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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 
2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์บุคลากร 4 คน 
 ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง (คะแนนเต็ม 5) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 ได้
คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.53 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 3.00 2.00 - - 3.00 2.00 พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั - - 5.00 2.00 4.17 1.95 4.44 1.97 ด ี ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 3.25 2.25 - - 3.60 2.80 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 2.00 1.00 - - 2.00 1.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 5.00 3.11 2.11 4.44 2.97 3.56 2.53   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ดี พอใช้ ดี พอใช้   

 



 2 
 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดทิศทางการท างานที่ชัดเจน  
2. ขาดการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
3. การใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์ฯ ยังไม่ปรากฏชัดเจน 
4. บุคลากรยังไม่เข้าใจบทบาทการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
5. บุคลากรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในด้านการ

ประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ และการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 

เชิงรุก 
2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุ ง

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์ฯ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ฯ 

ติดตามประเมินผล ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
4. บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการรับรู้  ก าหนดทิศทาง และการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ 
5. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และแนวทางในการจัดเก็บ

ข้อมูลในด้านการประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรก าหนดกรอบโครงการและขอบข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจ าปาสักและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ชัดเจน 
2. ควรสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสร้างผลงานของศูนย์ฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

  ไม่มี 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือตามพระราชด าริและโครงการที่
เกี่ยวข้องจากพระราชภารกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการ
ในสถาบันสูงสุดของประเทศ ร่วมกับส านักงานโครงการในการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือประสานการศึกษาวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการทางวิชาการให้แก่นิสิต 
นักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งศูนย์ฯ สามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 
ประเทศ  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า ศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก ่

1. การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่างชัดเจนและแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  
2. การจัดท าแผนการด าเนินงานระยะกลางและระยะยาวตามความเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบ

ทิศทางการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน 
3. การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานของหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน 
4. การจัดท าโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์

อย่างเป็นระบบ 
5. การปรับปรุงระเบียบการบริหารจัดการทั้งระเบียบหลักและระเบียบภายในศูนย์ฯ 
6. ระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ื อ

การประกันคุณภาพควบคู่กับระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 
7. การประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนการให้บริการเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนินงาน 
 
 



 4 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพใน
รูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 
6 - 7 กรกฎาคม 2553 พบว่า ศูนย์นานาชาติสิรินธรเ พ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมิน จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง (คะแนนเต็ม 3)  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 อยู่ในเกณฑ์ยัง
ไม่ได้คุณภาพ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 0.88 อยู่ในเกณฑ์ยังไม่ได้คุณภาพ 
เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บ
ข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ โดยมีก าหนดการประเมินฯ ดังนี้ 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ 
 เพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ณ ห้องประชุม 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  
เวลา 09.00 - 09.10 น.  ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ กล่าวต้อนรับ 
เวลา 09.10 - 09.20 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจง 
 วัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
เวลา 09.20 - 10.00 น.  ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  
 2553 ทั้งนี ้ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2.  สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  

3.  ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4.  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5.  นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ 

ประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 10.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายใน 
เวลา 14.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินฯ  
  ประจ าวัน ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 - 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้อง 
 ประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา 
 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รับทราบ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ มีผลการ

ด าเนินงานภาพรวม ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านกั (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     2.03 3.56 2.53 9 2 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้         2.00 3.00 2.00 1 0 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 2 4 3 4 5 2.00 3.00 2.00 / x 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 6 เนื่องจากข้อ 1 ไม่มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีมีตัวช้ีวัดชัดเจน แต่มีแผนปฏิบตัิงาน (action plan) เกณฑ์ข้อ 4 ขาดตัวบ่งช้ีที่
ชัดเจน ท าให้ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานผลต่อผู้บรหิาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา และน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่วนเกณฑ์ข้อ 6 มีการตดิตามผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง   

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั       2.11 4.44 1.97 2 0 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาตติ่อจ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 1 20.00 1 20.00 0 0.00 24.00 25.00 3.33 3.33 0.00 x  x 

5 5 4 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยคณะวนศาสตร์ ซึ่งศูนย์ฯ ท าหน้าท่ีในการตดิตามและรวบรวมข้อมลู จึงไม่ใช่เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยศูนย์ฯ และมีจ านวนบุคลากร 4 คน จาก 5 คน 
ไม่นับรวมต าแหน่งคนงาน 
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย N/A N/A 85 5.00 66.30 3.90 N/A 4.50 N/A 5.00 3.90 / x 

N/A 17 17 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : การค านวณระดับความพึงพอใจไม่ถูกต้อง 
2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 3 5 2 5 5 3.00 5.00 2.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่มผีลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ไม่มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ข้อ 2 ไม่มีการวางแผนการให้บริการทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
และข้อ 5 ไม่มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ       1.60 3.60 2.80 3 1 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ N/A 6 3 6 6 0.00 4.00 2.00 / x 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน แต่หมดวาระแล้ว (ค าสั่ง 29 พ.ย. 2545) ข้อ 2 ไม่มีข้อมลูผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทกุระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ข้อ 6 ไม่พบการ
ประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และข้อ 7 ไม่พบคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมนิผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 0 5 3 0 5 0.00 5.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมชั่ดเจนและไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานข้อ 4 การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และข้อ 5 การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 1 1 1 2 2 1.00 1.00 1.00 x x 

หมายเหตุ : มีการด าเนินงานเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสีย่ง แต่ยงัไม่ไดม้ีการด าเนินงานตามเกณฑข์้อ 2, 3, 4, 5, 6  

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 2 4 4 5 5 2.00 3.00 3.00 x x 

หมายเหตุ : ไม่มผีลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ไม่มีระบบการติดตามให้บคุลากรน าความรู้และทักษะทไีด้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อ 6 ไม่มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และข้อ 7 ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา

ความรู ้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 5 100.00 5 100.00 4 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 / / 
5 5 4 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       4.00 4.00 4.00 1 0 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 4 5 5 7 7 3.00 3.00 3.00 x   

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มี
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 1 100.00 2 100.00 2 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 /   
1 2 2 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.00 2.00 2.00 1 1 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 2 3 2 2 N/A 2.00 2.00 / / 



 10 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ ศูนย์ฯ กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ข้อ 2 มีการก าหนด
นโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และมีขอ้มูลเพิ่มในเกณฑ์ข้อ 8 การมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน  ส่วนเกณฑ์ข้อ 4 ไม่มี
การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายในท่ีครบถ้วน โดยไม่มกีารน าเสนอผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        2.00 2.00 1.00 1 0 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 2 2 1 2 2 2.00 2.00 1.00 / x 

หมายเหตุ : มีผลการด าเนินงานเฉพาะเกณฑม์าตรฐานข้อ 1 เนื่องจากมีการทบทวนบทบาทภารกจิในระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งจะท าให้การก าหนดกระบวนการหลักท่ีส าคญัครบถ้วน
และชัดเจนมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช ้ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เป็นการด าเนินการตามพระราชด าริ ซึ่งมี

ประโยชน์ต่อสังคม 
1. การสร้างผลงานส าคัญให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการ  

1.1 จัดล าดับและด าเนินโครงการที่มี Impact สูงต่อสังคม 
1.2 การประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณชน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. ศูนย์ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่

ชัดเจน  
2. แผนงานเป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 2.  แผนปฏิบัติงานประจ าปีควรก าหนดกิจกรรมส าคัญในเชิงรุก 

ที่จะต้องท าในปีนั้น 1-2 กิจกรรม พร้อมทั้งเสนอขอ
งบประมาณท่ีต้องใช้ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. ขาดการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

3. ควรมีการด าเนินการตามระบบ PDCA 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.97 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ไม่มี -  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การบริการวิชาการท่ีเกิดขึ้น ยังไม่ใช่การ

ด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยตรง  
1. ควรทบทวนพันธกิจของศูนย์ฯ และก าหนดภารกิจให้

สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
ศูนย์ฯ พ.ศ. 2554   

2. การก าหนดตัวบ่งชี้และการประเมินของ
ภารกิจหลัก ยังไม่ถูกต้อง  

2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และการประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลัก 

3. ขาดการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ และวางแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

3. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และวางแผน
การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ
จัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 ได้คุณภาพระดับพอใช้   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ไม่มี -  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไม่

ชัดเจน 
1. ควรทบทวนวิธีการเขียนแผนการด าเนินงานและการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน 
จุดแข็งของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ไม่พบการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะๆ เพ่ือ
น าผลการติดตามมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทางด้าน

การเงินเป็นอย่างดี 
-  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. แผนการเงินเป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

โดยเป็นการจัดงบอุดหนุนตามกิจกรรมที่ท า
และการด าเนินงานประจ า 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดจะช่วยก าหนดกิจกรรม
เชิงรุกและงบประมาณท่ีใช้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพ
ระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้อง
ปรับปรุง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ไม่มี -  ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ยังไม่สามารถด าเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างชัดเจน 

1.  ควรสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. บุคลากรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
บางตัว 

2. ควรศึกษาตัวบ่งชี้แต่ละตัวว่า ตัวบ่งชี้ใด ควรจะเก็บข้อมูล
ในลักษณะใด ด้วยวิธีการใด จึงจะได้รับข้อมูลที่สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 

 3. ควรมีการรายงานการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน โดยเชิญผู้มี
ประสบการณ์มาให้ค าแนะน า 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพ
ระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 1.00 ได้คุณภาพระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน     

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ไม่มี -  ไม่มี 

จุดทีค่วรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.  การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ี

ส าคัญของหน่วยงาน รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคัญ
ยังขาดความชัดเจน 

1.  ควรน าระเบียบการบริหารศูนย์ฯ ที่ได้มีการทบทวน มา
พิจารณาก าหนดกระบวนการหลักท่ีส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณ ลดขั้นตอน ลดความ
ซ้ าซ้อนในแต่ละกระบวนงาน ที่สอดรับกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ กรรมการ 
2552 2553 2553 

  องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน         

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 2 4 3 

2 1.1 ข้อ 
3-5  

จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งช้ี 13 15 15 
7 - ตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก   13 15 15 

9   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งช้ี 9 12 12 

14   - ตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก   9 12 12 

  องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก         

19 2.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 0 

20 2.2 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการส ารวจความ
พึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

N/A 1 0 

21   ผลรวมของค่าเฉลีย่ความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คณู กับ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ 

คะแนน
เฉลี่ย 

N/A 85 66.30 

22   ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน N/A 17 17 

23 2.3 ระบบความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

ข้อ 3 5 2 

24   จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน 0 0  0 

25   จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0  0 

  องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ         

77   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 5 5 4 

78   จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ   0 0 0 
79 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บรหิารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ N/A 6 3 

80   -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบคุลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง 6 6 6 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ 0 5 3 

82 3.3  ระบบบริหารความเสีย่ง ข้อ 1 1 1 

89 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 2 4 4 

90 3.5 จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน 5 5 4 

91   -  ในประเทศ   5 5 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ กรรมการ 
2552 2553 2553 

92    -  ต่างประเทศ   0 0 0 

93   งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท 192,600.00 32,600.00 32,600.00 

  องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ         

95 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 4 5 5 
96  รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท -   
97  -  เงินงบประมาณ  -   
98  -  เงินรายได ้  -   
99  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  -   
100  งบด าเนินการทั้งหมด โดยไมร่วมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และ

ที่ดิน 
 -   

101  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร 
สถานท่ีและทีด่ิน  

 -   

102  เงินเหลือจ่ายสุทธิ   -   
103  สินทรัพย์ถาวร   -   
104 4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะหต์้นทุน

ตอ่หน่วย 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 2 2 

105   จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 1 2 2 

  องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

106 5.1 มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ข้อ N/A 2 3 

  องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน         

113 6.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 2 2 1 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
บุคลากร จ านวน 4 คน 

1. บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของศูนย์นานาขาติสิรินธรฯ  
- บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการด าเนินงานตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาบุคลากร  

- ยังไม่เคยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก กับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีลักษณะการ
ท างานรว่มกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยผู้บริหารมีการจัดท าแผนแม่บทร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยจ าปาสักกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร  

- มีการน าผู้น านิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
- มีภาระหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับคณะต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นส่วนใหญ่ การ

พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย  
- มีการประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ในการท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
- มีแผนขยายการให้บริการ กับประเทศภูฏาณ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารมีการประชุมทุกเดือน ท าให้เห็นทิศทางในการบริหารศูนย์ฯ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- บุคลากรไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
- มีอัตราก าลัง 5 คน ซึ่งมีการลาออกไปศึกษาต่อ และก าลังเปิดรับสมัครเพิ่ม 1 อัตรา ที่มีทักษะ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
3. สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

- มีผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการบริหารงานที่ชัดเจน  
- มีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน ประมาณ 1-2 เรื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนางานและพัฒนาตนเอง 
- มีความชัดเจนในการสื่อสาร ประสานงาน ในการขอข้อมูลกับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เพ่ือการติดต่อ

ประสานงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


