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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการ
สัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน 
จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 3.00 4.69 4.03 4.77 3.77 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.56 3.89 4.69 4.03 4.62 4.01 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี  
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ศูนย์นานาชาติฯ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานสนองพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ย่ังยืน อันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนของ
ประเทศ และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรน้อย รูปแบบการบริหารเป็นการบริหารแบบแนวราบ 
ขั้นตอนน้อย บุคลากรร่วมกันทํางานเป็นทีม ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีความเอ้ืออาทรเป็นแบบอย่างที่ดี
กับบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

แนวทางเสริม 
1. ควรนําข้อมูลการดําเนินงาน วิเคราะห์เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต และเป็น

การเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น สําหรับงานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 
2. ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มคีวามสามารถที่หลากหลาย ทํางานแทนกันได้ ในลักษณะ  

หน่ึงคนรู้หลายงาน หน่ึงงานรู้หลายคน และมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่จําเป็นในการทํางานเป็นทีม  
เพ่ือเสริมสร้างให้มีความแข็งแกร่งอย่างย่ังยืน ส่งผลให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของงาน และประหยัด
ทรัพยากรในการบริหารงาน 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
ศูนย์ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุงฯ จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 7 กิจกรรม ยังไม่ได้ดําเนินงาน 3 กิจกรรม  
ได้แก่  

1. การจัดทําแบบสํารวจความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการรับบริการทางวิชาการ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางในการจัดทําแผน 

2. การนําผลการประเมินประโยชน์ ผลกระทบการให้บริการวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
พัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

3. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์นานาชาติสริินธรเพือ่การวิจัย พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพ 

ในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งช้ี โดยศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ประเมินตนเอง มีคะแนน 4.24 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งประเมิน มีคะแนน 4.01 อยู่ในเกณฑ์ดี  

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ในเบ้ืองต้น  
  ณ ห้องประชมุศูนย์นานาชาติสิรนิธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   

ณ ห้องประชมุศูนย์นานาชาติสิรนิธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
- ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2556 ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังน้ี 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
- คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  (กลุม่ละ 45 นาที) 
   - กลุม่ผูใ้ช้บริการ     จํานวน 3 คน 
 - กลุม่บุคลากรข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง  จํานวน 5 คน 
เวลา 14.30 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้อง

ประชุมศูนย์นานาชาติสิรนิธรฯ 
เวลา 16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา  

ให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมศนูย์
นานาชาติสรินิธรฯ 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บ
ข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และ 
ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
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ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
  
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 4.62 4.01 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 3.00 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 5 7 8 5 5.00 3.00 
หมายเหตุ : มีขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 6     
องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั   4.77 3.77 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉล่ีย 4.00 4.00 766.25 4.08 766.95 4.08 4.08 4.08 

  188.00 188.00 
2.2 กระบวนการบรกิารทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 2 2 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีขอ้ 2, 3 และ 4  
2.3 ผลการเรยีนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีขอ้ 2, 3 และ 4 
2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60 
3.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

หน่วย 
  
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 3 3 4 5 4.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 6 
 

5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 6 7 6 6 4.00 4.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100.00

 
 

100.00

 
 
4 

 
 

100.00 

 
 

4.00 

 
 

100.00 

 
 

5.00 

 
 

5.00 
  4 4.00 

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 6 6 7 6 5.00 4.00 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   4.00 3.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 5 5 7 6 4.00 3.00 

หมายเหตุ : มีขอ้ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    4.00 4.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรงุ
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 2 2 4 4 4.00 4.00 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาแผน มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทําให้เกิดการยอมรับ ร่วมกันปฎิบัติงานทําให้แผนปฎิบัติการ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย  

  แนวทางเสริม 
1. ควรทบทวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับกลยุทธ์ ปรับปรุงให้เหมาะสม ควรกําหนดให้แตกต่างจาก

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผล/แผน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคน เก่ียวกับวิธีประเมินผลที่ถูกต้อง 
  
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย3.77 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
  จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายคณาจารย์/นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ 
  แนวทางเสริม 

1. ควรจัดทํารายละเอียดของคณาจารย์/นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ  
ให้ชัดเจน กําหนดแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ 
จากเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการ

จัดทําแผนบริการทางวิชาการ 
2. กระบวนการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน ยังไม่มีความชัดเจน 
3. ไม่พบการนําผลการประเมินประโยชน์ผลกระทบการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไก

หรือพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสํารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการก่อนการจัดทําแผน วิธีการสํารวจมีหลากหลาย

เลือกให้เหมาะสม ในสภาพที่มีความจํากัดหลายอย่าง ศูนย์ฯ อาจเลือกสัมภาษณ์หรือสนทนาพูดคุย 
แต่นําผลจากการสัมภาษณ์พูดคุยมาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

2. กําหนดขั้นตอน วิธีการ ในการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ (ความรู้ เช่น ผลที่ เกิดกับผู้ให้บริการ  
ทั้งด้านความรู้ตามความเช่ียวชาญ การนําไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร วัฒนธรรมของผู้รับบริการ  
เป็นต้น การถ่ายทอดอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพร่อาจใช้วิธีผ่านสื่อออนไลน์) 

3. ควรนําผลการประเมินผลกระทบ ผลประโยชน์ของโครงการให้บริการทางวิชาการแต่ละโครงการ 
มาสรุปประเด็นเพ่ือนําไปพัฒนาระบบ กลไกการให้บริการทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.60  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60   
ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556  
2. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก บุคลากรน้อย ทําให้การส่ือสารทําได้ง่าย ขั้นตอนการทํางานสั้น รวดเร็ว 

และมีวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม 
  แนวทางเสริม 

1. ควรทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรถ่ายทอดและให้ความรู้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกับบุคลากร 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์ฯ (ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงาน เช่น อาจจะใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ฯ เป็นผู้ประเมินการบริหารงาน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ได้จัดทํา มีเพียงแผนงบประมาณ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงาน ตลอดแผนกลยุทธ์ ประเมิน

มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน และกําหนดแหล่งที่มา
ของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือ
การจัดระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นต้น 

  
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 
ได้คุณภาพระดับพอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 
      - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการดําเนินงานจากการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีกิจกรรมที่
ดําเนินการแล้ว 7 กิจกรรม ยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม จึงส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี (เกณฑ์ข้อ 5) 

2. ขาดความเข้าใจในตัวบ่งช้ี และมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมาให้ครบทุกข้อเสนอแนะ 
2. ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนเก่ียวกับตัวบ่งช้ี 

และมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
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3. ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินในระบบประกันคุณภาพ 
ควรใช้เกณฑ์ระบบ 5 คะแนน โดยปรับปรุงเพ่ิมเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 (มีการติดตามและประเมินผล) 
และ ข้อ 5 (นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง) 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกภารกิจหลัก 
2. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ในเร่ืองการเบิกเงินโครงการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยจําปาสัก และผู้รับบริการพึงพอใจมาก 
  แนวทางเสริม 

3. การทบทวนกระบวนการดําเ นินงาน  ควรมีการเ ก็บข้อมูล ก่อน  และหลั งการปรับปรุง  
เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสอดคล้อง และการตอบสนองต่อข้อกําหนดที่สําคัญ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

หน่วย ผลการดําเนนิงาน 
 ปี 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 3 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.08 4.08 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 3 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 3 

5 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
6 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 6 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 4 5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 6 
10 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 4 4 

11 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 4 4 
12 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 4 4 
13 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 6 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 4 4 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้ใชบ้ริการ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศลาว  จํานวน 1 ท่าน 
1. ได้รับทุนจากศูนย์ฯ ในการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยศึกษามาแล้ว 1.5 ปี  

และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง 
และเกิดการเปรียบเทียบกับทุนอ่ืนๆ จึงอยากให้พิจารณาเพ่ิมเติม  รวมถึงขอให้พิจารณาที่พักที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เหมาะสม โดยไมค่วรจัดให้พักรวมกับนิสิตระดับปริญญาตร ี

2. มีความประทับใจต่อการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  และการเบิกจ่ายด้านการเงิน ที่ออกตรงเวลา 
ในทุกๆ เดือน  

3. ศูนย์ฯ/มหาวิทยาลัย ควรปรบัปรุงกระบวนการขั้นตอนด้านเอกสารที่มีมากเกินไป เช่นเดียวกับการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่กําหนดระยะเวลาในขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละเรื่องใช้เวลามาก 
โดยส่วนใหญ่กําหนด 7 วัน ขอให้พิจารณาลดระยะเวลาให้สั้นลง 
 

อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จํานวน 2 ท่าน 
1. อาจารย์ที่ไปจัดการสอน การฝึกอบรม ใหนั้กศึกษามหาวิทยาลัยจําปาสัก  โดยเริ่มจากการไปสอนการ 

Survey พ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง โดยทําเป็น Master Plan และมีกิจกรรมการบริจาคครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
ในการเรียนการสอน ซึ่งคณะไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว มอบให้แก่มหาวิทยาลัยจําปาสัก โดยปีต่อไปได้นํา
องค์ความรู้เรื่องการจัดทําเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ สอนให้กับนักศึกษาเพ่ือประกอบใช้ได้เอง 

2. ควรให้มีการทาํวิจัยหรือสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอ่ืนนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก เช่น 
มหาวิทยาลัยสภุานุวงศ์ (อยู่ในพ้ืนที่ลาวใต้) 

3. ต้องการให้พิจารณารายการเพ่ิมเติมในหมวดค่าตอบแทนของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ศึกษาดูงาน หรือดําเนินการต่างๆ ให้แก่เจา้หน้าที่ชาวลาวซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะผู้วิจัย 

4. มีความประทับใจในการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยเฉพาะความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าดําเนินการ
ต่างๆ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ประเมินฯ  สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการ

คณะผู้ประเมินพบผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

คณะผู้ประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลการประเมินฯ 

คณะผู้ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 


