 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกร อย่ำงน้อย 2  ครั้งต่อปีกำรศึกษำ มีการแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ คณะท างานฝ่ายค่างๆ เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง วิเคราะห์และให้ข้อมูล น าเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการด าเนินงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1)จัดให้มีการการประชุมทั้งสถาบันฯ เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานรอบปี และรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากรทุกระดับ เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2554  2)จัดให้มีการ
ประชุมระดมสมองจัดท าแผนกลยุทธ์ เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 – 21 กุมภาพันธ์ 2555 3)มีตารางเวลาปฏิบัติงาน
ชัดเจนที่เลขานุการผู้อ านวยการ เพื่อให้บุคลากรทราบเวลาเข้าปรึกษาได้ถูกต้อง รวมถึงมีการก าหนดให้มีสายตรงโทรศัพท์ 
e-mail address เป็นต้น  

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ โดยผู้บริหารมีการก าหนดให้มีวาระส าหรับการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน เป็น
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบส าหรับการประชุม เพื่อรายงานที่ประชุมและน าความรู้/ข้อมูลจากการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ และระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมและ
คณะกรรมการน ามาถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย/ศูนย์และในแต่ละระดับต่อไป ,มีคณะท างานจัดการความรู้สถาบันเพื่อ
ก าหนดแผนและแนวทางการจัดการความรู้ของสถาบันที่จะถ่ายทอดไปยังบุคลากร มีการถ่ายทอดประสบการณ์บุคลากรที่ได้
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ สู่ผู้ร่วมงาน ผ่านกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบต่าง 
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6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้บริหารด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล มีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหารจัดการสถาบัน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยการมีส่วนร่วมและค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

หลักประสิทธิผล มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน สภา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลการท างานของผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
ตัวชี้วัด และเมื่อมหาวิทยาลัยส่งผลการประเมินกลับมา คณะกรรมการยังมีการติดตามให้ผู้อ านวยการได้รายงานผลการน า
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในรอบต่อไป 

หลักประสิทธิภาพ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office)  ฐานข้อมูล
งานวิจัย มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการท างานและเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

หลักการตอบสนอง และหลักภาระรับผิดชอบ สถาบันมีการน าข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุงจากคณะกรรมการ
ประจ ามาด าเนินการ สถาบันมีการให้บริการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพอาหาร การฝึกอบรมวิชาการวิชาชีพ สนับสนุน
งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมผ่านทางงานบริการวิชาการ ที่สามารถด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นและ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลาย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 

รับผิดชอบต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์สถาบันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผุ้มีส่วนได้เสีย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเชื่อมโยงเครือข่ายความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารและบริการที่ปรึกษา (KU-FIRST) และ
อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร (KU Food Science Park) ซึ่งเป็นการรวมศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การให้บริการ
ทดสอบตรวจวิเคราะห์อาหาร เพื่อตอบสนองและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบัน หลักความ
โปร่งใส ผู้บริหารยึดหลักโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีผู้ดูแลเว็ปไซต์เพื่อการให้บริการข้อมูล  

หลักการมีส่วนร่วม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ เป็น
ประจ าทุกเดือน และร่วมประชุมกับกรรมการประจ า เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสถาบัน มีการรับความคิดเห็นจากสังคม เพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดกิจกรรมทางสื่ออินเตอร์เน็ต 
(ifr@ku.ac.th, kufirst.center@ku.ac.th และ social network) และยังเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เข้าถึง
ได้ง่ายผ่านเว็ปไซต์สถาบันและศูนย์สารนิเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ มอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจในการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว (ค าสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้าต่างๆ) และผ่านทางการประชุมกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ  

หลักนิติธรรม ผู้บริหารจัดให้มีกฎระเบียบ ประกาศในการบริหารและปฏิบัติ แจ้งเวียนสื่อสารไปยังบุคลากร 
ผู้เกี่ยวขอ้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางหนังสือเวียน E-office และเว็ปไซต์ของสถาบัน 

หลักความโปร่งใส สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัและการตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าและกรรมการด าเนินงาน
เป็นประจ า 

หลักความเสมอภาค ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการภายใต้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีการแจ้ง
ประกาศจรรยาบรรณของนักวิจัย หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารใช้หลักการฉันทามติในหารตัดสินใจทางการบริหาร มีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ตามหลักการและเหตุผล ตามวาระการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน 

มุ่งเน้นฉันทามติ คณะกรรมการด าเนินงานใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญ เพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน
ครุภัณฑ์ การก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน เป็นต้น จากรายงานการประชุมที่สามารถสรุปรายงานการประชุมตาม
ข้อตกลงของคณะกรรมการด าเนินงานโดยราบรื่นมาโดยตลอด  
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7.คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเชิง
ประสิทธิผลตามแผนงานประจ าปีโดยใช้สรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส รายงานสรุปผลด าเนินงานประจ าปีตามแผนงาน
ของสถาบันในภาพรวม ที่มีการประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก่อนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในรอบถัดไป 
และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบและรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีการศึกษา 2554 มีการจัดท าแบบ
ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานให้แก่คณะกรรมการประจ าเพื่อประเมินผลการบริหารให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิ
บาล นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน ทุกรอบปีของวาระการ
ด ารงต าแหน่งการบริหารงาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก และมีการประเมินผู้บริหารออนไลน์ จากบุคลากรทั้งองค์กรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด ทั้งนี้สถาบัน
จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมกรรมการด าเนินงาน เพื่อน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 3.1-1-1 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ า 
3.1-1-2 สรุปผลประเมินตนเองคณะกรรมการประจ า 
3.1-1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบันคน้คว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 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 เอกสารการประชุมเม่ือวันที่  29 สิงหาคม 2554 
5 3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
6 3.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
 3.1-6-2 รายงานผลการด าเนนิงานของ KU-FIRST และ KU Food Science Park ที่เข้าที่ประชุม

กรรมการด าเนินงาน 
7 3.1-7-1 แบบประเมนิผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผูบ้ริหาร 

3.1-7-2 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและแหลง่
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดมีาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เปน็
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1-2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งมี การวาง

แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ปรากฏในแผนการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 และประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันฯ (3.2-1-1) (3.2-2-1) (3.2-3-1) 

3. ตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มีกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตาม
แผนในสถาบันฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2555 ได้ด าเนินกิจกรรมแล้วทั้งสิ้นจ านวน 14 กิจกรรม และใน
ปีงบประมาณ 2556                  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้               

4. คณะท างานฯ มีการรวบรวมความรู้ ที่เกิดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-Office ของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กรไปสู่บุคลากร 

5. คณะท างานฯ ท าการรวบรวมความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป 
ตัวอย่าง เช่น ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ที่มีการถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการศึกษา/จ าหน่าย จาากนักวิจัย
อาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอน ฝึกงานนิสิต พร้อมทั้งผลิตหัวเชื้อเพื่อการจ าหน่าย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข 
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

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

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 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
 3.2-5-2 รายงานการด าเนนิกิจกรรมการน าไปใชป้ระโยชน์ของความรู้  

เร่ือง การเพาะเลี้ยงสาหร่าย เพือ่การศึกษา/จ าหน่าย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน  
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ้ริหารระดับสงูและตวัแทน
ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเชน่ 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 

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 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆตามบรบิทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนนิการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  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 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ผู้อ านวยการเป็นประธานคณะกรรมการ และมีหัวหน้า
หน่วยงานย่อมที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจของหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ มีการก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน (3.3-1-1) 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
หน่วยงำน ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2555 ( 3.3-2-1) ได้ใช้วิธีการระดม
สมองในเร่ืองการวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ในด้าน 

2.1 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ : การติดตามและประเมินผลงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ 
2.2 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2.3 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 โดย
ที่ประชุมได้ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ : การติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานที่แท้จริงและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (3.3-3-1) 
มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน โดยสถาบันได้มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง งวด
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 พร้อมผู้อ านวยการลงนามและน าส่งให้มหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 
2555  (3.3-4-1) รวมทั้งสถาบันฯ ได้จัดท าแผนรับมือภัยพิบัติ : น้ าท่วมใหญ่ (3.3-4-2) และแผนด ารงความต่อเนื่องตาม
ภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (3.3-4-3) พร้อมทบทวนแผนด ารงความต่อเนื่องฯ ดังกล่าว  

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพื่อ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง จากแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2556 ได้มีการด าเนินงานตามแผนและ
ติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งได้รายงานผลการด าเนินงาน (ไตรมาส 1) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้ง
ที่ 1/2556 (3.3-5-1) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ   
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6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปกำรประเมินตนเอง ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ในวาระการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบแผนรวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบนัฯ (3.3-5-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยชื่อเอกสำร 

1 3.3-1-1 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ 
2 3.3-2-1 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 20 กันยายน 

2555  
3 3.3-3-1 ส าเนาแผนภาพ OBJECTIVES ยุทธศาสาตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านนโยบาย

และยุทธศาสตร์ : การติดตามและประเมินการด าเนนิตามแผนกลยุทธ์ของ สถาบนัฯ 
4 3.3-4-1 ส าเนารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

3.3-4-2 ส าเนาแผนรับมือภัยพิบัติ : น้ าท่วมใหญ่ 
3.3-4-3 ส าเนาแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ 

5,6 3.3-5-1 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ครั้งที่1/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 

 

 

 

 

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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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสรา้งขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตัิงานที่

เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัต ิ
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดย 

1.1 ได้มีวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2554 และ 2555 ดงันี้ 

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 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
1.1.5 การสนับสนุนผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  

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

ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หน่วยงานเอง หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมนอกหน่วยงาน  

ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าสมรรถนะหลักของแต่ละต าแหน่งเพื่อจะประเมินฯ 
และก าหนดจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะต่อไป 

2. สถำบันฯ ได้มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดย 
2.1 จากการวิเคราะห์เพื่อวางก าลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2553-2557 สถาบัน

ฯ ได้ประกาศเป็นข้อก าหนดแผนและแนวทางการบริหารอัตราก าลังที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย (ประกาศใช้
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา) 

2.1.1  แผนบริหารอัตราก าลังทดแทนอัตราก าลังผู้เกษียณอายุราชการทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
และแผนอัตราก าลังที่ขอเพิ่มใหม่ (3.4-2-1) 
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2.1.2  แนวทางปฏิบัติตามแผน ทั้งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลังและไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง 
2.2  สถาบันฯ ได้มีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบ

อัตราก าลังที่หน่วยงานวางแผนไว้ 
2.3 สถาบันฯ ได้มีการปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ มีจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน (Job description, JD) ของ

แต่ละต าแหน่ง มีการมอบหมายงาน (Job assignment, JA) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่มีรูปแบบชัดเจน 

2.4 สถาบันฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน ทั้งการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ, ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่งของพนักงาน
เงินงบประมาณและเงินรายได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับต าแหน่งช านาญการทั้ง
บุคลากรวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน  

3. สถำบันฯ ได้มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดย 

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

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางระบบ E-Office 
3.3 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและรักษา โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี(3.4-3-

2) และมีการท าประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานราชการ 
3.4 มีความเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่โดย การจัดจ้างดูแล บ ารุงรักษาสวนและต้นไม้ จัดจ้าง

พนักงานท าความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ จัดจ้างบริษัทป้องกันก าจัด ปลวก แมลง หนู และค านึงถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ตามอาคารสถานที่ ยังมีการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอเช่น ลิฟท์ แอร์ เครื่องส ารองไฟ อีกทั้งมีโครงการซ้อมอัคคีภัยและปรับปรุง
ป้ายความปลอดภัยของอาคาร 

4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  
สถาบันฯ ก าหนดให้ผู้ที่รับการพัฒนาความรู้ทักษะด้านต่างๆ สรุปจากที่เข้าร่วมดังกล่าวส่งหน่วยงานต้นสังกัดและ เผยแพร่ 
แบบสรุปบทเรียน ดังปรากฏในระบบ e-office (3.4-4-1) 

6. สถำบันฯ ได้มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ตามโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน โดยผลการด าเนินงานและค่าเปา้หมายมีความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในยุทธศาสตร์
ที่ 4 แผนบริหารจัดการ (3.4-6-1) 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร  จากการที่มีการ
ประเมินการด าเนินงานด้านการพัฒนาบคุลากรนั้น เป็นเพียงการตั้งรับเพื่อการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นสถาบันฯ เห็นว่าควรเร่ง
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเชิงรุกที่ก าหนด สถาบันฯจึงก าหนดคณะท างานพัฒนาสมรรถนะเพื่อด าเนินงานจัดทะ
สมรรถนะและก าหนดแผนการด าเนินงานอยางเป็นรูปธรรม ดังปรากฏ ในแผนงบประมาณ 2556 เช่นการก าหนดให้
บุคลากร นักวิจัยมีทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานจากการส ารวจ จ านวน 11 คน โดยมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาบุคลากรคือต้องการการเขียนผลงานวิจัยเป็นบทความเสอตีพิมพ์นานาชาติคนละ 1 ฉบับ ผลมีการด าเนินงาน 10 คน
จาก 11 คน (3.4-7-1) 
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 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 6 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 4 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 6 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

1 3.4-1-1 การวิเคราะห์เพื่อวางก าลังคนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2553-
2557 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

3.4-1-2 
3.4-1-3 

2 3.4-2-1 แผนบริหารอัตราก าลงัทดแทนอัตราก าลังผู้เกษียณอายุราชการ 
3 3.4-3-1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

3.4-3-2 โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
4 3.4-4-1 ระบบ e-office ที่ปรากฏข้อมูลการสรุปความรู้ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตา่งๆ 
6 3.4-6-1 ผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารจัดการงบประมาณ 2555 
7 3.4-7-1 สรุปผลการพัฒนาบุคคลากรนักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัตงิำนทั้งใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 80   
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบุคลากรทั้งหมด 200 คน ที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 194 คน (รวมลาศึกษาต่อ จ านวน 5 คน /ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน ) ประกอบด้วย ข้าราชการ 
46.5 คนพนักงานมหาวิทยาลัย 42 คน ลูกจ้างประจ า 40 คน พนักงานราชการ 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  
45.5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 19 คน โดยสถาบันฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับรวมถึงหมวดแรงงาน ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันดังนัน้ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพีที่สอดคล้องกับการปฏิบตัิงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 153.5 คน คิดเป็น 87.21 % ของผู้ปฏิบัติงานจริง หากไม่นับหมวดแรงงาน 28 คน 
(ได้รับการพัฒนา   10 คน) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ จ านวน 143.5 คน คิดเป็น 86.45 % 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 157.00 ร้อยละ
92.63 

147.5 ร้อยละ 
88.05 

143.5 ร้อยละ 
86.45 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ80 บรรล ุ ร้อยละ80 
169.50 167.5 166 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลไปราชการ 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ

งบประมาณ  ดังนี้  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีแหล่งเงินในการบริหารจัดการ 2 แหล่ง คือ แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้  โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ถือเป็นแหล่งเงินภายในที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยใน 
2 แผนงาน  คือ 1. แผนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  2. แผนงานบริการวิชาการ  ส าหรับ เงินรำยได้  ถือเป็นแหล่งเงิน
ภายนอกที่ได้มาจากการด าเนินงานของสถาบันฯ  นอกจากจะแบ่งเป็น 2 แผนงานเช่นเดียวกันกับเงินงบประมาณแล้วยัง
จ าแนกที่มาของเงินตามกลุ่มภารกิจด้วย คือ 1. ภารกิจวิจัย ได้แก่ เงินอุดหนุนวิจัย 2. ภารกิจการวิชาการ ได้แก่ การจัด
ฝึกอบรม พัฒนาวิชาการ บริการตรวจวิเคราะห์ บริการเครื่องมือ  3. ภารกิจสร้างเสถียรภาพ  ได้แก่ การขายสินค้าและ
ให้บริการจัดเลี้ยง  และ 4. ภารกิจบริหารจัดการ  ได้แก่ การบริหารสินทรัพย์ เช่น การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น 

ในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านการเงินทั้งด้าน
แหล่งที่มาของรายรับและแหล่งใช้ไปของรายจ่าย และมีการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานย่อยระดับฝ่าย/ศูนย์ ตามงบประมาณ
เงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ 2555  ส าหรับการจัดการด้านการควบคุมภายในให้มีความถูกต้อง คล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบเงินงบประมาณแผ่นดินและระเบียบเงินรายได้   มีการบันทึก
บัญชีและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารครบตามก าหนดเวลา มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินระหว่างสถาบันฯ กับกองคลัง  และ
ระหว่างสถาบันฯ กับธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในส่วน
ของการจัดการฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการเงินอย่างเป็นปัจจุบันทุกๆ ปี  และสืบค้นย้อนหลังได้
จนถึงปี 2547 ซึ่งจัดท าด้วยโปรแกรม Excel โดยพัฒนาขึ้นเองระหว่างงานการเงินและบัญชีกับงานระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถเก็บบันทึกข้อมูล สืบค้น และออกรายงานเสนอผู้บริหารจากระบบ Intranet ของสถาบันฯ 

ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย น าระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) เข้ามาใช้กับทุกหน่วยงาน คณะ/
ส านัก/สถาบัน เริ่มต้นจากให้บันทึกข้อมูลเงินรายได้ปี งปม.2555 ย้อนหลังเข้าระบบ (ERP) และด าเนินการ Go Live ผ่าน
ระบบ ERP  ในปี งปม.2556 ในการนี้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้สนองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
สนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องมือ และอัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันฯ สามารถด าเนินการผ่านระบบ ERPได้ในทุก
ระบบงานที่เก่ียวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉ 

 

ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิ

อย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคลอ้งกับแผนปฏบิัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหนว่ยงาน 

และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงนิและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน ในปีงบประมำณ 2555   สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน    (4.1-
1-2)  ใช้ควบคู่กับแผนปฏิบัติการ Action plan (4.1-1-1) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
สถาบันฯ   

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 (4.1-2-1)  โดยทุกยุทธศาสตร์แสดงแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินทั้งที่
ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้   เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วมีการจัดสรรงบประมาณไปยัง
หน่วยงานระดับฝ่ายศูนย์อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกภารกิจ (4.1-2-2)  และแนวทางปฏิบัติข้อแนะน าในการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
คล่องตัวโดยถือปฏิบัติทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดตลอดปีงบประมาณ (4.1-2-3)                                

3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำน และบุคลำกร  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใช้งบประมาณในการบริหารจัดการจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้   โดยสถาบันฯ บริหารจัดการเงินทั้ง 2 แหล่ง สนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจรองให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจ าแนกออกเป็น 2 ผลงาน  คือ 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก 
คือ งานวิจัยของฝ่ายวิจัยทุกฝ่าย  และ 2. ผลงานการให้บริการวิชาการ ซึ่งหมายถึง ฝ่าย/ศูนย์ต่างๆ ที่มีภารกิจในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการจนถึง ฝ่าย/ศูนย์ ที่มีภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการสร้างเสถียรภาพและ
บริหารจัดการ  โดยอ้างอิงได้จาก สรุปงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรประจ าปี 2555 (4.1-3-1)  และงบประมาณเงินรายได้
ที่ได้รับอนุมัติปี 2555 (4.1-3-2) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          86 
 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน อย่ำงน้อยปี
ละ 2 คร้ัง   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยงานการเงินและบัญชีมีการจัดท ารายงานทางการเงินครบถ้วน 
ตามที่ก าหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายงานต่อมหาวิทยาลัย เป็น
ประจ าตามวาระ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี (4.1-4-1) , (4.1-4-2)  ต่อเนื่องมาโดยตลอดและเก็บเป็นฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ (4.1-4-3)  อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลโดยไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถออกรายงานโดย
อัตโนมัติ (เร่ิมพัฒนา ต้นปี งบประมาณ 2553) โดยมีการน ารายงานทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ า เมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2556 (4.1-4-4) 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคง
ของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง   โดยในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ก าหนดให้มีวาระที่น าเสนอข้อมูลทางการเงินทุกไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ ในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ทางการเงินมีการ
ประเมินแผนผลการใช้เงิน ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง (4.1-5-1) , (4.1-5-2)  

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้
เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส านักงานตรวจสอบภายใน 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ปฏิบัติตามนโยบายได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในประจ าสถาบัน (4.1 -6-1)   และสถาบันฯ ได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยการจัดท ารายงานงบพิสูจน์ยอดเงินรายได้  เพื่อเปรียบเทียบกับกองคลัง และธนาคาร   รายงาน
รายรับ – รายจ่าย และงบดุลเพื่อรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ า มีการรายงานสถานะการเงินตามระเบียบ (4.1-6.3)  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าสถาบันได้ก าหนดแผนตรวจสอบประจ าปี  อีกทั้งในปีงบประมาณ 2555  สถาบัน
ฯ ได้ด าเนินการให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบเงินรายได้และเงินกองทุนสถาบันฯ (4.1-6-2) 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไป
ใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ    โดยทุกปีงบประมาณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการก าหนดปฏิทิน
การเบิกจ่ายของสถาบันฯ เพื่อใช้ถือปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามวาระและสอดรับกับปฏิทินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย (4.1-7-1) มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและก าหนดเวลางบประมาณ  (4.1-7-2) มีการน า
ผลวิเคราะห์ทางการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการเงิน  มีการน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านๆ  
มาจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อไป  (4.1-7-3)   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน 
2554 

ผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 2555 

4.1 6 ข้อ 4 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 
4.1-1-2 

แผนด าเนนิงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54 – ก.ย.55) 
แผนกลยุทธท์างการเงินปีงบประมาณ 2555 

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

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรปี 2555 
แผนด าเนนิงานประจ าปี (เงนิรายได้ประจ าปงีบประมาณ 2555 ฉบับจัดสรรให้หน่วยงานย่อย) 
ระเบียบทางด้านการเงิน 

4.1-3-1 
4.1-3-2 

สรุปงบประมาณแผ่นดนิได้รับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ 2555 
งบประมาณเงินรายไดท้ี่ได้รับอนุมัติประจ าปงีบประมาณ 2555 

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 งานการเงินและบัญชี) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วนัที่ 10 เมษายน 2556 

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

รายงานวิเคราะห์แหล่งเงินเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบนัฯ 
รายงานสรุปเปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี 
รายงานผลการด าเนนิงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555 

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

ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดบัคณะ สถาบัน ส านัก 
เอกสารยืนยันการขอรับบริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต                                      
งบดุล , รายงานรับ – จ่าย และรายงานงบพสิูจน์เงนิรายได้ 

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

ปฏิทินการเบิกจา่ยงบประมาณและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
บันทึกเร่งรัดการเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ วนัที่ 10 เมษายน 2556 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ โดยในรอบปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการจาก ภายในส านักงาน
เลขานุการฯ ปีการศึกษา2553 โดยก าหนดให้งานประกันคุณภาพอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผนเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งในรอบปีนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพที่มาจากทุกภาคสว่น โดยส่วนใหญ่เป็นการติดตาม
งานในระบบประกันคุณภาพ และมีการปรับปรุงการก ากับติดตาม รวมถึงการพิจารณาผู้ก ากับดูแล ติดตามข้อมูลตามภารกิจ
แต่ละด้าน ถ้าพิจารณาถึงระบบกลไกสถาบันฯ มีงานประกันคุณภาพท าหน้าที่ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามวงจร PDCA อย่างเป็นระบบ การประเมินคุณภาพภายใน (Peer review) ระดับฝ่าย / ศูนย์ มีการพิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับประเมินผลการด าเนินงานที่สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานมากที่สุด และมีการ
ก าหนดให้หน่วยงานย่อย พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะที่ประเมินภารกิจหลักของตนเอง โดยกระบวนการดังกล่าวได้
ก 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 ได้ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2556 แล้วนั้น ส่วนการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันฯ นั้นมีการก าหนดผู้ก ากับติดตาม 
(รอง ผอ.) ผู้ปฏิบัติ อย่างชัดเจนเพื่อวางแผน และพิจารณาข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีร้วมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
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รอบปีต่อไป และน าผลการประเมินฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ อย่างสม่ าเสมอ และ
คณะกรรมการประจ าสถาบันเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนน... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  9 ข้อ  

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหนว่ยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพนัธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพระหวา่งมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ

หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยสถาบันฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 องค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพสถาบันฯ (5.1-1-1) ที่มีองค์ประกอบจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ทุกหน่วยงาน
ย่อยภายในสถาบันฯ มีบทบาท หน้าที่ก าหนดนโยบาย และวิธีด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค า
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รับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) และการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตามวงจร PDCA 
อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันฯ ยังก าหนดให้มีหน่วยงานประกันคุณภาพครั้งแรก ในส่วนของส านักงาน
เลขานุการ ในปีการศึกษา 2554 มีการจัดการโครงสร้างภายในส านักงานเลขานุการโดยก าหนดให้รวมงานนโยบายและแผน 
เข้ากับงานประกันคุณภาพ เป็นงานเดียวกัน (5.1-1-2) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพโดยพิจารณากรอบการท างานของงานประกันคุณภาพชัดเจน ดังนี้ 

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

เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)  
 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน(Peer review)  
 ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรับประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 สรุปวิเคราะห์ผลจากตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน(Peer review) ของหน่วยงานภายในเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
 การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01-02) ตามข้อเสนอแนะจากตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพภายใน(Peer 

review) ของหน่วยงานภายใน และจากคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
 การจัดท าสรุปวิเคราะห์บทเรียนที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำย

และผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน โดยตามที่สถาบันฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ และ
งานประกันคุณภาพ ส านักงานเลขานุการฯ ภายใต้ก ากับของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ส าหรับในปี
การศึกษา 2555 การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/ศูนย์ ได้มีการจัดท าตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/
ศูนย์ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในครบทุกหน่วยงานย่อยภายใน 
จ านวน 12 หน่วยงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม คือ1)กลุ่มภารกิจวิจัย 2)กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 3)กลุ่มภารกิจ
สร้างเสถียรภาพ และ4)กลุ่มภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ในการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินพิจารณาให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานมากที่สุด โดยจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภารกิจของหน่วยงาน
ตนเองทุกหน่วยงาน ส่วนการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยนั้นมีการก าหนดผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติ 
และผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินสถาบันฯ อย่างชัดเจน (5.1-2-1)  

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน จากการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
สถาบันฯ ได้พิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ คือ “การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้ก่อประโยชน์” ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย ที่ว่า “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สามัคค”ี และในรอบปี 2555 นี้ สรุปที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
สถาบันฯ มีมติว่าในระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ ที่ถือปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังค าว่า “สร้ำงสรรค์” อยู่แล้วนั้น จึงพิจารณาให้ด าเนินการตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ “การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้ก่อประโยชน์” ตามระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ(5.1-3) โดยมีข้อเสนอแนะ
ว่า ในรอบปีต่อไปขอให้พิจารณาตัวบ่งชี้ ให้เฉพาะเจาะจงถึงผลสัมฤทธิ์มากกว่านี้  เนื่องจากตัวบ่งชี้ดังกล่าวใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประเมินหน่วยงานสนับสนุนอยู่แล้ว จึงยังไม่สะท้อนการเป็นสถาบันฯ อย่างแท้จริง ดังนั้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยมีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2 ตัวบ่งชี้ คือ 1)ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  2) ร้อยละของรายรับจาก
โครงการพัฒนาวิชาการที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่ง ทั้ง 2 ข้อสอดคล้องกับกำรเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำร ตำม
วิสัยทัศน์ของสถำบันฯ ที่ประชุมพิจำรณำสรุปว่ำ ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา  โดยเกณฑ์คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 10  
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4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำโดยสถาบันฯ ให้ความส าคัญและ
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการระบุผู้รับผิดชอบตามล าดับขั้น
อย่างชัดเจน อาทิเช่น ระดับนโยบายมีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบนัฯ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ระดับปฏิบัติมีงานประกันคุณภาพเพื่อติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กระบวนการคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในอย่างครบถ้วนจ านวน 12 
หน่วยงานมาโดยตลอด (5.1-4-1) ซึ่งทั้งนี้มีการน าผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง โดย
การพิจารณาจากผู้บริหารฝ่าย/ศูนย์และจัดส่งเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพื่อพิจารณา และส่วนระดับสถาบันฯ ได้น า
ผลประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลประเมินในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบันฯครั้งที่ 5/2555 วันที่ 6 กันยายน 2555 (5.1-4-2) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา (5.1-4-3) 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยสถาบันฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่มีการประเมิน
คุณภาพภายในทั้งระดับหน่วยงานภายในและระดับสถาบันฯ ที่น าผลประเมินคุณภาพภายในมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
และน าแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี ซึ่งเห็นได้จากผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีเมื่อเทียบระหว่างปี 2554 และ2555 (5.1-5-1) (5.1-5-2)  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ โดยสถาบัน
ฯ ก าหนดให้มี ระบบ intranet (5.1-6-1) เพื่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณ ฐานข้อมูลงานวิจัย คลังข้อมูลการฝึกอบรม (www.ifrpd.ku.ac.th) รวมถึงการจัดการข้อมูลการด าเนินงานโดย
ใช้ระบบ LAN (ifrpd_Server2) ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลระบบโดยงานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้
งานในโฟลเดอร์งานต่างๆ ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมาสถาบันได้พัฒนาระบบ E-office เพื่อช่วยในการรับ – ส่ง และเก็บเอกสาร
เข้าแฟ้ม สืบค้นเอกสารอัตโนมัติ ปี 2555 สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบการลาออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริหารจัดการบุคลากร อีกทั้งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลได้
เป็นอย่างดี ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย ของสวพ.มก. ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ของส านักงานบริการวิชาการ 
ฐานข้อมูลด้านบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ มก. 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน โดย
การก าหนดจากหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ภายในทุกหน่วยงานเพื่อเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ (5.1-7-1) และ
มีการก าหนดให้บุคลากรทุกคนพิจารณา วิพากษ์ร่างรายงานก่อนให้คณะกรรมการประเมินฯ รวมถึงการให้ข้อมูลสัมภาษณ์ใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของสถาบันฯ นั้นได้
สอดแทรกการมีส่วนร่วมดังกล่าวตามงานประจ าที่ด าเนินงาน เช่น  ด้านบริการวิชาการ มีการประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เป็นต้น 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน ส าหรับเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของสถาบันฯ นั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเม่ือปี 2554 โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในสถาบันฯที่มา
จากผู้แทนทุกฝ่าย/ศูนย์ และภายนอกสถาบันฯ แต่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการตอบรับการ
ร่วมเป็นเครือข่ายจากภายในครบทั้ง 12 หน่วยงาน จากภายนอกจ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ และสถาบัน
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีการ
จัด กิจกรรม“เทคนิคกำรบริหำรงำนตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กร” โดยมี อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ 
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรม เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมครั้งดังกล่าวนี้มีผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายจากภายนอกเข้าร่วมด้วย ได้แก่ 
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มหาวิทยาลัยรังสิตจ านวน 2 ท่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจ านวน 1 ท่าน ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวมีผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมเท่ากับ 3.79  (5.1-8-1) (5.1-8-2) 2) ทั้งนี้จากการที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการด้านเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และได้จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ สถาบันฯ ในฐานะเป็นเครือข่ายร่วมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ตัวอย่าง เช่น โครงการเสวนา เรื่อง “ความส าเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 
พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งสถาบันส่งบุคลากรจ านวน 2 ท่านได้แก่นายสุทธิศักดิ์  ทองค าดี และนาง
สร้อยทอง  สายหยุดทอง ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักด้านประกันคุณภาพ และผู้บริหารหน่วยงาน ตามล าดับ เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว (5.1-8-3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ สถำบันฯ น ำเสนอด้ำนกำรเงินและงบประมำณ จำกรอบปีที่ผ่ำนมำนั้น สถาบันฯ มีการส่งผล
งานเข้าประกวดตามโครงการรางวัลคุณภาพครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภทที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ชื่อผลงาน “การปรับปรุงขั้นตอนและระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธ
นารคารของบุคลากรสถาบันฯ” ซึ่งการได้รับรางวัลคร้ังนั้นส่งผลให้การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบันฯ เป็นที่
รู้จักยิ่งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีโดยใช้ระบบ ERP 
ท าให้ระบบการเงินและบัญชีของสถาบันต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
ผลการด าเนินงานนัน้ ได้เป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในมหวิทยาลัย จากข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายใน มก. เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาแห่ง มก. ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

9 ข้อ ไม่บรรล ุ 9 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยชื่อเอกสำร 

1 5.1-1-1 ค าสั่งที่ 31/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพสถาบันฯ 
 5.1-1-2 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเลขานุการ (SARส านักงานเลขานุการฯ) 
2 5.1-2-1 บันทึกชว่ยจ า รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ สถาบนัฯ 

คร้ังที่ 2 /2555 วาระเพื่อพิจารณาที่ 2.1 

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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เกณฑ์
มำตรฐำน 

หมำยเลข รำยชื่อเอกสำร 

3 5.2-3-1 บันทึกช่วยจ าคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 
 5.2-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันฯ 
 5.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคร้ังที่1/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 
4 5.1-4-1 ผลประเมินคุณภาพภายในฝ่าย/ศูนย์ 
 5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 6 กันยายน 

2555 
 5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
5 5.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2554 
 5.1-5-2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2555 
6 5.1-6-1 รูปตัวอย่างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ 
7 5.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพสถาบันฯ 
8 5.1-8-1 โครงการ“เทคนิคกำรบริหำรงำนตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กร” 
 5.1-8-2 ใบลงทะเบียน โครงการ “เทคนิคกำรบริหำรงำนตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กร” 
 5.1-8-3 หนังสือ ขออนุมัติเงินรายได้ค่าลงทะเบียน 
9 5.1-9-1 ประกำศนียบัตร รำงวัลคุณภำพ มก. ครั้งที่ 5 
 5.1-9-2 บันทึกข้อความ ขอขอบคุณ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนาวิชาการที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ค ำอธิบำย 
  สถาบนัค้นคว้าและพัมนาผลิตภณัฑ์อาหาร มีภารกิจหลักด้านวจิัย และบริการวชิาการ ในการนี้โครงการพัฒนา
วิชาการถือเป็นบริการวิชาการ และโดยเฉพาะบริการดา้นวิจัยนั้น ถือการการอธิบายความส าเร็จวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่ว่า 
“เป็นที่พึ่งทางวชิาการ” ได้อยา่งดี  
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 10  
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ 2555 
เกณฑ์มำตรฐำน 

สัดส่วนโครงงานการพัฒนาวิชาการด้านวิจัยที่เสร็จสิ้นเพิ่มข้ึนจากรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 ได้คะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย ที่เสร็จสิ้นตามปีงบประมาณ 2553  จ านวน  14 โครงการ 
โครงการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย ที่เสร็จสิ้นตามปีงบประมาณ 2554  จ านวน  22 โครงการ 
โครงการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย ที่เสร็จสิ้นตามปีงบประมาณ 2555  จ านวน  25 โครงการ 
การค านวณ 
 = 12  
 
 
ถือว่ามีผลการด าเนินงานร้อยละ 12  ได้คะแนน  5 คะแนน 
 

25 – 24 x 100 
25 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัรฑ์อาหาร มีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ 1)ด้านงานวิจัย ที่มีการก ากับดูแลโดยรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบจัดท ากระบวนการหลักหรือคู่มือ
ปฏิบัติงานกลางของนักวิจัยสถาบันฯ และ2)งานด้านบริการวิชาการ ที่มีการก ากับดูแลโดยรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ซึ่งมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 3 ศูนย์ ได้แก่ 1)ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 2)ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร และ3)
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างต่อเนื่อง 
และได้เป็นตัวบ่งชี้ประเมินระดับหน่วยงาย่อย ที่เป็นตัวกระต้อนให้ขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งด้วยแล้วนั้นสถาบันฯ จึงขอ
ยกตัวอย่างผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะก 

ารฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนนิงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวเิคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการตา่งๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใชจ้่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญครบถ้วน คลอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ

หน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ เพ่ือท ำให้กำรด ำเนิน งำนของหน่วยงำนหรือของ
มหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน  ซึ่งสถาบันฯมีศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารที่การด าเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยมีการจัดท าคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่ระบุในข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025 

2. กำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร ซึ่งในคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ืองการประกันคุณภาพการทดสอบของศูนย์ฯ (QP-19) นั้น 
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(6.1-1-1)  ได้ระบุในข้อ 4.9 ว่าศูนย์ฯ จ าเป็นต้องมีการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing) เพื่อ
เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบและสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบให้กับผู้ขอรับบริการ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้มีการ
ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงาน (6.1-2-1 และ
6.1-2-2)   

3. กำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบ  ศูนย์ฯ มีการจัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญ 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน (6.1-3-1 และ6.1-3-2) 

4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน  ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลดระยะเวลาการด าเนินงานและให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานและได้แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงาน (6.1-4-1 และ6.1-4-2) 

5.  กำรก ำกับติดตำม และประเมนิผลกำรปรับปรุง จดัท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ ำนำจเพื่อให้
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะทีจ่ะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณต่อไป  โดย
หัวหน้าหน่วยของทุกหน่วยในศนูย์ฯ ไดส้รุปข้อมูลผลการปฏิบัตงิานภายหลังจากที่ได้ท าการทบทวน และปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานดงักล่าว เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าศูนย์เพื่อพิจารณา (6.1-5-1) เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกบัคณะกรรมกำรประเมินฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย 
2555 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
เกรฑ์มำตรฐำน หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1 6.1-1-1 คู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการด าเนินงานในระบบคุณภาพ (ISO/IEC 17025) ปี 
54  

2 6.1-2-1 บันทึกชว่ยจ า วันที่ 10 ก.พ. 2555  
6.1-2-2 บันทึกชว่ยจ า วนัที่ 21 พ.ค. 2555 

3 6.1-3-1 แผนผังการปฏิบัตงิาน การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญของหน่วยจุล
ชีววิทยา (แบบเดิม) 

6.1-3-2 แผนผังการปฏิบัตงิาน การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญของหน่วย
ทดสอบทางเคมีและกายภาพ (แบบเดิม) 

4 6.1-4-1 แผนผังการปฏิบัตงิานการเข้าร่วม Proficiency Testing ของหน่วยทดสอบทาง
จุลชีววิทยา และทดสอบทางเคมีและกายภาพ (แบบใหม่) 

6.1-4-2 แผนผังแสดงระยะเวลาของการปฏิบัติงานการเข้าร่วม Proficiency Testing 
6.1-4-3 ตารางบันทึกการเข้าร่วม Proficiency Testing 

5 6.1-5-1 บันทึกข้อความสรุปผลการปฏิบตัิงาน 

 

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 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันค้นคว้าและพัมนาผลิตภัรฑ์อาหาร พบว่า  มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 5.00 3.75 3.50 4.90 4.90 4.58 4.51 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม (24 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 4.50 4.08 4.91 4.91 4.71 4.51 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของสถำบัน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรปุได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม  - 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 

- ผลการด าเนินงานยังมีการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปีน้อยมาก ควรพิจารณากระบวนการ 
ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลส าเร็จของแผนงานประจ าปี และเร่งสร้างความความเข้าใจ เรื่องความหมาย การเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนงาน เพื่อให้ตระหนักต่อการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ อันจะส่งผลสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1. มีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ที่ส่งผลกระทบ สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. มีศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
3. มีความพร้อมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร  

ด้านห้องปฏิบัติการ 
แนวทำงเสริม 

1. ควรจดัท าการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุก 

จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดแผนงานวิจัยให้มีการสร้างชุดโครงการ ที่มีการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาร่วมกันระหว่าง

นักวิจัยที่มีความรู้ และประสบการณ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงาน และคณะวิชาภายใน มหาวิทยาลัย และ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดแข็ง 

1. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. มีกระบวนการด าเนินงานด้านนโยบายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
3. มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรวิจัยเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก  

จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
- สถาบันฯ ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามต าแหน่ง และสามารถ

ติดตาม ประเมินผลส าเร็จของแผน เพื่อสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- สถาบันฯ มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงินภายนอก ทั้งนี้ ควรด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่มีภารกิจหารายได้ โดยให้ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่จะส่งผลต่อการเกิดรายได้ต่อสถาบันฯ อย่างชัดเจน 
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จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม  - 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ   

- การประเมินผลการด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณา วิธีการเพื่อหาแนวทางประเมินผลงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้สะท้อนถึงจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง จึงสามารถพัฒนาปรับปรุงในรอบ
ต่อไปได้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 

- สถาบันฯ มีการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบด าเนินงานแต่ละหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรให้ความส าคัญ และเร่งด าเนินการ ก าหนด/ทบทวนกระบวนงานหลัก ด้านวิจัยที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของสถาบัน 
จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ - 
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรเร่ง น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และตัดสินใจ ที่เชื่อมโยงครอบคลุมทุกด้าน 
มาใช้ในการบริหารงาน 



3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะดังนี้  **หมายเหตุ ลูกศรแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมา 

กลุ่มภำรกิจวิจัย 
ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 
คะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ระดับ ดีมำก 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 3.81  อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต ์ 
คะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ระดับดี 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.53  อยู่ระดับ ดีมำก  

จุดแข็ง 
1. มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพในการ

ผลิตผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
2. มีกระบวนการ การบริหารจัดการภายในฝ่ายที่

มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประสิทธิผลที่ดี 

- นักวิจัยมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

- มีนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา และมีศักยภาพในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
 

- นักวิจัยมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ควรก าหนดให้นักวิจัยน าเสนอผลงานในการ

ประ ชุมวิ ช าการ  และ/หรื อ  การตีพิ มพ์
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ช้ินงาน/ 1 คน / 2 ป ี

1. ควรก าหนดให้นักวิจัยน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ 

2. ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของนักวิจัย
บางกลุ่มคน ฉะนั้นควรพิจารณาแนวทางให้
นักวิจัยทุกคนสร้างผลงานเพิ่มขึ้น 

- ควรพัฒนากระบวนการส่งเสริมให้นักวิจัยเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน อย่างต่อเนื่อง 
 

- คว ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ ชิงปฏิบัติการระหว่าง
นักวิจัยที่มีประสบการณ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลงานวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- - ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือนักวิจัยยังไม่

ชัดเจน  
 

1. รายงานการประเมินตนเองมีการเขียนอธิบาย
แสดงถึงผลการด าเนินงานไม่ชัดเจน และ
หลักฐานบางส่วนไม่สะท้อนกับผลการด านิน
งานท่ีปรากฏ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือนักวิจัยยังไม่
ชัดเจน  

 

- การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
ประจ าปีน้อย (50%) 

ข้อเสนอแนะ 
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ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 
คะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ระดับ ดีมำก 

ฝ่ำยเคมีและกำยภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 3.81  อยู่ระดับ ดี 

ฝ่ำยจุลชีววิทยำประยุกต ์ 
คะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ระดับดี 

ฝ่ำยโภชนำกำรและสขุภำพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.53  อยู่ระดับ ดีมำก  

- - ควรทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แสดงถึง 
ก าหนดระยะ เวลา  เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง 
ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ใน
การน าไปปฏิบัติจริง  
 

1. ควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ และการจัดท ารายงานฯ ร่วมกัน
ภายในฝ่าย 

2. ควรทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แสดงถึง 
ก าหนดระยะ เวลา  เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อง 
ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ใน
การน าไปปฏิบัติจริง  

 

- ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายโดยอาจวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยภายใน (ทรัพยากร กระบวนการ ฯลฯ) 
และปัจจัยภายนอก (การเมือง นโยบาย แหล่ง
ทุน) เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะระดับสถำบัน 
1. การก าหนดใบมอบหมายงาน ควรใช้เกณฑ์

ภาระงานขั้นต่ าที่มีส าหรับบุคลากรแต่ละ
ประเภท และน าไปใช้ในการประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 

2. ควรมีมาตรการในเชิงรุก ให้บุคลากรมีบทบาท
ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนกับคณะ
วิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

1. ควรก าหนดแผนงานวิจัยให้มีการสร้างชุด
โครงการ ที่มีการบูรณาการความรู้ จาก
หลากหลายสาขาร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่  

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ
งานวิจัย บริการวิชาการ และการสนับสนุน
การเรียนการสอน  

3. ควรก าหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4. ควรจัดสวัสดิการห้องพยาบาลภายในสถาบันฯ 

- ควรก าหนดแผนงานวิจัยให้มีการสร้างชุด
โครงการ ที่มี การบูรณาการความรู้ จาก
หลากหลายสาขาร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่  

1. ควรน าผลการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ
งานวิจัย บริการวิชาการ และการสนับสนุน
การเรียนการสอน 
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กลุ่มภำรกิจสร้ำงเสถียรภำพ 

ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาด  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..6262  อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายโรงงานโรงงาน  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..63 63 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงอาหารและจัดเลี้ยง  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 3.56 3.56 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดี  

จุดแข็งจุดแข็ง  
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพ ตั้งใจท างานและทุ่มเท

ให้กับหน่วยงาน 
22..  เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการจัดหารายได้

ให้กับองค์กร  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร 

2. ฝ่ายมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทุกรายการ 
3. ฝ่ายมีการเก็บข้อมูลที่ส าคัญทั้ง 2 โรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์

ในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่าย ณ จุดเกิดต้นทุน, 
ข้อมูลการให้บริการต่างๆ 

44..  ฝ่ายมีเครื่องมือเครื่องจักรส าหรับการให้บริการเพื่อสร้าง
รายได้  

1. มีชื่อเสียงได้รับยอมรับในการบริการจัดเลี้ยงทั้งใน และนอก
สถานท่ี มก. เนื่องจากอาหารมีคุณภาพ มีเมนูให้เลือกหลาย
หลายและมีบริการหลายรูปแบบ  

2. เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการจัดหารายได้ให้แก่
องค์กร 

33..  เป็นหน่วยงานที่สามารถสนองต่อนโยบายของ มก.  ในการ
ให้บริการจัดเลี้ยงอาหารในกิจกรรมที่ส าคัญของ มก. เช่น
งานพิธีการเลี้ยงรับรองบุคคลส าคัญในพระราชส านัก และ
อาคันตุกะจากต่างประเทศ จัดเลี้ยงบัณฑิตและญาติในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น  

แนวทางเสริมแนวทางเสริม  
- ควรด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายการตลาดโดยให้ 

ผู้บริหาร บุคลากรฝา่ยตลาด และผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสยี มีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดท า เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดทิศทางและแผนปฏิบตัิงานประจ าปีท่ีชัดเจน 

1. ควรด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายโรงงานโดยให้ 
ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายโรงงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน 

2. ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะ
ช่วงภาวะเศรษฐกิจผันผวน เพื่อสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่
แท้จริงและน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับราคาให้เหมาะสม
กับต้นทุนท่ีเกิดขึ้น  

3. ควรหาแนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์/เปรียบเทียบ ผล
การผลิตในรอบระยะเวลาหนึ่งกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพในการผลิตของทั้ง 2 โรงงาน  

4. ควรแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ในรอบปี (ราคาต้นทุนต่อ

- ควรด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายอาหารและจัด
เลี้ยงโดยให้ ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายอาหารฯ และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ที่ชัดเจน 
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ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาด  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..6262  อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายโรงงานโรงงาน  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..63 63 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงอาหารและจัดเลี้ยง  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 3.56 3.56 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดี  
หน่วย x จ านวนที่ผลิตได้) ท้ัง 2 โรงงาน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงมูลค่าผลงาน 

5. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพในการหารายได้จากการ
ให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ของโรงงานเพื่อน ามาใช้ในการ
จัดท าแผนการหารายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการ 

66..  ควรให้ความส าคัญในการด าเนินงานประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการเครื่องมือเครื่องจักรของโรงงาน 
เนื่องจากเป็นภาระกิจหลักของโรงงาน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์การให้บริการให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

จุดที่ควรพัฒนาจุดที่ควรพัฒนา  
1. การจัดท าแผนปฏิบัติงานตลอดจนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

ขาดความชัดเจนท าให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ครบทุก

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
33..  มีการวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานบางภารกิจยังไม่ครบถ้วน และไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ  

1. การก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนด าเนินงาน
ประจ าปีไม่ชัดเจน 

22..  ขาดการวิ เคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน รวมทั้งอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  

1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานยังมีน้อย 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ครบทุกครั้งของ
กิจกรรมที่ให้บริการ 

33..  มีการวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานบางภารกิจหลักแต่ยังไม่ครบถ้วน 
และไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น ยังไม่มีขั้นตอนการผลิต
อาหารตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงการจ าหน่ายอาหารหน้า
ร้านโดยครบท้ังกระบวนการ  

ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้

มีความชัดเจนโดยแสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะด าเนินการพร้อมทั้งระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมายให้
ชัดเจน 

1. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก าหนดตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมายของแผนด าเนินงานประจ าปีให้ชัดเจน เพื่อ
สามารถติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เช่น การ
ก าหนดตัวบ่ง ช้ีของกิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

1. ฝ่ายอาหารฯ ควรกระตุ้นและสนับสนุน ให้บุคลากรเข้าร่วม
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากข้ึน 

2. ควรให้ความส าคัญในการประเมินความพึงพอใจให้ครบถ้วน
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ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาด  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..6262  อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายโรงงานโรงงาน  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 44..63 63 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดีมำกมำก  

ฝ่ายฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยงอาหารและจัดเลี้ยง  

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ 3.56 3.56 อยู่ระดับอยู่ระดับ  ดีดี  
2. ควรให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการให้ครบทุกกิจกรรมที่ด าเนินงาน เพื่อ
มาใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุ งการด า เนินการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3. ควรด าเนินการจัดท ากระบวนการด าเนินงานให้ครบถ้วน 
ครอบคลุมทุกภารกิจ และวัดผลความส าเร็จ 

44..  ควรจัดท ากิจกรรมโครงการใน สปค.01 ให้ส าเร็จทุก
กิจกรรม  

เครื่องจักร ควรใช้จ านวนรายการเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้อง
ซ่อมบ ารุงแทนการใช้จ านวนผลงานท่ีด าเนินการ 

2. ควรด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน รวมทั้งอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
น ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับฝ่าย 

  

ทุกครั้งของกิจกรรมที่ให้บริการเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3. ควรมีการก าหนดขั้นตอนโดยตลอดทั้งกระบวนการให้ครบ
ทุกภารกิจและวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานบางภารกิจหลักให้ครบถ้วน
และครอบคลุมทุกภารกิจ  

44..  ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนให้ครบทุกกิจกรรมที่ให้บริการและ
แยกการวิเคราะห์ต้นทุนในภารกิจจ าหน่ายอาหาร ณ ห้อง
อาหารสหโภชน์ ออกจากการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  

ข้อเสนอแนะระดับสถาบันข้อเสนอแนะระดับสถาบัน  
1. ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า

แผนธุรกิจของฝ่ายการตลาด เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

2. สถาบันควรให้ความส าคัญ ในการแต่งตั้งผู้บริหารของฝ่าย
การตลาด ที่เป็นทางการ เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างเต็มอ านาจหน้าท่ี 

33..  สถาบันฯ ควรเร่งรัดการจัดท าแนวทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง (Career Path) ของบุคลากรทุกระดับที่ชัดเจน 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของหน่วยงาน  

1. ควรพิจารณาเร่งรัดในการจัดหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทน
อัตราที่เกษียณอายุราชการ 

2. สถาบันควรให้ความส าคัญ โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารของ
ฝ่ายโรงงานในทุกระดับ ที่สังกัดฝ่ายโดยตรงเพื่อท าหน้าที่
บริหารจัดการ ได้อย่ างเต็มเวลาและต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

33..  สถาบันฯ ควรเร่งรัดการจัดท าแนวทางความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง (Career Path) ของบุคลากรทุกระดับที่ชัดเจน 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร และเป็นการรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของหน่วยงาน  

1. สถาบันควรให้ความส าคัญ โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารของฝ่าย
อาหารฯ ที่สังกัดฝ่ายโดยตรงเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการ ได้
อย่างเต็มเวลาและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

22..  สถาบันฯ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงทางด้าน
ภายกาพ เช่น ปรับปรุงห้องครัว และรถขนส่งอาหารที่น าไป
จัดเลี้ยง เป็นต้น เพื่อให้ได้ตามมาตราฐานร้านอาหาร
ปลอดภัยในระดับสากล  
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กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ระดับ ดี  
ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 

คะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ระดับ ดี 
ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 

คะแนนเฉลี่ย 3.65 อยู่ระดับดี 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอดฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ  
2. กิจกรรมการให้บริการของศูนย์ฯ ได้รับความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางอาหาร และมีความ พยายาม
ในการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง 

- เป็นหนึ่งในสองหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้
การรับรองรายงานผลการทดสอบ (ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ) เพื่อน าไป
ยื่นจดทะเบียน อย. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ตัวบ่ง ช้ีที่ประเมินยังไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ที่เสนอต่อสถาบันฯ 
2. ยังไม่พบกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปรับปรุ ง

กระบวนการหลักท่ีส าคัญ 

- การเขียนรายงานประเมินตนเอง และการจัดหาเอกสาร
หลักฐานประกอบ ยังไม่แสดงถึงผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน และยากต่อการตรวจสอบ 

1. การเขียนบรรยายผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ียังไม่สื่อให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละเกณฑ์การประเมินรายข้อ  

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ียังขาดความครบถ้วน
สมบูรณ์  

3. ยังขาดการวิเคราะห์ต้นทุนในทุกรายการที่มีการให้บริการทดสอบ
จริง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนด าเนินงานที่ประเมินให้สอดคล้องกับ

แผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่เสนอต่อสถาบันฯ 
2. ควรมีการด าเนินงานให้ครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เช่น ขั้นตอน

การปฏิบัติงานการช าระค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาการ 
3. ควรตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดในเชิงท้าทาย เช่น ตั้งระดับความพึงพอใจใน

ทุกกิจกรรมไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 หรือตั้งจ านวนโครงการพัฒนา
วิชาการ ไม่ต่ ากว่า 30 โครงการ   

4. ในการปรึกษาหารือในกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดฯ ควรมีการจัดท า
บันทึกช่วยจ า เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามงาน 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง และการจัดหาเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อให้
แสดงผลการด าเนินงานที่ ชัดเจน และง่ายต่อการ
ตรวจสอบ 

2. เนื่ อ งจากศูนย์ ส ารนิ เทศทางอาหาร  มี จ านวน
ผู้รับบริการ 477,771 ราย จึงควรหาวิธีการตรวจสอบ
ว่าผู้รับบริการในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สารนิเทศฯ มี
จ านวนที่แท้จริงเท่าใด โดยแยกออกจากจ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชม จะท าให้สามารถวิเคราะห์จ านวนผู้รับบริการ
ได้อย่างชัดเจนขึ้น 

3. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้รับบริหาร หรือข้อเสนอแนะควรมีค าถาม
ปลายเปิดเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ควรมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

2. ควรแสดงหลักฐานที่ใช้ประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ีให้ครบถ้วน
สมบูรณ ์

3.   ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนในทุกรายการที่มีการให้บริการ
ทดสอบจริง 
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ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำอุตสำหกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ระดับ ดี  

ศูนย์สำรนิเทศทำงอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ระดับ ดี 

ศูนย์บริกำรประกันคุณภำพอำหำร 
คะแนนเฉลี่ย 3.65 อยู่ระดับดี 

ให้ข้อมูลในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีต้องการได้ 
ข้อเสนอแนะระดับสถำบันฯ 

- ควรปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ียวชาญของบุคลากรวิจัย เพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ถ่ายทอดฯ 

- ควรสร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยให้กับศูนย์
สารนิเทศทางอาหาร เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของสถาบันฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

- สถาบันฯ ควรมีผู้แทนของหน่วยงานในการประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สามารถรับรู้ประกาศ ข้อมูล 
ข้อกฎมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการขึ้น
ทะเบียน อย. รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานอาหารฉบับ
ต่างๆ 

 
กลุ่มภำรกิจสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.43 อยู่ระดับ ดี   

ฝ่ำยวิศวกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ระดับดี พอใช้    

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ และความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
2. มีการน าระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

1. บุคลากรฝ่ายมีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละต่อองค์กร 
2. มีผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม 1. ขาดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามภารกิจของฝ่าย 

2.  ไม่มีการจัดท าการประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายด้วยตัวบ่งช้ีเฉพาะที่สะท้อนภารกิจหลักของฝ่าย 
3.  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีไม่ครบทุกกิจกรรม 
4. ขาดการติดตามผลสัมฤทธ์ิตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
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ส ำนักงำนเลขำนกุำร 
คะแนนเฉลี่ย 4.43 อยู่ระดับ ดี   

ฝ่ำยวิศวกรรม 
คะแนนเฉลี่ย 3.44 อยู่ระดับดี พอใช้    

1. ควรมีการก าหนดและประเมินสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ควรใช้หลักฐานการประกันคณุภาพตามตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ 5 ที่เกิดขึน้

ตามรอบระยะเวลาทีต่ัวบ่งช้ีก าหนด 
3. ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP ให้หัวหน้าฝ่ายได้รบัทราบ เนื่องจากส านักงานเลขานุการ

เป็นหน่วยงานต้นแบบของมหาวิทยาลัย ในการใช้ระบบ ERP ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก ่
การเงินบัญชี พัสดุ  และงานนโยบาย 

4. ควรพิจารณาทบทวนรูปแบบและวิธีการการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในสถาบัน
ต่อส านักงานเลขานุการใหส้ะดวกในการประเมิน เช่น ไม่ควรระบุข้อมูลจ าเพาะของตัวบุคลากร    
(เลขท่ีบัตรประชาชน) 

5. ควรปรับแก้ไขแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งช้ี ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน ได้แก่  การก าหนดค าว่า  “รอบระยะเวลา” หรือ “รอบปีประเมิน” ไม่ได้ก าหนดให้เป็น
ค าเดียวกัน  และก าหนดให้เป็นหัวข้อที่ 2 ของการบรรยายในตัวบ่งช้ี 

1. ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามภารกิจของฝ่ายให้ครบทั้งเรื่องของการซ่อมบ ารุงและ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันและถ่ายทอดแผนให้บุคลากรฝ่าย
รับทราบ 

2. ควรร่วมกันก าหนดตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจหลักของฝ่าย(ตัวบ่งช้ีที่ 2.8)  
3. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบทุกกิจกรรมที่ระบุในแผนด าเนินงาน 
4. ควรมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค .01) อย่างเป็นรูปธรรมและรวบรวม

หลักฐานการด าเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน นอกจากนี้ควรระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (สปค.01)  

5. ควรด าเนินกิจกรรมตามแผน (สปค.01) ให้ครบถ้วนในปี 2556 
 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบัน 
- ควรจัดท าการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุก 

 

- ให้การสนับสนุนการจดัท าโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเครื่องมอืเครื่องจักร ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันฯ 

 



บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร. ตามรอบปี
การศึกษา 2554 นั้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิจภัณฑ์อาหาร ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน ... โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ... กิจกรรม 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงกำรนักวิจัยพบผู้ประกอบการ  
2) เอกสารเวียนหน่วยงาน เรื่อความพร้อมการรับนิสิตฝึกงาน  

  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ภาพรวม 1.ควรปรับกลยุทธ์การท างานให้พร้อมรับ

และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ของ
สภาวการณ์ในประเทศและทั่วโลก โดยให้
ความส าคญักับความต้องการจ าเปน็ 
(needs) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ 

 สถาบนัมีคณะท างานแผนกลยุทธ์ซึ่งด้วย
กระบวนการท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ 
2556 – 2560 น้ัน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่
ส าคัญทีส่่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 แผนกลยุทธ์บรหิารจดัการ 2556 - 2560 
  

ผอ. 
 

1.คณะท างาน
แผนฯ 
2.งานนโยบาย
และแผน 
 
 

2.ขยายกลุ่มผู้รับบริการเพิ่มผ่านการ
ประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์และบรกิาร
ของสถาบันฯ ในเชิงรุกและใช้หลักการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (customer 
relationship management) ในการ
รักษาผู้รับบริการเดมิ พร้อมท้ังพิจารณา
เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลติภัณฑ ์

การจัดท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ 56 -
60   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พิจารณาให้
ความส าคญัต่อเปา้ประสงค์ ได้แก ่
1. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
2. การเพิ่มลูกค้าใหม ่
3.การรักษาลูกคา้เดมิ 

3.คณะท างาน
ประชาสมัพันธ์ 
  

3.บริหารจดัการเพื่อลดความสญูเสียใน
สถาบันฯ (lean management) เพื่อใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความประหยดัทั่วท้ังองค์กร 

1. การประหยดักระดาษ โดยใช้ระบบ e-
office 
2. การบริหารจัดการวัตถุดิบท่ีดี (โรงงาน, 
อาหารและจัดเลี้ยง) 
3.การประหยัดพลังงาน 

1.รายงานการลดกระดาษ 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
3.รายงานผลการด าเนินงานการประหยดัพลังงาน 

ผอ. 1.ส านักงาน
เลขานุการ 
2.ฝ่ายโรงงาน 
3.ฝายอาหาร
และจัดเลีย้ง 
4.
คณะกรรมการ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          108 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ลดการใช้
พลังงาน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 
 ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ด าเนินงาน 

1.ทุกหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์สารสนเทศ อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ และใช้เป็นข้อมูลน าเขา้ 
(input) ในการปรับแผนฯ  
 -  วิกฤตและโอกาสดา้นอาหารและ
เกษตรของโลก ประเทศเป้าหมาย และ
สังคมไทยและผลกระทบส าคัญ 
 -  ความต้องการปัจจุบันและอนาคตของ
ผู้รับบริการและแหล่งทุนวิจัย 
 -  ทักษะความสามารถหรือสมรรถนะ
หลักของคนในสถาบันฯ (จุดแข็ง/จุด
ขาย/ จุดอ่อน) 

สถาบันฯมีการระดมสมองจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน ร่วมกันทุกหน่วยงาน 
โดยน าข้อมลูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กรอบประเด็น
การวิจัยของแหล่งทุน แผนปฏิบตัริาชการ
และยุทธศาสตร์การวิจัยของมก. มา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์         โลกท่ี
เกี่ยวกับการสร้างความสมดุลย์และมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน นอกจากน้ีใน
ขั้นตอนของการจัดท าแผนยังค านงึถึงการ
วิเคราะห์ SWOT การก าหนดประเด็น      
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ/กจิกรรมใน
เชิงรุกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ ์อัตลักษณ์และจดุเน้น จุดเด่น
ของสถาบันด้วย 

แผนกลยุทธ์บริหารจดัการ สถาบนัค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (พ.ศ.2556-2560) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 
 

 คณะท างาน
แผนฯ 
งานนโยบาย
และแผน 
  
  

2.เฟ้นหากลยุทธ์หรือกลวิธีในการบรรลุ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของ
สถาบันฯ โดยควรเป็น “เชิงรุก” 
3.ปรับตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ใหส้ามารถ
สะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และมีความเฉพาะต่อประเด็นท่ีเปน็
เอกลักษณ์ของสถาบัน นอกจากนีย้ัง
สามารถ ลดจ านวนตัวช้ีวัด โดยใหว้ดัผล
ผลิต หรือผลลัพท์มากกว่าที่จะวัด
กระบวนการ 
4.ติดตามประเมินการบรรลุค่าเป้าหมาย ก าหนดการประเมิน ติดตามรายงานผล •แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556                           รอง ผอ.ฝ่าย 1. ทุกฝ่าย/
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ของตัวช้ีวัดของแผนทั้งสองฉบับให้
ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด และมีความชดัเจนว่า
เป็นการประเมินความส าเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธ์ 

การปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส วิเคราะห์
และประเมินผลความส าเรจ็ในรอบ 6 
เดือน และ 1 ปี เพ่ือทบทวน ปรับวิธีการ
ท างานและกระตุ้นการท างานให้บรรลุ
แผน 

•รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส                   
•การวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จในรอบ 
6 เดือน และ 1 ปี 

บริหารฯ 
 

ศูนย์ รายงาน
โดยวิเคราะห์
ผลการ
ด าเนินงานถึง
ปัญหา 
อุปสรรค 
แนวโน้ม 
2.งานนโยบาย
และแผน 
  
  

5.ใช้ประโยชน์จากการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าป ีในการปรบั
วิธีการท างาน (โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง
ปี) 
6.เพิ่มการสื่อสาร แผนและผลการปฏิบัติ
ตามแผนสู่บุคลากรทั่วท้ังสถาบันฯ เป็น
ระยะอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อกระตุ้นการ
ท างานให้บรรลตุามแผน และควรเป็น
การสื่อสารสองทางหากเป็นไปได ้

องค์ประกอบ
ที่ 2  
ภารกิจหลัก 

1.ควรออกแบบเอกสารตรวจรับ
ผลงานวิจัย โดยระบุการใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบของ งานวิจัย 

 สถาบันฯ มีหนังสือรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อตดิตามการน าผลงาน ซึ่ง
ควรมีการจัดท าอย่างเป็นระบบต่อไป 

มีข้อมูลเชิงประจักษ์การน าผลงานไปใช้ประโยชน์
มากขึ้น 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  1.
คณะกรรมการ
วิจัย 
2.ฝ่ายวิจัย 4 
ฝ่าย 

2.ควรส ารวจความต้องการในการให้ทุน
วิจัยของแต่ละแหล่งทุน เพื่อเขียน
ข้อเสนองานวิจัยได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแหล่งทุน 

 มีการแจ้งเวียนให้นักวิจัยทราบ หรือเข้า
ร่วมรับฟังช้ีแจงการให้ทุน เสมอ ซึ่ง
ปัจจุบันหน่วยงานให้ทุนเช่น วช. สกว. 
สวก. ฯลฯ ในฐานะหน่วยงานกลางในการ
ให้ทุน จะมีกรอบ/กลุ่ม เรื่องในการวิจัย ท่ี
มุ่งเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ และกลุ่มเรื่องเร่งด่วน

ข้อมูลการให้ทุนของแต่ละหน่วยงานไว้เป็น
หมวดหมูห่รือเช่ือมโยงเว็ปไซด์ใหส้ืบค้นได้ง่าย 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  คณะกรรมการ
วิจัย 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
แตกต่างกันในแต่ละปี  

3.ผู้บริหารและนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญท า
หนา้ที่หางานวิจัย ป้อนให้กับนักวิจัยใหม่
ที่มีประสบการณ์น้อย  

สถาบันฯ มีการสนับสนุนทุนนักวิจยัใหม่ 
เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยใหม่ผลิตผลงาน อีก
ทั้งมีการก าหนดใบมอบหมายงานที่ชัดเจน 
ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจยัใหม่เข้า
มาเป็นผูร้่วมโครงการวิจยั ตลอดจน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอ
โครงการที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
วิจัย อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ยังคงต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี ้
1.สถาบันฯ คัดเลือกนักวิจัยจากผูม้ี
ประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเข้ามาท างาน 
2.จัดหาแหล่งทุนจากบริษัทเอกชน เพื่อ
ท าให้นักวิจัยมีโอกาสท างานวิจยัสงูขึ้น 

  รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั   

4.ควรจัดเวทีแลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
นักวิจัย 

 สถาบันฯ มีกิจกรรม researcher club  สรุปการจัดกิจกรรม รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั   

5.ควรสอดแทรกความรูจ้รรยาบรรณ 
อย่างสม่ าเสมอ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้จรรยาบรรณ  
1.โครงการปฐมนเิทศพนักงาน 
2.โครงการสัมมนาบคุลากรทั้งองค์กร 

บุคลากรมีความพึงพอใจระดบัดี จากการได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั 
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

คณะกรรมการ
วิจัย 
ส านักงาน
เลขานุการ 

6.ควรมีการประชาสมัพันธ์ความพร้อมใน
การรับนสิิตฝึกงานให้กับคณะวิชาต่างๆ 
ภายใน มก.ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน  

จัดท าเอกสารแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ภายใน มก. ทราบถึงศักยภาพ ความ
พร้อมในการรับนสิิตฝึกงาน 

เอกสารเวียนหน่วยงาน รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนา 

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
7.ควรมีกระบวนการในการเพิ่มลูกค้าเชิง
รุก  

 โครงการในแผนกลยุทธ์บริหารจดัการ  การจัดท าแผนกลยุทธ์บรหิารจดัการ 56 -60   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พิจารณาให้
ความส าคญัต่อเปา้ประสงค์ ได้แก ่
1. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
2. การเพิ่มลูกค้าใหม ่

รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนา 

 ส านักงาน
เลขานุการ 
การตลาด 

8.ปรับแบบส ารวจความพึงพอใจดา้น
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับเกณฑ ์

 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรต่อองค์กร 

แบบส ารวจท่ีครอบคลมุ  
1.การมีส่วนร่วม 
2.ความสะอาด และปลอดภัยของสถานท่ี 
3.การปรับแต่งสถานท่ีให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม 
4.การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ผอ. 
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

 ส านักงาน
เลขานกุาร 

องค์ประกอบ
ที่ 3  
การบริหาร
และจัดการ 

1.จัดระบบฐานข้อมูล และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้จากการ
วิจัยที่บุคลากรในสถาบันฯ ผลติขึ้น 
เพื่อให้เกิดผลในเชิงการตลาดและการ
ท างานร่วมกันให้ไดผ้ลงานท่ีเป็น
ประโยชน์มากข้ึน 

 สถาบันฯมีการจัดท าระบบฐานขอ้มูลด้าน
วิจัยอยู่แล้วบนเว็ปไซด์ แต่ยังคงตอ้งจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
จาการวิจัยเพิม่เตมิ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จาการวิจัย รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  คณะกรรมการ
วิจัย 

2.ผลักดันการด าเนินการเพื่อลดหรือขจัด
ความเสีย่งอย่างเป็นรูปธรรม และใช้
ข้อมูลนี้ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์การ
ท างานของสถาบันฯ 

มีการก าหนดปัจจัยความเสี่ยงท่ีจะมีผลต่อ
การบรรลุความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมในแผนกลยุทธ ์

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีระบุในแผนปฏบิัติการประจ าป ี
2556 

ผอ. 
รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

  

3.ใช้ข้อมูลสมรรถนะ (จุดแข็ง-จุดอ่อน) 
ของบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจยั 
ประกอบในการจดัอบรมหรือพัฒนา

สถาบันฯ จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร ปี 56 - 60 

การพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายแต่ละปรี้อยละ 
80 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

คณะกรรมการ
จัดท า
สมรรถนะ
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
บุคลากรใหส้ามารถตอบสนองและรองรับ
การเปลีย่นแปลงของสังคม  และความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

บุคลากรฯ 

4.พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัการเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง
ภาษาและวัฒนธรรม โดยใหส้อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น 

สถาบันฯ มีโครงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษต่อเนื่องอยู่แล้วเริม่จากปี 54 

ในปี 56 มีการจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษตาม
ลักษณะการท างาน 

 รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

5. ควรเพิ่มการประเมินผลการด าเนินงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับแบบ  
360 องศา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อการพัฒนา
ทักษะความสามารถเฉพาะต าแหน่งของ
ผู้บริหาร 

ประเมินผลการด าเนินงาน 360 องศา 
ได้แก ่ประเมินผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อร่วมงาน 

ผลการประเมินเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารจดัการ 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

หน่วยประกัน
คุณภาพ 

6.ใช้หลักการ Lean management และ
การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)    ช่วย
ในการบริหารจัดการ เพื่อลดความ
สูญเสียในการท างานและเพิม่เตมิ
ประสิทธิภาพในการผลิต และให้บริการ 

1. กิจกรรม “การสร้างจิตส านึกเพือ่
ตระหนักในการประหยัดพลังงาน” 
 
2. ก าหนด เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์
บริหารจดัการ 56 – 60 
 - การบริหารจดัการวตัถุดิบที่ด ี
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลติ 

1. สถาบันฯ มีแนวทางปฏิบตัิด้านการประหยัด
พลังงาน 
 

2. ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

1.รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 
 
2.รองผอ.ฝ่าย
พัฒนา 

1.คณะกรรมการ
ลดการใช้
พลังงาน 
2.ฝ่ายโรงงาน, 
ฝ่ายอาหารและ
จัดเลีย้ง 

7.เพิ่มกิจกรรมการประชุมหรือสัมมนา
เรื่องงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
ให้มากข้ึน  

จัดกิจกรรมสมันาบุคลากรทั้งองค์กร   มีกิจกรรมสัมมนาบุคลากรทั้งองค์กร ในรอบปี 
งบประมาณ 56 

ผอ. หน.สนง.
เลขานุการฯ 

องค์ประกอบ
ที่ 4  
การเงินและ

1.ให้ความส าคญักับแผนกลยุทธ์การ
แสวงหารายได้ในเชิงรุก เพื่อให้มีรายรับ
เพิ่มขึ้นและสามารถใช้ในการบริหาร

สถาบันฯ มีเป้าหมายการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการในรอบ
ปี 56 -60 และมีการวิเคราหส์ถานะทาง

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556-2560 รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทาง
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
แนวทำง 

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
งบประมาณ จัดการพัฒนา และสร้างขวัญก าลังใจแก่

บุคลากร 
การเงินเพื่อการวางแผนอยา่งน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

การเงินฯ 

องค์ประกอบ
ที่ 5  
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

1.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรอยา่งทั่วถึง และจดัระบบการ
ท างานให้สามารถบรูณาการการประกัน
คุณภาพการศึกษากับกระบวนการท างาน
ตามปกติของบุคลากร 

 การส ารวจความต้องการเพื่อก าหนด
แผนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพเพื่อ
จัดท าแผนให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพ 

 แผนการจัดกจิกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจด้าน
ประกันคณุภาพ 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

งานนโยบาย
และแผน 

องค์ประกอบ
ที่ 6 
การพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
ด าเนินงาน 

1.กระบวนการด าเนินงานหลักท่ีจะ
พัฒนาปรับปรุงควรครอบคลมุ
กระบวนการบริหารงานวิจยั 

1.จัดท ากระบวนการหลักด้านวิจัยตาม
ความต้องการของนักวิจัย 
  

กระบวนการด าเนินงานหลักด้านวจิัย 
  

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั 
 

1.
คณะกรรมการ
วิจัย 
2.ฝ่ายวิจัย 4 
ฝ่าย 
  

2. ควรใช้ข้อมูลความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการประกอบในการ
จัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการด าเนินงานหลักอย่างเป็น
รูปธรรม 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2554 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิจภัณฑ์อำหำร. 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ภาพรวม 1.ควรปรับกลยุทธ์การท างานให้

พร้อมรับและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ของสภาวการณ์ในประเทศ
และทั่วโลก โดยให้ความส าคัญกับ
ความต้องการจ าเป็น (needs) ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ 

 สถาบันมีคณะท างานแผนกลยุทธ์ซึ่งด้วย
กระบวนการท าแผนกลยุทธ์บริหาร
จัดการ 2556 – 2560 น้ัน มีการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีส าคญัที่ส่งผลกระทบตอ่
องค์กรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 แผนกลยุทธ์บรหิารจดัการ 2556 - 2560 
  

ด าเนินการแล้ว ผอ. 
 

1.คณะท างาน
แผนฯ 

2.งานนโยบาย
และแผน 

 
 

2.ขยายกลุ่มผู้รับบริการเพิ่มผ่านการ
ประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ์และ
บริการของสถาบันฯ ในเชิงรุกและใช้
หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(customer relationship 
management) ในการรักษา
ผู้รับบริการเดิม พร้อมท้ังพิจารณา
เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ ์

การจัดท าแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ 56 -
60   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พิจารณาให้
ความส าคญัต่อเปา้ประสงค์ ได้แก ่
1. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
2. การเพิ่มลูกค้าใหม ่
3.การรักษาลูกคา้เดมิ 

3.คณะท างาน
ประชาสมัพันธ์ 

  

3.บริหารจดัการเพื่อลดความสญูเสีย
ในสถาบันฯ (lean management) 
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เตม็

1. การประหยดักระดาษ โดยใช้ระบบ e-
office 
2. การบริหารจัดการวัตถุดิบท่ีดี (โรงงาน, 

1.รายงานการลดกระดาษ 
2.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1.ด าเนินการแล้ว 
2.ด าเนินการแล้ว 
3.ด าเนินการแล้ว

ผอ. 1.ส านักงาน
เลขานุการ 

2.ฝ่ายโรงงาน 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความ
ประหยดัทั่วท้ังองค์กร 

อาหารและจัดเลี้ยง) 
3.การประหยัดพลังงาน 

3.รายงานผลการด าเนินงานการประหยดั
พลังงาน 

ข้อมูลผ่านระบบ 
e-office 

3.ฝายอาหาร
และจัดเลีย้ง 

4.
คณะกรรมการ

ลดการใช้
พลังงาน 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

 ปรัชญา 
ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ 
และแผน

ด าเนินงาน 

1.ทุกหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และสังเคราะหส์ารสนเทศ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ และใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้า (input) ในการปรับ
แผนฯ  
 -  วิกฤตและโอกาสดา้นอาหารและ
เกษตรของโลก ประเทศเป้าหมาย 
และสังคมไทยและผลกระทบส าคญั 
 -  ความต้องการปัจจุบันและอนาคต
ของผูร้ับบริการและแหล่งทุนวิจัย 
 -  ทักษะความสามารถหรือ
สมรรถนะหลักของคนในสถาบันฯ 
(จุดแข็ง/จุดขาย/ จุดอ่อน) 

สถาบันฯมีการระดมสมองจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน ร่วมกันทุกหน่วยงาน 
โดยน าข้อมลูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กรอบประเด็น
การวิจัยของแหล่งทุน แผนปฏิบตัริาชการ
และยุทธศาสตร์การวิจัยของมก. มา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์         โลกท่ี
เกี่ยวกับการสร้างความสมดุลย์และมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน นอกจากน้ีใน
ขั้นตอนของการจัดท าแผนยังค านงึถึงการ
วิเคราะห์ SWOT การก าหนดประเด็น      
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ/กจิกรรมใน
เชิงรุกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ ์อัตลักษณ์และจดุเน้น จุดเด่น
ของสถาบันด้วย 

แผนกลยุทธ์บริหารจดัการ สถาบนัค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (พ.ศ.2556-2560) 

ด าเนินการแล้ว รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

 

 คณะท างาน
แผนฯ 

งานนโยบาย
และแผน 

  
  

2.เฟ้นหากลยุทธ์หรือกลวิธีในการ
บรรลุวสิัยทัศน์หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ของสถาบันฯ โดยควรเป็น 
“เชิงรุก” 

 

3.ปรับตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ให้
สามารถสะท้อนการบรรลุ
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมีความ
เฉพาะต่อประเด็นทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน นอกจากนี้ยังสามารถ 
ลดจ านวนตัวช้ีวัด โดยให้วัดผลผลติ 
หรือผลลัพท์มากกว่าท่ีจะวัด
กระบวนการ 
4.ติดตามประเมินการบรรลุค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัดของแผนทั้งสอง
ฉบับให้ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด และมี
ความชัดเจนว่าเป็นการประเมิน
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ หรือ
แผนกลยุทธ์ 

ก าหนดการประเมิน ติดตามรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส วิเคราะห์
และประเมินผลความส าเรจ็ในรอบ 6 
เดือน และ 1 ปี เพ่ือทบทวน ปรับวิธีการ
ท างานและกระตุ้นการท างานให้บรรลุ
แผน 

•แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556                           
•รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส                   

•การวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จใน
รอบ 6 เดือน และ 1 ปี 

ด าเนินการแล้ว รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

 

1. ทุกฝ่าย/
ศูนย์ รายงาน
โดยวิเคราะห์

ผลการ
ด าเนินงานถึง

ปัญหา 
อุปสรรค 
แนวโน้ม 

2.งานนโยบาย
และแผน 

  
  

5.ใช้ประโยชน์จากการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจ าป ีในการปรบั
วิธีการท างาน (โดยเฉพาะในช่วง
ระหว่างปี) 

 

6.เพิ่มการสื่อสาร แผนและผลการ
ปฏิบัติตามแผนสู่บุคลากรทั่วท้ัง
สถาบันฯ เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อกระตุ้นการท างานให้บรรลุตาม
แผน และควรเป็นการสื่อสารสองทาง
หากเป็นไปได ้

 

องค์ประกอบ
ที่ 2  

ภารกิจหลัก 

1.ควรออกแบบเอกสารตรวจรับ
ผลงานวิจัย โดยระบุการใช้ประโยชน์
และผลกระทบของ งานวิจัย 

 สถาบันฯ มีหนังสือรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อตดิตามการน าผลงาน ซึ่ง
ควรมีการจัดท าอย่างเป็นระบบต่อไป 

มีข้อมูลเชิงประจักษ์การน าผลงานไปใช้
ประโยชน์มากข้ึน 

ด าเนินการแล้ว รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  1.
คณะกรรมการ

วิจัย 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
2.ฝ่ายวิจัย 4 

ฝ่าย 
2.ควรส ารวจความต้องการในการให้
ทุนวิจัยของแต่ละแหล่งทุน เพื่อเขียน
ข้อเสนองานวิจัยได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแหล่งทุน 

 มีการแจ้งเวียนให้นักวิจัยทราบ หรือเข้า
ร่วมรับฟังช้ีแจงการให้ทุน เสมอ ซึ่ง
ปัจจุบันหน่วยงานให้ทุนเช่น วช. สกว. 
สวก. ฯลฯ ในฐานะหน่วยงานกลางใน
การให้ทุน จะมีกรอบ/กลุม่ เรื่องในการ
วิจัย ท่ีมุ่งเป้าหมาย ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ และกลุ่ม
เรื่องเร่งด่วนแตกต่างกันในแต่ละป ี 

ข้อมูลการให้ทุนของแต่ละหน่วยงานไว้เป็น
หมวดหมูห่รือเช่ือมโยงเว็ปไซด์ใหส้ืบค้นได้ง่าย 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

1จัดท าข้อมูล
บนเว็ปไซด์ ท่ี
สามารถลิงค์
ไปเว็ปแหล่งทุน  
2 อัพโหลดข้อมูล
แหล่งทุน1 3แจ้ง
เวียนนักวิจัย
โดยตรง 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  คณะกรรมการ
วิจัย 

3.ผู้บริหารและนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญท า
หน้าท่ีหางานวิจัย ป้อนให้กับนักวิจัย
ใหม่ท่ีมีประสบการณ์น้อย  

สถาบันฯ มีการสนับสนุนทุนนักวิจยัใหม่ 
เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยใหม่ผลิตผลงาน อีก
ทั้งมีการก าหนดใบมอบหมายงานที่
ชัดเจน ถือว่าเป็นการเปดิโอกาสให้
นักวิจัยใหม่เข้ามาเป็นผูร้่วมโครงการวิจัย 
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน
ข้อเสนอโครงการที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมการวิจัย อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
แต่ยังคงต้องด าเนินการเพิ่มเติมอืน่ๆ ดังน้ี 
1.สถาบันฯ คัดเลือกนักวิจัยจากผูม้ี
ประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเข้ามาท างาน 
2.จัดหาแหล่งทุนจากบริษัทเอกชน เพื่อ

  1.กิจกรรมคดินอก
กรอบ 
2 การบรรยาย
พิเศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
2.ใบมอบหมาย
งาน 
3ยังไม่ได้
ด าเนินการ
โครงการนักวิจัย
พบผู้ประกอบการ
หรือจ านวนแหล่ง 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั   
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ท าให้นักวิจัยมีโอกาสท างานวิจยัสงูขึ้น 

4.ควรจัดเวทีแลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างนักวิจัย 

 สถาบันฯ มีกิจกรรม researcher club  สรุปการจัดกิจกรรม กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

รู้เขารูเ้รา 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั   

5.ควรสอดแทรกความรูจ้รรยาบรรณ 
อย่างสม่ าเสมอ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้จรรยาบรรณ  
1.โครงการปฐมนเิทศพนักงาน 
2.โครงการสัมมนาบคุลากรทั้งองค์กร 

บุคลากรมีความพึงพอใจระดบัดี จากการได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั 
รอง ผอ.ฝ่าย

บริหารฯ 

คณะกรรมการ
วิจัย 

ส านักงาน
เลขานุการ 

6.ควรมีการประชาสมัพันธ์ความ
พร้อมในการรับนสิิตฝึกงานให้กับ
คณะวิชาต่างๆ ภายใน มก.ให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน  

จัดท าเอกสารแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ภายใน มก. ทราบถึงศักยภาพ ความ
พร้อมในการรับนสิิตฝึกงาน 

เอกสารเวียนหน่วยงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนา 

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 

7.ควรมีกระบวนการในการเพิ่มลูกค้า
เชิงรุก  

 โครงการในแผนกลยุทธ์บริหารจดัการ  การจัดท าแผนกลยุทธ์บรหิารจดัการ 56 -60   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พิจารณาให้

ความส าคญัต่อเปา้ประสงค์ ได้แก ่
1. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

2. การเพิ่มลูกค้าใหม ่

ด าเนินการแล้ว
ระบุในแผนปี 56 

รอง ผอ.ฝ่าย
พัฒนา 

 ส านักงาน
เลขานุการ 
การตลาด 

8.ปรับแบบส ารวจความพึงพอใจดา้น
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับเกณฑ ์

 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรต่อองค์กร 

แบบส ารวจท่ีครอบคลมุ  
1.การมีส่วนร่วม 

2.ความสะอาด และปลอดภัยของสถานท่ี 
3.การปรับแต่งสถานท่ีให้สอดคล้องกับ

สิ่งแวดล้อม 
4.การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ด าเนินการแล้ว ผอ. 
รอง ผอ.ฝ่าย

บริหารฯ 

 ส านักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบ 1.จัดระบบฐานข้อมูล และการ  สถาบันฯมีการจัดท าระบบฐานขอ้มูล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จาการวิจัย กิจกรรม รู้เขำรู้ รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั  คณะกรรมการ
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ที ่3  

การบริหาร
และจัดการ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้จากการ
วิจัยที่บุคลากรในสถาบันฯ ผลติขึ้น 
เพื่อให้เกิดผลในเชิงการตลาดและ
การท างานร่วมกันให้ได้ผลงานที่เป็น
ประโยชน์มากข้ึน 

ด้านวิจัยอยู่แล้วบนเว็ปไซด์ แต่ยังคงต้อง
จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์
ความรู้จาการวิจัยเพิม่เตมิ 

เรำ วิจัย 

2.ผลักดันการด าเนินการเพื่อลดหรือ
ขจัดความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
และใช้ข้อมูลนี้ร่วมในการวางแผนกล
ยุทธ์การท างานของสถาบันฯ 

มีการก าหนดปัจจัยความเสี่ยงท่ีจะมีผล
ต่อการบรรลุความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมในแผนกลยุทธ ์

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีระบุในแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี2556 

มีการระบุความ
เสี่ยงในภาพรวม
ของแผนประจ าปี
แต่ละหน่วยงาน 

ผอ. 
รอง ผอ.ฝ่าย

บริหารฯ 

  

3.ใช้ข้อมูลสมรรถนะ (จุดแข็ง-
จุดอ่อน) ของบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่ม
นักวิจัย ประกอบในการจดัอบรมหรือ
พัฒนาบุคลากรใหส้ามารถตอบสนอง
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

สถาบันฯ จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร ปี 56 - 60 

การพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายแต่ละปรี้อยละ 
80 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

คณะกรรมการ
จัดท า

สมรรถนะ
บุคลากรฯ 

4.พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัการเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งภาษาและวัฒนธรรม โดยให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนด
ขึ้น 

สถาบันฯ มีโครงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษต่อเนื่องอยู่แล้วเริม่จากปี 
54 

ในปี 56 มีการจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ
ตามลักษณะการท างาน 

ผลการพัฒนา
ทักษะภาษอังกฤษ

ของนักวิจัย
เป้าหมาย 11 คน 

 รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

5. ควรเพิ่มการประเมินผลการ
ด าเนินงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับแบบ  360 องศา 
และใช้ข้อมูลนี้เพื่อการพัฒนาทักษะ

ประเมินผลการด าเนินงาน 360 องศา 
ได้แก ่ประเมินผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อร่วมงาน 

ผลการประเมินเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการ 

ด าเนินการแล้ว รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

หน่วยประกัน
คุณภาพ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของ
ผู้บริหาร 
6.ใช้หลักการ Lean management 
และการเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity)    ช่วยในการบรหิาร
จัดการ เพื่อลดความสูญเสียในการ
ท างานและเพิ่มเติมประสิทธิภาพใน
การผลิต และให้บริการ 

1. กิจกรรม “การสร้างจิตส านึกเพือ่
ตระหนักในการประหยัดพลังงาน” 
 
2. ก าหนด เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์
บริหารจดัการ 56 – 60 
 - การบริหารจดัการวตัถุดิบที่ด ี
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลติ 

3. สถาบันฯ มีแนวทางปฏิบตัิด้านการประหยัด
พลังงาน 

 
4. ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 

1.ด าเนินการแล้ว 
2.อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1.รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

 
2.รองผอ.ฝ่าย

พัฒนา 

1.คณะกรรมการ
ลดการใช้
พลังงาน 

2.ฝ่ายโรงงาน, 
ฝ่ายอาหารและ

จัดเลีย้ง 

7.เพิ่มกิจกรรมการประชุมหรือ
สัมมนาเรื่องงาน และการพัฒนา
องค์กรร่วมกันให้มากขึ้น  

จัดกิจกรรมสมันาบุคลากรทั้งองค์กร   มีกิจกรรมสัมมนาบุคลากรทั้งองค์กร ในรอบปี 
งบประมาณ 56 

1. ภายใน บ่าย วันที่ 
25 มิถุนายน 
2556  

2. ภายนอก สิงหาคม 
56 

ผอ. หน.สนง.
เลขานุการฯ 

องค์ประกอบ
ที่ 4  

การเงินและ
งบประมาณ 

1.ให้ความส าคญักับแผนกลยุทธ์การ
แสวงหารายได้ในเชิงรุก เพื่อให้มี
รายรับเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ในการ
บริหารจดัการพัฒนา และสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากร 

สถาบันฯ มีเป้าหมายการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการในรอบ
ปี 56 -60 และมีการวิเคราหส์ถานะทาง
การเงินเพื่อการวางแผนอยา่งน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556-2560 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนกล

ยุทธ์ทาง
การเงินฯ 

องค์ประกอบ
ที่ 5  

ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

1.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 
และจัดระบบการท างานให้สามารถ
บูรณาการการประกันคณุภาพ
การศึกษากับกระบวนการท างาน
ตามปกติของบุคลากร 

 การส ารวจความต้องการเพื่อก าหนด
แผนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพเพื่อ
จัดท าแผนให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพ 

 แผนการจัดกจิกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ด้านประกันคณุภาพ 

ด าเนินการแล้ว รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารฯ 

งานนโยบาย
และแผน 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง/โครงกำร/กิจกรรม 

ผลผลิตจำกแนวทำงแก้ไข 
ผลกำรติดตำม 

ผู้ก ำกับ 
ติดตำมงำน 

ผู้ปฏิบัติ/ผู้
จัดเก็บ/

รำยงำนข้อมูล 
องค์ประกอบ

ที่ 6 
การพัฒนา

และปรับปรุง
ระบบ

ด าเนินงาน 

1.กระบวนการด าเนินงานหลักท่ีจะ
พัฒนาปรับปรุงควรครอบคลมุ
กระบวนการบริหารงานวิจยั 

1.จัดท ากระบวนการหลักด้านวิจัยตาม
ความต้องการของนักวิจัย 
  

กระบวนการด าเนินงานหลักด้านวจิัย 
  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจยั 
 

1.
คณะกรรมการ

วิจัย 
2.ฝ่ายวิจัย 4 

ฝ่าย 
  

2. ควรใช้ข้อมูลความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ
ประกอบในการจดัท าหรือทบทวน
ข้อก าหนดที่ส าคญัของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักอยา่งเป็นรูปธรรม 

 



บทท่ี 5 

ผลประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2555 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตาม
ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 27 – 28 
มิถุนายน 2556 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ) 

คณะประมง 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (นางยุพา ปานแก้ว) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

 

วันที่ 27 – 28 มิถุนำยน 2556
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภำพระดับดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร สถำบัน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 5.00 5.00 3.75 3.50 4.90 4.90 4.58 4.51 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภำพรวม (24 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 4.50 4.08 4.91 4.91 4.71 4.51 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดมีำก 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภำพรวม 
จุดแข็ง 

1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. มีโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไม่ค่อยสม่ าเสมอ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน 
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2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน 
3. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม 
4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 – 2560 ยังไม่เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประสานงานให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะท าให้

สามารถมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
2. ผู้บริหารควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆด้าน 
3. ควรเพิ่มรูปแบบการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรและครอบคลุมทุกกลุ่ม  
4. สถาบันควรเร่งรัดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 – 2560 อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเชิงรุกเพ่ือ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมบุคลากรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นและการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  

ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลการด าเนินงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่โดด

เด่น ได้แก่ ด้านการวิจัย และการบริการทางวิชาการ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังมีโครงการบริการทางวิชาการที่โดดเด่นมีผลต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างชัดเจน  

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2554 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 28 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 20 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 
กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ 
2. เอกสารเวียนหน่วยงาน เรื่องความพร้อมการรับนิสิตฝึกงาน 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก เช่นกัน  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

1. สถาบันมีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไม่ค่อยสม่ าเสมอ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันควรจัดท าแผนด าเนินการในเชิงรุกและควรใช้ประโยชน์จากผลการประเมินน ามาประกอบแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
2. ควรมีการประสานงานให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะท าให้

สามารถมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
  
องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. มีโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างชัดเจน 
3. มีความพร้อมในเรื่องบุคลากรวิจัย ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบูรณาการงานวิจัยที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของสถาบันให้เพ่ิมขึ้น 
2. ควรด าเนินการติดตามและประเมินผลของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ

การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภำพ
ระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภำพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน 
2. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม 
3. ขาดการจัดประชุมบุคลากรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆด้าน 
2. ควรเพิ่มรูปแบบการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรและครอบคลุมทุกกลุ่ม  
3. ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมบุคลากรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 – 2560 ยังไม่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดท ารายงานทางการเงินและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานยังไม่เป็นไปต ามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งรัดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 – 2560 อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเชิงรุกเพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ควรมีการจัดท ารายงานทางการเงินและน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์รายรับ และค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เพ่ิมเติม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้ 5.00 
คะแนน พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
จุดแข็ง 

1. สถาบันมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยที่
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรแสดงเอกสารผลสรุปการเทียบเคียงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ที่สามารถ
เทียบเคียงได้ระหว่างผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมากับผลการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภำพระดับดีมำก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดท ากระบวนงานหลักด้านการวิจัยให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน 
2. ควรใช้ข้อมูลตามความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือประกอบการจัดท าหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงาน

หลัก 
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

ปี 2555 
หน่วยงำน กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8  8 
2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 
ข้อ  5  5 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 
3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5  4 
4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6  6 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 522,225.98  524,882.13 
6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4  3 
7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 3  3 
8 จ านวนนักวิจัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน    
9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.13 4.13 
10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 33.5 42.2 
11 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน 51.5 51.5 
12 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 45.5 45.5 
13 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 5 5 
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 7 3 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 1 2 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน - - 

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 15 20 

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน - - 
19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน - - 
20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
ผลงาน - - 
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ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

หน่วยงำน กรรมกำร 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน - - 
22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน - - 
23 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
คน 46 

 
46 
 

24 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 46 46 

25 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน - - 

26 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 21.55 21.55 

27 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บาท   

28 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ เรื่อง 11 11 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 5 4 
30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 1 1 
31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 5 6 
32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0 0 
33 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 ร้อยละ 40 40 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 6 6 
35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 6 6 
36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0 0 
37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด เรื่อง 30 30 
38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 5 

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

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้อ 4 4 

41 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
42 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ  7 6 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5 5 
44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6 5 
45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  6 5 
46 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน  143.5  143.5 
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ข้อมูลพื้นฐำน หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
ปี 2555 

หน่วยงำน กรรมกำร 

47 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน  166  166 
48 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 194 194  
49 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 6 6 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7  6 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ  9  8 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  
52 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
ข้อ  5 5 
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ผลประเมินตำมตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งช้ี +เพิ่ม 1 ตัวบ่งชี้) 4.73 4.53   

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งช้ี) 4.71 4.51   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งช้ี       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก   4.58 4.51   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 5 4 3.00 3.00 ขาดข้อที ่3 การจัดการ
ให้ความรู้ด้านจรรยา
บรรณาแก่นักวิจัย

ประจ า 

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนนักวิจัยประจ า 

บาท 250,000 250,000 23,761,282.00 522,225.98 23,882,137.00 524,882.13 5.00 5.00   

45.50 45.50 
2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 4 5 4 3 4.00 3.00 ขาดข้อที ่4, 5 การ

ประเมินผลกับการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00   

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัย

ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 30.00 19.00 45.78 19.00 45.78 5.00 5.00   

41.50 41.50 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย <=3.51 <=3.51 8,103.88 4.13 8,103.88 4.13 4.13 4.13   

1,962 1,962.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 30.00 30.00 17.25 33.50 21.75 42.2 5.00 5.00   

51.50 51.50 
 

 

        

 

 

        

 

 

        

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     51.50 51.50       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI 

ผลงาน     7 1.75 3 0.75       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน     1 0.50 2 1.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 

ผลงาน       0.00 0 0.00       



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          134 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     15 15.00 20 20.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน       0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน       0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน       0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน       0.00   0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน       0.00   0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

2.9 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 11.00 21.36 11.00 21.36 5.00 5.00   

  51.50 51.50 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     5 4       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     1 1       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     5 6       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง     0 0       

2.10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

ร้อยละ 30 30 12.00 40.00 12.00 40.00 5.00 5.00   

  30.00 30.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     6 6       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     6 6       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง     0 0   
  

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง     30 30   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.13 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 5 4 4 5.00 5.00   

2.14 ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือ

ความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   4.80 4.40   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดข้อที ่4 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ขาดข้อ 6 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 6 6 5 4.00 4.00 ขาดข้อที ่5 

จรรยาบรรณบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2555 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ  

  2555 2556 ส.อำหำร กรรมกำร ส.อำหำร กรรมกำร 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหำร ตัวหำร   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80 80 143.50 86.45 143.50 86.45 5.00 5.00   

166.00 166.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดข้อ 4 

          

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   5.00 4.00   

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (2 ตัวบ่งชี้)   5.00 4.50   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 8 5.00 4.00 ขาดข้อที ่5  

5.2 ร้อยละของจ านวนโครงการพัฒนา
วิชาการท่ีเพ่ิมจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10   3.00 13.64 3.00 13.64 5.00 5.00   

22.00 22.00 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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