
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รอบท่ี ๑ (๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผล          
การด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม ๓ มิติ 
ได้แก่ (๑) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (๒) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (๓) ธรรมาภิบาล (Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์  นัยวิกุล กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 

๔. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล เลขานุการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล        
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบัน          
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔          
มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ ๑ (๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : ระยะเวลา ๑ ปี  
๖ เดือน) โดยเชิญ นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

๑. ค ารับรองและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. แนวทางการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

๓. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ ๑ ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) และ
สรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (Governance) 

อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว และสภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้อ านวยการมาน าเสนอ
แผนการบริหารงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มี
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นส่วนงานที่มีความ
ได้เปรียบ เพราะปัจจุบันเรื่องการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล หรือพลังงานทดแทน ก าลัง
เป็นกระแส ซึ่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยินดีให้การสนบัสนุนงบประมาณด้านการวิจัย อีกท้ังนักวิจัยของ
สถาบันเป็นผู้มีความสามารถและผลงานวิจัยได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างมาก 

๒. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นส่วนงานที่เน้นการวิจัย        
มีภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากท่ีสถาบันควรใช้จุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์ในการดึง
บุคลากรด้านการวิจัยที่มีความสามารถชั้นแนวหน้าจากในประเทศและทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาท า
วิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถาบัน โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งระยะเวลาในการร่วมงานวิจัย
อาจเป็นความร่วมมือแบบชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ 

๓. แนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ก าหนดเป้าหมายให้สถาบันเป็นส่วนงานที่มีความเป็นเลิศทางด้าน Research & Innovation                   
Hub และ Joint-Venture, Investment Health & Cosmetics, Biomass& Bioenergy, Bio-materials ดังนั้น 
ในรายละเอียดของกิจกรรมในแผนกลยุทธ์ควรจะมีการสื่อถึงในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนด้วย พร้อมทั้งจัดท าตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดภาพกิจกรรมที่
ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย 

๔. เสนอให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรน างานวิจัยและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่ประสบปัญหาล้นตลาด อาทิ ข้าว อ้อย           
มันส าปะหลัง ยางพารา ผลไม้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยลดการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน  าหนัก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
๑. ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน ๕๐ ๔๒ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๖ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๘ 

รวม ๑๐๐ ๘๖ 

ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ
บริหารงานได้ด ีตอบโจทย์ภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ในหลายเรื่อง 
 ๒. การท าความร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี จะท าให้มีความรวดเร็วและมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจนขึ้น 
 ๓. คะแนนการประเมินในมิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) และมิติที่ ๓  
ธรรมาภิบาล (Governance) โดยผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน มีความสอดคล้องกับการประเมินตนเองของ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ซึ่งเป็นไปในทางบวก แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของสถาบันฯ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. ควรส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยให้เป็น Research Faculty สร้างพ้ืนฐานให้นักวิจัยสามารถเขียน
งานวิจัย และมีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การฝึกนิสิต หรือการเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบเชิงรุกให้มากขึ้น และปลูกฝังความคิดนักวิจัยในเรื่องการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยควรเพ่ิมการท างานร่วมกับศูนย์/สถานีวิจัย ในการใช้
ทรัพยากรวิจัยหรือบุคลากรของศูนย์/สถานีวิจัย ให้มากขึ้น 
 ๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินตนเองเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ ๑ คือ สถาบัน       
ที่มกีารวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) สถาบันฯ ควรมีการพัฒนา Database          
ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง รวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญและผลงานของนักวิจัย น ามาท าการวิเคราะห์และ 
วาง Positioning ตนเองว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดมากที่สุด เพ่ือวางแผนการเดินหน้าอย่างมีล าดับ
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ความส าคัญ (Priority) และสถาบันฯ จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นผู้น าการวิจัย 
(Research Leader) ได้อย่างไร  
 ๓. ส่งเสริมการตระหนักรู้ของนักวิจัยและแนวทางการด าเนินงานในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDG) และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG) ซึ่งเก่ียวข้องกับนโยบายของชาติ 
 ๔. การที่สถาบันฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับสถาบันฯ เพ่ิมมากขึ้น         
๑๐-๑๕ ล้านบาท/ปีนั้น ควรมีการท าพันธะสัญญากับมหาวิทยาลัยในการจัดท าโครงการที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันฯ และผู้วิจัย และควรร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจในการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ (Feasibility Study) โอกาสทางการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และระบุ
ระยะเวลาของผลตอบแทน (Return) ที่ชัดเจน โดยอาจต้องน าโครงการของสถาบันฯ ที่อยู่ในระดับ TRL ๖-๗         
มาด าเนินการ 
 ๕. ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ท างานวิจัยเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรใช้โอกาส
ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้เป็นประโยชน์ในเรื่องก าหนดระเบียบการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ 
 ๖. เสนอมหาวิทยาลัยให้จัดตั้ง Innovation Outlet เพ่ือเป็นศูนย์รวมการแสดงและการขาย
ผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย    
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Outlet เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของนิสิตได้           
เช่น การให้นิสิตมีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การศึกษาเรียนรู้ด้านการตลาด เป็นต้น 
 ๗. ควรปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับสังคมในเชิงรุก ควรท าการประชาสัมพันธ์       
ให้สังคมได้เห็นถึงผลงานต่างๆ ของหน่วยงาน อาจต้องมีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาร่วมกันพัฒนาช่องทาง       
การสื่อสารต่างๆ        
 ๘. เนื่องจากผู้อ านวยการสถาบันฯ สามารถบริหารจัดการได้ดี มีการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการถ่ายทอดทักษะเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่อง
ของการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มีบุคลากรมารองรับการเป็นผู้บริหารและสร้างความต่อเนื่องตามวาระ 
การผลัดเปลี่ยนผู้บริหารในอนาคต ตลอดจนไม่กระทบต่อทิศทางของการพัฒนาสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย 

สิ่งที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต้องการให้
มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 ๑. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปีให้กับสถาบันฯ เพ่ิมขึ้น ๑๐-๑๕ ล้านบาท/ปี เพ่ือเป็น        
ค่าใช้สอยต่างๆ และค่าสาธารณูปโภค ๖๐% (ปัจจุบันนี้สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน           
จากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี เป็นงบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าสาธารณูปโภคบางส่วน (ประมาณ 
๔๐%)) โดยอาจก าหนดให้สถาบันฯ จัดท าค าขอเป็นโครงการด าเนินงานประจ าปี เช่น การพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้สถาบันฯ ได้มีทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในแต่ละปสี าหรับการด าเนินงานเชิงรุกต่างๆ  
 ๒. การสนับสนุนการเพ่ิมความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและพลังงานทดแทน 
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การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวม
สรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรตอบแบบประเมินจ านวน ๖๗ คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๑ และ         
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  ๔.๖๗ ๔.๔๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ๔.๕๐ ๔.๓๔ 

1. I : Innovation ๔.๐๐ ๔.๓๑ 1. L : Leadership ๕.๐๐ ๔.๓๑ 
2. AM : Achievement 
Motivation 

๕.๐๐ ๔.๓๓ 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

๕.๐๐ ๔.๓๓ 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

๕.๐๐ ๔.๕๒ 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

๕.๐๐ ๔.๒๘ 

4. S : Self Development ๔.๐๐ ๔.๔๖ 4. CM : Change Management ๔.๐๐ ๔.๔๒ 

5. E : Ethics ๕.๐๐ ๔.๔๕ 5. N : Networking ๔.๐๐ ๔.๓๖ 

6. T :Teamwork ๕.๐๐ ๔.๓๗ 6. RM : Resource Management ๔.๐๐ ๔.๓๓ 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ๔.๔๕ 

๑.๑ สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ๔.๔๖ 

๑.๒ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  ๔.๔๙ 

๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  

๔.๓๙ 

๒. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ๔.๔๗ 

๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๔.๕๔ 

๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ๔.๓๗ 

๒.๓ มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  ๔.๔๙ 

๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔.๔๐ 

๓.๑ มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

๔.๔๖ 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

๔.๓๔ 

ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

 
........................................................................... 

(รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ) 
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