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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายในปี การศึกษา 2557ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx)จากผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 255 7 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม2558) ในวันที่18 กันยายนพ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความ

ร่วมมือระหว่างส านักพระราชวัง โดยส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อเรียกย่อว่า “ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ” อักษรย่อ “ศนส.” ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยได้ขอ
พระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธร” มาเป็นชื่อ
ของศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นศูนย์นานาชาติที่ส่งเสริมด้านการสอน การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งแรก
ของโครงการส่วนพระองค์ และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 นอกจากนี้ ศูนย์นานาชาติสิรินธร
ฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2545 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดเด่น 
- 

   
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเร่งด่วน  

1. การปรับโครงการองค์กร เพ่ือลดผลกระทบจากการประเมินคุณภาพภายใน และชื่อเสียงของศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า ศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 6 ข้อ และได้ มีจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้ว
จ านวน 3 ข้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ข้อ คือ  

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคน เกี่ยวกับวิธีประเมินผลที่ถูกต้อง 
3. ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่  ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 กิจกรรม จาก 10 
กิจกรรม จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความ

ร่วมมือระหว่างส านักพระราชวัง โดยส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อเรียกย่อว่า “ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ” อักษรย่อ “ศนส.” ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยได้ขอ
พระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สิรินธร” มาเป็นชื่อ
ของศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นศูนย์นานาชาติที่ส่งเสริมด้านการสอน การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งแรก
ของโครงการส่วนพระองค์ และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 นอกจากนี้ ศูนย์นานาชาติสิรินธร
ฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2545 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 เจตจ านง 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมด้านการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดังนั้นการท างานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงสอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังว่า “มุ่งม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่
เพียบพร้อมด้วยวิชาการ” 

 วัตถุประสงค์ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1. เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ  ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จ   

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นแก่ประชากรไทยและต่างประเทศ 
2. เพ่ือร่วมมือและสนับสนุนส านักงานโครงการ ในการด าเนินโครงการต่างๆ  
3. เพ่ือด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ของนิสิตนักศึกษาไทย
และต่างประเทศ ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. ท าวิจัย ประสานงานการท าวิจัย พัฒนาผลงานที่ได้จากการวิจัย และร่วมมือกับนานาชาติเพ่ือน า

ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย 
4. จัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการ 
5. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท้องถิ่นทุรกันดาร 
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
7. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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 อัตราก าลัง(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552  -  ปัจจุบัน) 

ข้าราชการ:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช านาญการ) จ านวน   1  อัตรา 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ: 
 นักวิชาการพัสดุ  จ านวน   1   อัตรา 
 นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน   1   อัตรา 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1   อัตรา 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้: 
พนักงานสถานที่ จ านวน   1   อัตรา                       

 อาคารและสถานที่ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีพ้ืนที่ท าการถาวร ณ ชั้น 5 อาคาร

เทพรัตน์วิทยาโชติ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 14 ,005 ตารางเมตร โดยใน
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ บริเวณห้องท างานผู้บริหาร โถงส่วนกลาง และบริเวณโถงหน้าห้องประชุมขนาดใหญ่  ให้ส านักหอสมุด
ใช้เป็นพ้ืนที่ให้บริการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้โอนมอบห้องประชุมใหญ่ และ
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในความดูแลของส านักหอสมุด ดังนั้นพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฯ จึงมีจ านวนลดน้อยลง  
คงเหลือพ้ืนที่ใช้สอยเพียง 252.90 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

1.  ห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
2. ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด จ านวน 20 คน 
3.  ห้องท างานผู้บริหาร และโถงส่วนกลาง 
4.  ส านักงานเลขานุการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   
5.  ลานจัดเลี้ยงกลางแจ้ง   
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน า
คณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการ แนะน าผู้บริหาร ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสาร จากรายงานการประเมินตนเอง และการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของ หน่วยงานรับทราบและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 
3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 

     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารSSR และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือสัมภาษณ์ และ
น าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละ หมวดและน าเสนอผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ 
09.00 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
- ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานผลการ

ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีมติไม่ประเมินโครงร่างองค์การ และการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด

ตามเกณฑ์ EdPEx จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือลดข้อเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และมี
ข้อสรุป ดังนี้ 

1. พันธกิจและภารกิจของศูนย์ที่สามารถก าหนดเป็นแผนงานได้ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งก าหนดแผนใน
การด าเนินงานทุกสองปี และเป็นลักษณะการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือโครงการที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเป็นไปตามความจ าเป็นหรือความเร่งด่วน หรือปัญหาที่พบจากการสอบถาม
ผู้ปฏิบัติงานมีผลรายงานประกันคุณภาพเป็นประจ าทุกปี ถึงเป็นปัญหาและความท้าทายของศูนย์ที่
ต้องแก้ปัญหา ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์หรือความเชื่อมโยงถึงการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ด าเนินการตัดสินใจใดๆ 

2. โครงสร้างบุคลากรในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองพันธกิจหลัก อีกทั้งการจัดท างบประมาณตาม
ภารกิจที่จ าเป็น หรือส ารองส าหรับภารกิจปัจจุบันทันด่วน อนึ่งลักษณะงานจะอยู่ในรูปแบบของการ
ประสานงาน ถ้าต้องการด าเนินงานในรูปของกรรมการ องค์คณะอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
บุคลากร 

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนพันธกิจหลักของสถาบันให้ชัดเจน และไม่ควรน าระบบ TQA หรือ EdPEx มา
ใช้ประเมินคุณภาพภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยฯ ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับประเมินอาจ
ก าหนด KPI หรือข้อตกลงในการท างานให้ชัดเจน 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


