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ข้อมูลเก่ียวกับองค์กร 

 สถาบันค้นคว้าและพัฒนผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นสถาบันเฉพาะทางทีม่ีภาระหน้าที่ในการศึกษาวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมลูและให้บรกิารวิชาการแกส่ังคม ตลอดจนทำการวิจัยตาม

นโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัผลิตผลทางการเกษตร โดยมีนโยบาย

หลัก คือ 

1) การวิจัยและการพัฒนา มุ่งการสร้างนวัตกรรมอาหารผลกัดันนักวิจัยให้มีความสามารถในการผลิต
งานวิจัยร่วมกบัภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
เครือข่ายงานวิจัยและพฒันาด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

2)  การบรกิารวิชาการ ขยายขีดความสามารถของงานบริการวิชาการ สร้างรายได้และพฒันาทกัษะ
บุคลากร จัดระบบบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีประสทิธิภาพ และส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมและชุมชน 

3) การสนับสนุนการเรียนการสอน โดยร่วมมอืกับภาควิชา/คณะ ในด้านการเรียนการสอน เตรียมให้
นิสิตฝึกงานมีความพร้อมในการทำงานวิจัย การสนับสนุนเครื่องมอื อุปกรณ์ในการทำวิทยานิพนธ์และการฝกึงาน 
รองรับนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลยั 

4) การบริหารจัดการ สง่เสรมิการบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ ให้สถาบันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
เน้นการมีส่วนรว่มของบุคลากร พฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารจัดการในทกุ
ภารกิจ พัฒนาการประชาสมัพันธ์ใหเ้ป็นทีรู่้จกัและยอมรบัในสังคม 
 

วัตถุประสงค ์

1) วิจัยและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สร้างนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

2) ให้บรกิารประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร เป็นแหล่งวิชาการทีส่ามารถช้ีนำและร่วมแก้ไข
ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคมสิง่แวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการสอน 

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุม่วิสาหกจิชุมชน อุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการการแข่งขันในระดับประเทศและสากล 
 

วิสัยทัศน์ 

 ต่อยอดนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมอาหาร บริการองค์ความรู้ครบวงจร ให้ชุมชนและองค์กรย่ังยืน 
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แผนการดำเนินงานในรอบสี่ป ี

ชื่อส่วนงาน สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ชื่อ-สกุล  นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช   วันท่ีได้รับตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

มิติท่ี 1 ความคิดริเร่ิมและการสร้างความท้าทาย (Initiative and Challenge) ประกอบด้วย 
1.1  แผนการดำเนินงาน 

1.1.1 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

1.1.2 ข้อเสนอนอกเหนือจากแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ ่งนำเสนอต่อ 

ส่วนงานและคณะกรรมการสรรหา 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม  
 

(1) ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด (baseline) หมายถึง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของตัวช้ีวัดน้ัน ๆ ย้อนหลัง 3 ปี  
 

- หากข้อมูลย้อนหลังมีจำนวนเพิ่มข้ึนอย่างสม่ำเสมอ ให้ใช้ข้อมูลปีล่าสุด  
  

- หากข้อมูลย้อนหลังมอีัตราการเพิ่ม/ลดไม่คงที ่ให้ใช้ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปย้ีอนหลัง 
 

(2) เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 

- แผน หมายถึง ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่คาดว่าจะดำเนินงานสำเร็จในแต่ละรอบการประเมิน 
(รอบการประเมิน 1 ปี 6 เดือน, 3 ปี, 4 ป)ี โดยค่าเป้าหมายของแต่ละรอบการประเมินไม่รวมยอดสะสมในรอบที่
ผ่านมา พร้อมทั้งให้ระบุหน่วยวัดของตัวช้ีวัดน้ัน ๆด้วย 

 

- ผล หมายถึง ค่าเป้าหมายของตัวชี ้วัดที ่สามารถดำเนินงานได้จริงในแต่ละรอบการประเมิน  
(รอบการประเมิน 1 ปี 6 เดือน, 3 ปี, 4 ปี)  

 

(3) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ หมายถึง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา 

 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

         เสนอ คณะกรรมการประเมินฯ  
เพ่ือพิจารณาแผนการดำเนินงานในรอบสี่ป ี
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การวิเคราะห์องค์กร 

 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอปุสรรค ของสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ดำเนินการโดยยึดหลักการมสี่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรปูธรรม 

และเครง่ครัด ภายใต้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูสภาพแวดลอม ทั้งปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีม่ีผลกระทบ

ต่อภารกิจของสถาบันฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 ปจัจัยภายใน 

  จุดแข็ง  (Strengths) 

1. มีงานวิจัยที่โดดเด่นทีส่ามารถพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการของผูป้ระกอบการใน
หลายระดับ ได้แก ่การช่วยเหลือเกษตรกรในการนำผลงานวิจัยมาแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่า ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
และผูป้ระกอบการระดับอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันฯ มผีลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทีส่ามารถต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ 

2. มบีรกิารงานวิจัยแบบครบวงจร ทีเ่ริม่ต้ังแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑท์ีมีคุณภาพ
และปลอดภัยที่พร้อมจำหน่าย โดยสถาบันฯ มีนักวิจัยทีม่ีความเช่ียวชาญ มีโครงสร้างพื้นฐานได้แก ่ห้องปฏิบัติการ
อาหาร หอ้งปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ โรงงานต้นแบบเพื่อรองรบัการขยายเสกลการผลิตจาก Lab scale ไปจนถึง 
pilot plant และศูนย์ประกันคุณภาพอาหารในการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยใน
อาหาร 

3. มีบุคลากรในหอ้งปฏิบัติการและในโรงงานต้นแบบทีม่ีทักษะความชำนาญและประสบการณ์ 
4. มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจำหน่ายภายใต้แบรนด์ KU Food ที่สร้างรายได้ใหก้ับสถาบันและ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้ผูป้ระกอบการสามารถขออนุญาติใช้สิทธ์ิงานวิจัยได้  
5. มีบรกิารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรปู การผลิต และการเก็บรักษา

อาหารสำหรับผู้ประกอบการอสุาหกรรมกรรมอาหารทุกระดับ โดยเน้นทั้งการบรรยายและการให้ความรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ  

6. มีบรกิารข้อมลูสารสนเทศทางอาหาร ทีเ่ป็นแหล่งรวบรวม จดัเก็บ และให้บริการข้อมลู
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึง่เป็นช่องทางในการให้ความรูแ้ละประชาสัมพันธ์องค์กรได้ 

7. สถาบันมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
 

  จุดอ่อน  (Weakness) 

1. ขาดการเช่ือมโยงข้อมลูภายในหน่วยงาน ทำให้มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ที่สามารถบริหาร
จัดการเพื่อวิเคราะหผ์ลและการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างทันต่อสถานะการณ์ 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กรที่เป็นเชิงรุก 
3. บุคลากรขาดการปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละฝ่ายและขาดการพฒันาวัฒนธรรมองค์กรทีส่ามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 
4. ขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการเชิงธุรกิจ 

  
 

 



 3 

 

ปัจจัยภายนอก 

  โอกาส  (Opportunities) 

1. สถาบันฯ มีผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยสถาบันฯ ผลิตจากแป้งถ่ัว
เหลืองพร่องไขมัน และเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุม่ของโปรตีนจากพืช (Plant based protein) ซึ่งโปรตีนจากพืชเป็น
แนวโน้มงานวิจัยของประเทศและสถานการณ์โลก ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของสถาบันฯ ในการพฒันาต่อยอดงานวิจัย
โปรตีนเกษตรเพื่อพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรอืการนำแหล่งโปรตีนจากพืชชนิดอื่นมาพฒันาใน
รูปแบบโปรตีนเกษตรนอกจากการพฒันาผลิตภัณฑ์จากแป้งถ่ัวเหลือง 

2. ประเทศไทยกำลังเข้าสูส่ังคมผู้สงูอายุ ทำให้แนวโน้มงานวิจยัของประเทศ ให้ความสำคัญกับ
อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารผู้สงูอายุ ทำใหเ้ป็นโอกาสที่ดีของนักวิจัยของสถาบันฯ ในการขอทุนสนับสนุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรบัผูสู้งอายุ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

3. สถาบันฯ เป็นหน่ึงในหน่วยงานเครือข่ายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ที่ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์ผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีภารกิจร่วมกัน
แบบครบวงจรเพือ่สนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาหาร ในการพัฒนาและวิจัยทางด้านอาหารและการ
วิเคราะหท์ดสอบรวมถึงการพฒันาระบบการให้บริการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพือ่
การทดลองตลาดของภาคเอกชนอย่างครบวงจร รวมทัง้สนับสนุนภารกิจวิจัยและพฒันา และการเรียนการสอน ซึง่
สอดรบัการนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   

4. สถาบันฯ มีเครือข่ายหน่วยงานทางด้านอาหารและแหลง่ทุน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการ โดยส่งต่อผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินโครงการพฒันาวิชาการ
และเป็นผูป้ระกอบการทีม่ีความมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต ให้ได้รบัการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการวิจัยสูงสุด โดยประสานงานผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(KU-
FIRST) เพือ่เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(iTAP-Kasetsart network) ซึ่งสามารถช่วยเหลอืเงินทุนวิจยัให้กับผู้ประกอบการ รวมทัง้การสร้างเครือข่าย
นักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกบัหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ FoSTAT, Innovative house เป็นต้น  
 

อุปสรรค (Threats) 

1. สถานการณ์ COVID 19 ทำให้รายได้ทุกภารกิจของสถาบันลดลง เน่ืองจากไมส่ามารถ
ให้บรกิารอาหารจัดเลี้ยง ฝกึอบรม และบริหารห้องประชุมได้ และจำนวนลูกค้าทีม่าใช้บริการอาหารและการตรวจ
วิเคราะหล์ดลง 

2. นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มว่า 
และมีนโยบายทีจ่ะใหห้น่วยงานภาคเอกชนขอทุนจากภาครฐัในการทำวิจัยเองและได้รบัการยกเว้นภาษี 
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แผนการดำเนินงานในรอบสี่ป ี
ตามยุทธศาสตร์และแผนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 

แผน/ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน 

  

 กลยุทธ ์

  พัฒนางานวิจัยและงานบรกิารวิชาการ รวมทั้งผลักดันผลงานของสถาบันฯ เพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่

การขับเคลื่อนเศรษฐกจิที่ตอบสนองนโยบายของรฐัในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรและอาหาร แก่ชุมชนและสังคม 

 

 แนวทางการบริหารจัดการในยุทธศาสตร์น้ีและตัวชี้วัด 

1. กำหนดแนวทางงานวิจัยและพัฒนาในแผนการดำเนินงานในรอบ ๔ ปี จากความเช่ียวชาญนักวิจัย
ของสถาบันฯ ที่มผีลงานวิจัยที่เปน็ Outstanding ได้แก่ Extrusion technology, Emulsion, Thermal 
processing, Encapsulation, rice and starch properties, Food allergen, Flavor, Postharvest, Food 
safety, Biotechnology, Alternative protein and fiber, Molecular gastronomy, Food loss and by 
product, Functional property ร่วมกับทิศทางงานวิจัยในปัจจุบันของประเทศและสถานการณ์ของโลก ได้แก่ 
อาหารโปรตีนจากพืช (Plant based protein) ที่เน้น personalized diet หรือ อาหารเฉพาะบุคคล ซึง่เป็นการที่
แต่ละบุคคลเลอืกรบัประทานอาหารที่เหมาะกับตนเอง ได้แก่ กลุ่มอาหารผู้สงูอายุ (Aging society) ที่แบง่เป็น
กลุ่มผู้สงูอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุเป็นโรคเฉพาะทาง และผูสู้งอายุที่มีปญัหาเรื่องการเค้ียวและการกลืน กลุม่อาหาร
สุขภาพ ซึ่งจากอาหารเฉพาะบุคคลสามารถแบง่หัวข้อในการวิจัยและพัฒนาได้หลายด้าน เช่น อาหารฟงัชัน 
(Functional food) คือ อาหารที่มสีารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น อาหารชะลอความชรา (Antiaging) 
อาหารกลุ่มพรีไบโอติก (Prebiotic) และ โปรไบโอติก (Probiotic) อาหารกลุ่มสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
(Biologically active substances) และ อาหารที่ปรับกระบวนการใหม่เพือ่ให้ได้อาหารฟังชัน เป็นต้น และ
ดำเนินงานวิจัยให้ครบวงจรทั้งในส่วนของงานวิจัยเชิงลกึทีส่ามารถตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
และนำผลงานวิจัยเชิงลึกมาต่อยอดและประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม เช่น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อเพิ่มมูลค่า หรือปรับปรงุกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือลดของเสียทีเ่กิดข้ึน
ในกระบวนการผลิต ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ เพื่ออนุญาตให้
ผู้ประกอบ 

2. นำองค์ความรู้ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับชมุชนท่ีสนใจ นำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือใหก้าร
ช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการแก้ปัญหากระบวนการผลิต การพฒันาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัชุมชน 
โดยสถาบันฯ มีเครือข่ายชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยังมีการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง และมี
เครือข่ายเพิม่เติมจากการติดต่อขอความอนุเคราะหจ์ากหน่วยงานอื่น ๆ  
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3. การนำผลงานวิจัยมาต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม ่ในแบรนด์ KU Food และพร้อมที่จะถ่ายทอด
ให้กับผู้ประกอบการทีส่นใจและพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดให้กับผูป้ระกอบทีส่นใจ 

4. การสร้างเครือขา่ยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- การสร้างเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(Food 
Innopolis@KU) ทีป่ระกอบไปด้วย 5 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์ผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มี
ภารกิจร่วมกันแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาหาร 

- การสร้างเครือข่ายกบัคณะเกษตรและสถานีวิจัยต่าง ๆ ซึง่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกบัการพฒันาพันธ์ุ
พืชต่าง ๆ ทำให้สถานีวิจัยมผีลผลิตจำนวนมาก สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ 
KU Food ได้ ซึ่งเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มใหก้ับผลผลิตของสถานีวิจัย และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- สร้างเครือข่ายกับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกจิ ที่เพิ่มเติมในมิติด้านการตลาดและ
ธุรกิจเพื่อการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์  

- สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางด้านอาหารและแหลง่ทุน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยประสานงานผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 
เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครอืข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(iTAP-
Kasetsart network) ซึ่งสามารถช่วยเหลือเงินทุนวิจัยใหก้บัผูป้ระกอบการ 

- สร้างเครือข่ายกับศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในความ
ร่วมมือมลูนิธิโครงการหลวง พื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

- การสร้างเครือข่ายนักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ 
FoSTAT  Innovative house สวทช สสส  สมาคมเมล็ดพนัธ์ุพชืภาคพื้นเอเชียและแปซฟิิค (APSA) เป็นต้น 

- การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นต้น 

- การสร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มกีารลงนามสญัญาความร่วมมือ (MOU) 
ได้แก่ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตร ีจำกัด บริษัทยามาโมริกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท KH Roberts (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

- การสร้างเครือข่ายกบัผูป้ระกอบการที่ทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกัน ได้แก่ บริษัท 
เอิรท์บอร์น จำกัด บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส ์จำกัด บริษัทเซป็เป ้จำกัด (มหาชน) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการในระดับสากลและตัวชี้วัด 

 

 กลยุทธ ์

  การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานนานาชาติเพือ่สานต่อความร่วมมือ  

  แนวทางการบริหารจัดการในยุทธศาสตร์น้ีและตัวชี้วัด 

การสร้างเครือขา่ยกับหน่วยงานนานาชาติ 

- การสง่เสรมิบุคลากรให้เข้าร่วม การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการศึกษาต่อ กบัเครอืข่าย
ความร่วมมือและหน่วยงานต่างประเทศ 

- สานต่อความร่วมมอืกับหน่วยงานทีม่ีการลงนามสญัญาความร่วมมือกับสถาบันฯ เช่น Plant 

based protein กบับริษัท Atlantic Natural Foods สหรฐัอเมริกา 

- การปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติกับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Extrusion Technology ร่วมกับ FoodStream, Australia การเรียน

การสอนนิสิตจาก Kagawa University, Japan หลักสูตร Molecular gastronomy กับบริษัท ยามาโมริ กรุ๊ป 

จำกัด 

- สานต่อความร่วมมอืทางด้านงานวิจัยกับ เช่น JIRCAS, Japan, National Food Research 

Institute (NFRI), Japan และ UNU-JICA, Japan เป็นต้น 

- การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทัง้การเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพร่วมในหัวข้อ  
          - Molecular gastronomy and molecular cooking 

          - Alternative protein  

          - Plant based protein 

          - Functional food and Functional ingredient 

          - Future food for well being  

- การพัฒนาองค์กรสูร่ะบบนิเวศนานาชาติ ในเรื่องของการพฒันาทักษะภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ และสิง่แวดล้อมที่เอือ้และรองรับการใหบ้ริการแก่นิสิต บุคลากร 

ผู้ประกอบการจากภาครัฐและภาคธุรกิจจากต่างประเทศ 

- การสร้างผลงานตีพิมพเ์ผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 

 

 กลยุทธ ์
  วิเคราะห์อตัรากำลังและบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาผลการดำเนินงาน การพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลเพือ่การบรหิารจัดการการมอบหมายภาระงาน และการประเมินบุคลากรอย่างเป็นธรรม
และเป็นระบบสามารถวัดผลได้ และพฒันาความสอดคล้องและความเช่ือมโยงกระบวนการทำงานแต่ละภารกจิทัง้
ระบบเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของหน่วยงาน 

  แนวทางการบริหารจัดการในยุทธศาสตร์น้ีและตัวชี้วัด  

 1. การปรับโครงสร้างองค์กร 
  การรวมหน่วยงานทีม่ีภารกิจใกลเ้คียงกัน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการทำงาน จาก 12 ฝ่าย/
ศูนย์ เหลือ 9 ได้แก ่

        - ศูนย์สารนิเทศทางอาหารและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

       - ฝ่ายวิศวกรรมและสำนักงานเลขานุการ 

       - ฝ่ายโรงงานและฝ่ายการตลาด 
 

2. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างผูบ้ริหาร 

      จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาในหลกัสูตรผูบ้รหิารระดับสูงและผูบ้รหิารระดับกลางและ

รักษาทรพัยากรบุคคล 

3. การวางแผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากรตามตำแหน่ง 

      จำนวนบุคลากรแต่ละตำแหน่งได้รบัการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายงานทัง้ตำแหน่งทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

4. การใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริหารและจัดการองค์กร 
   นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพมาใช้ในการบรหิารจัดการเพื่อให้เกิดการ

เช่ือมโยงข้อมูลภายในองค์กรเพื่อวิเคราะหผ์ลและการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างทันต่อสถานการณ์ เป็น
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดเวลาในการทำงาน ลดการใช้กระดาษในส่วนของงานสำนักงานได้   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยนื 

  

 กลยุทธ ์

  การบริหารด้วยความโปรง่ใสและการสร้างงวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพใน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก เพื่อช่วยในการพฒันาคุณภาพและวิธีการทำงาน ทำให้

บุคลากรมสีมรรถภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความรู้และการฝกึอบรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดคิดเห็นในการพฒันาองค์กร เป็นการสร้าง

ความภาคภูมิใจและสร้างความสุขใหก้ับบุคลากร 

  แนวทางการบริหารจัดการในยุทธศาสตร์น้ีและตัวชี้วัด  

    1.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข   

     - การจัดกิจกรรมทีใ่ห้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหบุ้คลากรมีความ

ภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการองค์กร และช่วยเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรทำให้เกิดการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 

     - จัดกิจกรรมเพิ่มการสื่อสารนักวิจัยในองค์กรและสร้างบรูณาการงานวิจัย โดยมกีารนำเสนอ

ผลงานของนักวิจยัในแต่ละฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดผลงานวิจัย เพิม่

แนวทางการพฒันาข้อมลูโครงการวิจัย หรือจุดประเด็นหัวข้อวิจัยจากนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา 

เพื่อสร้างการบูรณาการงานวิจัย 

 ๒. วางแนวทางการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานกับบุคลากรสถาบันในทุก
ตำแหน่งงาน โดยใช้ระบบการบริหารสูค่วามเป็นเลิศโดยมุง่เน้นการประยุกต์ใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือ
การดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) นำมาเป็นกรอบ
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร  
      - วิเคราะห์ความต้องการในการรับนักวิจัยของสถาบันฯ โดยพิจารณาจากแนวทางการวิจัยและ

งานวิจัยที่เป็น Outstanding ในการรบันักวิจัยใหมเ่พื่อใหม้คีวามพร้อมในการต่อยอดงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและ

ครอบคลมุภารกจิวิจัยและพัฒนา 

   - การเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญใหก้ับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

   - การบริหารจัดการลูกค้าเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการลองลูกค้า ในปจัจบุันและใน

อนาคตที่จะเกิดข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง 

   

 กลยุทธ ์

  มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลกั เพื่อช่วยในการ

พัฒนาคุณภาพและวิธีการทำงาน ทำให้บุคลากรมีสมรรถภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมลูความรู้และ

การฝกึอบรมเป็นสิ่งที่ช่วยใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดคิดเห็น

ในการพัฒนาองค์กร เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความสุขให้กับบุคลากร 

 

  แนวทางการบริหารจัดการในยุทธศาสตร์น้ีและตัวชี้วัด  

 1. การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ภารกิจท่ีสร้างรายได้ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์ COVID 19   

   - ปรับปรุงการบริการอาหารและการจัดเลี้ยง โดยนำผลงานวิจัยมาพัฒนาเป็นเมนูสูตรอาหาร
มาตรฐาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและตอบสนองผู้บรโิภค เช่น อาหารสุขภาพ อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

อาหารมงัสวิรัติที่นำโปรตีนเกษตรมาแปรรูปเป็นต้น คัดเลือกเมนูที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของลูกค้า 

เช่น ซาลาเปา ที่ปกติมจีำหน่ายเฉพาะในเทศกาลเจ ซึง่เป็นเมนูที่ขายดีมากและไม่เพียงพอกบัความต้องการของ

ลูกค้า นำมาจำหน่ายทั้งปีเพื่อสร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ และเพิ่มจัดทำระบบ delivery ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ใกลเ้คียง การพฒันาบริการอาหาร ปรบัภูมิทัศน์

ห้องอาหารและบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหาร และการพักผ่อน 

   - การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัย เช่น การนำโปรตีนเกษตร
ที่จากเดิมจำหน่ายเป็นวัตถุดิบ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลาย โดยนำผล เพื่อเพิม่ทางเลือกในการ

บริโภคและเพิ่มความสะดวกในการรับประทาน โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน (Ready to Eat, RTE) รวมถึง

วางแผนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑเ์พิ่มมากข้ึน เช่น การจำหน่ายออนไลน์ ทำความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต และสถานีวิจัยเป็นหน้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ KU brand   

   - พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีการอาหาร หลกัการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเชิงอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ ์และการตลาด ซึ่ง

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการพฒันาธุรกจิอาหารที่มอียู่เดิมให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิม่เติม และการเพิ่มกำลงัการผลิต  

   - จัดทำหลักสูตร online ทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการ และหลักสูตรนานาชาติ  

   - ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการวิชาการในรูปแบบ online ในลักษณะ one stop service ทัง้

โครงการพัฒนาวิชาการร่วมกบัการให้บริการช่วยเหลือตอบข้อซักถามผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ

ให้บรกิารภาคอุตสาหกรรรม ได้อย่างรวดเร็ว 
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  2. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการจากการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น 

   เพิ่มบริการรบัเป็น OEM (Original Equipment Manufacturing) ให้กบัผูป้ระกอบการทีส่นใจ 

เน่ืองจาก สถาบันฯ มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ โดยให้บริการรับผลิตสินค้าใหก้ับ

ลูกค้าเพื่อนำไปติดแบรนด์ที่มีอยู่แล้วของลกูค้า หรือสนใจผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ และต้องการจ้างผลิตและติดแบ

รนด์ของลกูค้า 

 
ขอเสนอนอกเหนือจากแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอต่อส่วนงานและ
คณะกรรมการสรรหา พร้อมแนบรายละเอียดผลการดำเนินงาน 

   

 แนวทางการบริหารจัดการในส่วนการน้ีและตัวชี้วัด  

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์องค์กรท่ีเป็นเชิงรุก  
 จากเดิมสถาบันฯ มีการประชาสมัพันธ์เผยแพรผ่ลงานในสือ่สาธารณและสือ่ออนไลน์ผ่าน

ทางหน้าเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และการเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของสถาบันในงานนิทรรศการด้านอาหาร
ระดับชาติและนานาชาติ จึงมีแนวความคิดในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรกุเพื่อให้สถาบันฯ เป็นทีรู่จ้ักเพิม่
มากข้ึน  

1) จัดประชุมสมัมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ  
2) ส่งเสริมใหบุ้คลากรเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ในหน่วยงานภายนอก 
3) สนับสนุนให้มกีารส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ เพิม่การแสดงผลงานของ

องค์กรในงานนิทรรศการต่าง ๆ   
4) เพิ่มช่องทางการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะจากช่องทางเดิม เช่น วิทยุ 

YouTube หรือทำ Podcasts ในเรื่องที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับอาหารเป็นต้น 
5) จัดทำสือ่นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหมผ่่านช่องทางสื่อสาธารณะ  
6) จัดกิจกรรมภายในสถาบันฯ เพือ่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและเพิม่ช่องทางการนำเสนอ

และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
2. รายรับท้ังหมดจากทุกภารกิจของสถาบัน 
 รายรับทั้งหมด (ล้านบาท) จากกจิกรรมการปรบัปรุงและพฒันาข้ันตอนการดำเนินงานในแต่

ละภารกจิทีส่ร้างรายได้  
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มิติท่ี 1 ความคิดริเร่ิมและการสร้างความท้าทาย (initiative and Challenge)  
 
1.1 แผน/ผลการดำเนินงาน  

1.1.1 แผน/ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน 
1. การสร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและสถานการณ์โลก 
- จำนวนงานวิจัยทางด้านโปรตีนทางเลือก (Alternative 
protein) เช่น โปรตีนจากพืช โปรตีนจากแมลง และโปรตีน
จากสาหร่าย 
- จำนวนงานวิจัยทางด้านอาหารที่มีสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ (Functional food)  เช่น อาหารชะลอความชรา 
(Antiaging) อาหารกลุ่มพรีไบโอติก (Prebiotic) และ โปร
ไบโอติก (Probiotic) อาหารกลุ่มสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
(Biologically active substances) 
- จำนวนงานวิจัยทางด้านอาหารเฉพาะบุคคล (Personalized 
diet) เช่น อาหารผู้สูงอายุ (Aging society) ข้าวโปรตีนต่ำ 
(Low protein rice) ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic 
index rice) 

- 8  8  8  24   

2. การสร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกร ชุมชุน ผู้ประกอบการ SMEs และ
ภาคอุตสาหกรรม 
- จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และสร้างความเข้มแข็งได ้เช่น ชุมชนในโครงการ
พระดาบส ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง วิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา ชุมชนในพืน้ที่โรงเรียนนายร้อย จปร  
- จำนวนผู้ประกอบการ SMEs และภาคอุตสาหกรรมที่นำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- 20  25  25  70   
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- การนำผลงานวิจัยมาต่อยอดให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน   
แบรนด์ KU Food และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบที่
สนใจ 

- 6  6  4  16   

4. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- การสร้างเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(Food Innopolis@KU) ที่
ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีภารกิจร่วมกันแบบ
ครบวงจรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอาหาร 
- การสร้างเครือข่ายกับคณะเกษตรและสถานีวิจัยต่าง ๆ ซ่ึง
ดำเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาพันธ์ุพืชต่าง ๆ ทำให้สถานี
วิจัยมีผลผลิตจำนวนมาก สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ KU Food ได้ ซ่ึงเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสถานีวิจัย และได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- สร้างเครือข่ายกับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 
ที่เพิ่มเติมในมิติด้านการตลาดและธุรกิจเพื่อการต่อยอด
งานวิจัยในเชิงพาณิชย์  
- สร้างเครือข่ายหน่วยงานทางด้านอาหารและแหล่งทุน เพื่อ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดย
ประสานงานผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(KU-FIRST) เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่าย

6 9  9  9  9   
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(iTAP-Kasetsart network) ซ่ึง
สามารถช่วยเหลือเงินทุนวิจัยให้กับผู้ประกอบการ 
- สร้างเครือข่ายกับศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในความร่วมมือมูลนิธิโครงการหลวง 
พื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
-  การสร้างเครือข่ายนักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ FoSTAT  Innovative house 
สวทช สสส  APSA เป็นต้น 
-  การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม โรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นต้น 
- การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มี
การลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ บริษัทพัทยาฟู้ด
อินดัสตร ีจำกัด บริษัทยามาโมริกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท KH Roberts (ประเทศไทย) จำกัด 
- การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่ทำงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการร่วมกัน ได้แก่ บริษัท เอิร์ทบอร์น จำกัด บริษัท
ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัทเซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
1. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานนานาชาติ 
- การส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วม การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม และการศึกษาต่อ กับเครือข่ายความร่วมมือและ
หน่วยงานต่างประเทศ 

5 7  7  7  7   
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
- สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการลงนามสัญญาความ
ร่วมมือกับสถาบันฯ เช่น Plant based protein กับบริษัท 
Atlantic Natural Foods สหรัฐอเมริกา 
- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติกับ
หน่วยงานที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ Extrusion Technology ร่วมกับ 
FoodStream, Australia การเรียนการสอนนิสิตจาก 
Kagawa University, Japan หลักสูตร Molecular 
gastronomy กับบริษัท ยามาโมริ กรุ๊ป จำกัด 
- สานต่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับ เช่น JIRCAS, 
Japan, National Food Research Institute (NFRI), 
Japan และ UNU-JICA, Japan เป็นต้น 
- การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทั้งการเป็นเจ้าภาพและเป็น
เจ้าภาพร่วมในหัวข้อ  
       - Molecular gastronomy and molecular cooking 
       - Alternative protein  
       - Plant based protein 
       - Functional food and Functional ingredient 
       - Future food for well being  
- การพัฒนาองค์กรสู่ระบบนิเวศนานาชาติ ในเรื่องของการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากร จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ือ และส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือและรองรับการ
ให้บริการแก่นิสิต บุคลากร ผู้ประกอบการจากภาครัฐและภาค
ธุรกิจจากต่างประเทศ 
- การสร้างผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาต ิ 
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
1. การปรับโครงสร้างองค์กร 
- การรวมหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน จาก 12 ฝ่าย/ศูนย์ เหลือ 9 
ได้แก่ 
      - ศูนย์สารนิเทศทางอาหารและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม 
      - ฝ่ายวิศวกรรมและสำนักงานเลขานุการ 
      - ฝ่ายโรงงานและฝ่ายการตลาด  

- 1  1  1  3   

2. การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างผู้บริหาร 
    - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 

- 3  3  3  9   

3. การวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามตำแหน่ง 
    - จำนวนบุคลากรแต่ละตำแหน่งได้รับการพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานทั้งตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ  

- 5  5  5  5   

4. การใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร 
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลภายในองค์กรเพื่อ
วิเคราะห์ผลและการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างทันต่อ
สถานการณ์  

- 1  1  1  1   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข   
   - การจัดกิจกรรมทีใ่ห้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหน่ึงใน
การบริหารจัดการองค์กร และช่วยเพิ่มการส่ือสารภายใน
องค์กรทำให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 

- 2  2  2  2   
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
   - จัดกิจกรรมเพิ่มการส่ือสารนักวิจัยในองค์กรและสร้าง
บูรณาการงานวิจัย โดยมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยในแต่
ละฝ่าย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อ
ยอดผลงานวิจัย เพิ่มแนวทางการพัฒนาข้อมูลโครงการวิจัย 
หรือจุดประเด็นหัวข้อวิจัยจากนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญในแต่
ละสาขา เพื่อสร้างการบูรณาการงานวิจัย 
2. วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทำงานกับบุคลากรสถาบันในทุกตำแหน่งงาน โดยใช้ระบบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence, 
EdPEx) นำมาเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร  
   - วิเคราะห์ความต้องการในการรับนักวิจัยของสถาบันฯ โดย
พิจารณาจากแนวทางการวิจัยและงานวิจัยที่เป็น 
Outstanding ในการรับนักวิจัยใหม่เพื่อให้มีความพร้อมใน
การต่อยอดงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมภารกิจวิจัย
และพัฒนา  
- การเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
- การบริหารจัดการลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการลองลูกค้า ในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

- 3  3  3  3   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
1. การปรับปรุงข้ันตอนการดำเนินงานในแต่ภารกิจท่ีสร้าง
รายได้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จาก
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์ COVID 19   
- ปรับปรุงการบริการอาหารและการจัดเล้ียง โดยนำ
ผลงานวิจัยมาพัฒนาเป็นเมนูสูตรอาหารมาตรฐาน เพื่อสร้าง

- 5  5  5  5   



 17 

กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและตอบสนองผู้บริโภค เช่น อาหาร
สุขภาพ อาหารลดหวาน มัน เค็ม อาหารมังสวิรัติที่นำโปรตีน
เกษตรมาแปรรูปเป็นต้น คัดเลือกเมนูที่ได้รับการยอมรับและ
เป็นที่ต้องการของลูกค้า เช่น ซาลาเปา ที่ปกติมีจำหน่าย
เฉพาะในเทศกาลเจ ซ่ึงเป็นเมนูที่ขายดีมากและไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า นำมาจำหน่ายทั้งปีเพื่อสร้างรายได้
ให้กับสถาบันฯ และเพิ่มจัดทำระบบ delivery ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง การพัฒนาบริการอาหาร ปรับภูมิทัศน์ห้องอาหาร
และบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทาน
อาหาร และการพักผ่อน 
- การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากงานวิจัย เช่น การนำโปรตีนเกษตรที่จากเดิมจำหน่ายเป็น
วัตถุดิบ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยนำผล 
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคและเพิ่มความสะดวกในการ
รับประทาน โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน (Ready to 
Eat, RTE) รวมถึงวางแผนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มากขึ้น เช่น การจำหน่ายออนไลน์ ทำความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต และ
สถานีวิจัยเป็นหน้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ KU brand   
- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร โดยเน้นการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเชิง
อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่
เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารที่มีอยู่
เดิมให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม และการ
เพิ่มกำลังการผลิต  
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กลยุทธ/์ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐานตัวช้ีวัด

(baseline) 
(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) 
รอบ 1 

1 ปี 6 เดือน 
รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
- จัดทำหลักสูตร online ทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาการ 
และหลักสูตรนานาชาติ  
- ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการวิชาการในรูปแบบ online 
ในลักษณะ one stop service ทั้งโครงการพัฒนาวิชาการ
ร่วมกับการให้บริการช่วยเหลือตอบข้อซักถามผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการภาคอุตสาหกรรรม  
ได้อย่างรวดเร็ว 
 
2. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการจากการใช้
ทรัพยากรในหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
 - จำนวนผู้ประกอบการที่ให้สถาบันฯ เป็น OEM (Original 
Equipment Manufacturing) เน่ืองจาก สถาบันฯ มี
โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได ้
โดยให้บริการรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดแบรนด์ที่มี
อยู่แล้วของลูกค้า หรือสนใจผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ และ
ต้องการจ้างผลิตและติดแบรนด์ของลูกค้า 

1 2  4  6  12   

 
1.1.2 ข้อเสนอนอกเหนือจากแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอต่อส่วนงานและคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมแนบรายละเอียดผลการดำเนินงาน 

หัวข้อท่ีนำเสนอส่วนงานและ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 
ข้อมูลฐาน

ตัวช้ีวัด 
(baseline) 

(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) รอบ 1 
1 ปี 6 เดือน 

รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  

1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
- จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและต่างประเทศ  
- ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ในหน่วยงานภายนอก 

- 6  6  6  6   
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หัวข้อท่ีนำเสนอส่วนงานและ 
คณะกรรมการสรรหาฯ 

 
ข้อมูลฐาน

ตัวช้ีวัด 
(baseline) 

(1) 

เป้าหมายตัวช้ีวัด (2) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

(3) รอบ 1 
1 ปี 6 เดือน 

รอบ 2 
3 ปี 

รอบ 3 
4 ปี รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล  

- สนับสนุนให้มีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ เพิ่ม
การแสดงผลงานขององค์กรในงานนิทรรศการต่าง ๆ   
- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสาธารณะจาก
ช่องทางเดิม เช่น วิทยุ YouTube หรือทำ Podcasts ในเรื่องที่
ให้ความรู้เก่ียวกับอาหารเป็นต้น 
- จัดทำส่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านช่องทางส่ือสาธารณะ  
- จัดกิจกรรมภายในสถาบันฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
และเพิ่มช่องทางการนำเสนอและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
2. รายรับท้ังหมดจากทุกภาระกิจของสถาบัน  
    - รายรับทั้งหมด (ล้านบาท) จากกิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ภารกิจที่สร้าง
รายได ้

80 80  90  90  260   

 

 

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน พิศมัย ศรีชาเยช วันท่ี....................


