
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รอบท่ี 1 (1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติ   
ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (3) ธรรมาภิบาล (Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์    ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล      เลขานุการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้า ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา
ต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รอบที่ 1 (1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง            
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) โดยเชิญ นางสาวพิศมัย  ศรีชาเยช ผู้อ านวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา ได้แก่  

1. ค ารับรองและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร          
ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
3. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่ม 
และความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) 
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance)  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร รอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

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

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 42 

2. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 25 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 85 

ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. ผลการด าเนินงานในมิติที ่ ๑ ความคิดริเริ ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge)  
ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ และมี
ความโดดเด่นในเรื่องผลงานวิจัย จ านวนสิทธิบัตร และการท างานกับชุมชน 
 ๒. คะแนนการประเมินตนเองของผู้อ านวยการและคะแนนการประเมินจากผู้ปฏิบัติงานภายใน       
ส่วนงาน ในการประเมินตามมิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ซึ่งกรรมการพิจารณาแล้วคาดว่าอาจเนื่องมาจากมีปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กรและการสื่อสาร
ภายในของสถาบันฯ   

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. ควรมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ซ่ึงจะท าให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของ
สถาบันฯ สามารถท าก าไรได้มาก เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ และยกเลิก/ลดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ 
ไม่ก่อให้เกิดผลก าไร ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ควรค านึงความต้องการของผู้บริโภคและกระแสสังคม          
ในปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือสร้างรายได้          
ให้สถาบันฯ ไดม้ากยิ่งขึ้น 
 ๒. สถาบันฯ ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมด้านการตลาดให้มากขึ้น  
 



 
 

- ๓ - 
 

 ๓. สถาบันฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอัดผ่านเกลียวหรือการอัดพอง (Extrusion) แต่ยัง
จ าเป็นต้องสั่งซื้อเครื่อง Extruder ซึ่งมีราคาสูงจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการผลิต
เครื่องจักรชนิดนี้ ดังนั้นสถาบันฯ อาจหารือสร้างความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาเครื่อง 
Extruder ส าหรับการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการอัดผ่านเกลียวหรือการอัดพอง (Extrusion) 
เพ่ิมข้ึน เพ่ือบริการให้ค าปรึกษากับหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ อีกทางหนึ่ง 
 ๔. ควรสร้างเครือข่ายและแสวงหาแหล่งทุนภายนอกองค์กรให้มากขึ้น เพ่ือน ามาสู่การสร้างรายได้
และพัฒนาองค์กร 
 ๕. ควรพัฒนาการสื่อสารกับประชาคมในสถาบันฯ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๖. ควรจัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับนิสิตให้มากยิ่งข้ึน เช่น การจ้างนิสิตช่วยงาน การจัดประกวด
โครงการต่างๆ เป็นต้น  

สิ่งที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
สนับสนุน 
 1. ขอสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณเพ่ิมเติมและทดแทนอัตราเกษียณ         
อายุราชการทุกต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของสถาบันตามภารกิจต่างๆ โดยสถานการณ์
ปัจจุบันเมื่อมีบุคลากรเกษียณ มหาวิทยาลัยไม่ได้คืนอัตราก าลังทุกต าแหน่ง ในขณะเดียวกันสถาบันฯ ไม่มี
บุคลากรประเภทลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ท าให้สถาบันฯ ต้องจ้างพนักงานเงินรายได้หรือพนักงาน
จ้างเหมา แต่สถาบันฯ ไม่สามารถรับพนักงานเงินรายได้เพ่ิมเติมได้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน 
 2. ขอสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงโรงงานต้นแบบ เพ่ือรองรับการขยายผลงานวิจัยสู่           
เชิงพาณิชย์และส่งเสริมการให้บริการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ซึ่งจากการประเมิน            
เพ่ือขอรับรองระบบคุณภาพ ผู้ประเมินแนะน าให้สถาบันฯ ปรับปรุงโรงงาน ในส่วนของพ้ืนที่การผลิตและ           
ตัวอาคารโดยรอบที่เริ่มช ารุด เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ โรงงานยังมีความเสี่ยงจาก
ปัญหาน้ าท่วม จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันในอนาคต 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร            
ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมิน
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตอบแบบประเมินจ านวน 114 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.81 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.86 3.43 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.54 3.13 
1. I : Innovation 4.50 3.13 1. L : Leadership 4.80 3.10 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 3.32 2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.25 3.02 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 3.77 3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.50 3.16 

4. S : Self Development 4.67 3.44 4. CM : Change Management 4.33 3.04 

5. E : Ethics 5.00 3.72 5. N : Networking 4.33 3.11 

6. T :Teamwork 5.00 3.21 6. RM : Resource Management 5.00 3.33 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.39 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  3.46 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.36 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  

3.34 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 3.30 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  3.46 

2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  3.12 
2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  3.31 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.38 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

3.46 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

3.29 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

 
..................................................................... 
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช)  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กรรมการ 

 


