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ค าน า 
 

การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน และการวิเคราะห์ตนเอง เป็นการรายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจอย่าง
รอบคอบ ถี่ถ้วน และเป็นจริง  โดยสามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้จัดท ารายงานการตรวจประเมิน
ตนเอง โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และศักยภาพการด าเนินงานท าให้ทราบถึงศักยภาพของหน่วยงาน
ในด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจและ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การจัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเองครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูล  ข้อคิดเห็น ข้อควรแก้ไข แนวทางในการ
พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร  

 
     ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม  โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : 
SAR)  เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 255 6 พบว่าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มี
ผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับ ดี ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้
ดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดมีาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 3.00 4.69 4.03 4.77 3.77 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

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   
 

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จ านวน - ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่
มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จ านวน - ตัวบ่งชี้  

จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกพบว่าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 2 

 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 จุดแข็ง 1.  เป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นการ
พัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้นแบบของการพัฒนาท่ียั่งยืน อัน
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศและสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและ
ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมหน่วยงาน 
และมีการติดตามและประเมินผล 

3.  มีการส ารวจความต้องการของหน่วยงานท่ีต้องการ
รับบริการทางวิชาการเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

4.  มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริฯ 

5.  มีบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์และ
สถานท่ีพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

6.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

7.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

8.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

9.  มีการเสริมสร้างความเข้าใจในกรด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพให้กับบุคลาการอย่างสม่ าเสมอ 

10.มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้  
สอดคล้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานหลักของ
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
โดยเน้นการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน อันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ 
และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรน้อย 
รูปแบบการบริหารเป็นการบริหารแบบแนวราบ 
ขั้นตอนน้อย บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเอื้ออาทรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีกับบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานท่ีพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

3.  ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาแผน มีการแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการยอมรบัร่วมกัน
ปฏิบัติงานท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

4.  มีเครือข่ายคณาจารย/์นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลากหลายสาขาท่ีสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ 

5.  มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2556  
6.  เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก บุคลากรน้อย ท าให้การ

สื่อสารท าได้ง่าย ขั้นตอนการท างานสั้น รวดเร็ว 
และมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 

7.  มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกภารกิจหลัก 
8.  มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 

Process) ในเรื่องการเบิกเงินโครงการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักและผู้รับบริการพึง
พอใจมาก 

 แนวทางเสริม 
จุดแข็ง 

1.  ควรมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะจากท่ีประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

2. ควรส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมิน ประโยชน์ 
ผลกระทบ การให้บริการวิชาการ ไปพัฒนา
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

1.  ควรน าข้อมูลการด าเนินงาน วิเคราะห์เพื่อก าหนด
กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต และเป็น
การเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็น ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 

2.  ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความ 
สามารถท่ีหลากหลาย ท างานแทนกันได้ ในลักษณะ
หนึ่งคนรู้หลายงาน หน่ึงงานรู้หลายคน และมุ่งพัฒนา
คุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างานเป็นทีม เพื่อเสริม 
สร้างให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิของงานและประหยัดทรัพยากรในการบริหารงาน 

3.  ควรทบทวนตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
ปรับปรุงให้เหมาะสม ควรก าหนดให้แตกต่างจาก
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม 

4.  ควรจัดท ารายละเอียดของคณาจารย/์นักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ ให้ชัดเจน 
ก าหนดแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการ
สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯ 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 แนวทางเสริม 
จุดแข็ง (ต่อ) 

 5.  ควรทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 

6.  ควรถ่ายทอดและให้ความรู้ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกับบุคลากร 

7.  การทบทวนกระบวนการด าเนินงาน ควรมีการเก็บ
ข้อมูลก่อน และหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ความสอดคล้อง และการตอบสนองต่อ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 จุดที่ควร
พัฒนา 

1.  ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

2.  ควรพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบ
จัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิง 

3. ควรพัฒนาการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน
การให้บริการเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย 

1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผล/แผน 

2.  ไม่พบการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือ
ผู้รับบริการ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจัดท าแผนบริการทางวิชาการ 

3.  กระบวนการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ยังไม่มีความชัดเจน 

4.  ไม่พบการน าผลการประเมินประโยชน์ผลกระทบการ
ให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
พัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5.  ไม่พบผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
ศูนย์ฯ (ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

6.  แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ได้จัดท า มีเพียงแผน
งบประมาณ 

7.  ผลการด าเนินงานจากการติดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า มีกิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว 7 กิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการ 3 
กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม จึงส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุก
ตัวบ่งช้ี (เกณฑ์ข้อ 5) 

8.  ขาดความเข้าใจในตัวบ่งช้ี และมาตรฐานคุณภาพท่ี
ก าหนด 

 ข้อเสนอแนะ 1.  ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคคลกร 

2.  ควรจัดท าระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบ
จัดเก็บเอกสารเพื่อการอ้างอิง 

3.  ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามอัตลักษณ์ของ
ตนเอง 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคน เกี่ยวกับ
วิธีประเมินผลที่ถูกต้อง 

2.  ควรส ารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ
ก่อนการจัดท าแผน วิธีการส ารวจมีหลากหลายเลือก
ให้เหมาะสม ในสภาพท่ีมีความจ ากัดหลายอย่าง 
ศูนย์ฯ อาจเลือกสัมภาษณ์หรือ 

3.  สนทนาพูดคุย แต่น าผลจากการสัมภาษณ์พูดคุยมา
เรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 ข้อเสนอแนะ 
(ต่อ) 

4.  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ให้บริการเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 

4.  ก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในการรวบรวมความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(ความรู้ เช่น ผลที่เกิดกับผู้ให้บริการ  
ทั้งด้านความรู้ตามความเชี่ยวชาญ การน าไปใช้
ประโยชน์ การสื่อสาร วัฒนธรรมของผู้รับบริการ  
เป็นต้น การถ่ายทอดอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การเผยแพร่อาจใช้วิธีผ่านสื่อออนไลน)์ 

5.  ควรน าผลการประเมินผลกระทบ ผลประโยชน์ของ
โครงการให้บริการทางวิชาการแต่ละโครงการ 
มาสรุปประเด็นเพื่อน าไปพัฒนาระบบ กลไกการ
ให้บริการทางวิชาการ 

6.  ผู้บริหารควรประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงาน เช่น อาจจะใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ของศูนย์ฯ เป็นผู้ประเมินการบริหารงาน 

7.  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรที่
ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดแผนกลยุทธ์ ประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นงบประมาณใน
การด าเนินงานตามแผน และก าหนดแหล่งที่มาของ
งบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือการ
จัดระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นต้น 

8.  ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่าน
มาให้ครบทุกข้อเสนอแนะ 

9.  ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี 
และมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด 

10. ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินในระบบประกันคุณภาพ 
ควรใช้เกณฑ์ระบบ 5 คะแนน โดยปรับปรุงเพิ่ม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 (มีการติดตามและ
ประเมินผล) และ ข้อ 5 (น าผลการประเมินไปจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง) 

 แนวทาง
ปฏิบัติท่ีดี 

1.  บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 2.  มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

 

 3.  มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 4.  มีการสนับสนุนให้ทุนส าหรับนักวิจัยในพื้นที่
เป้าหมาย 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา 

 ชื่อหน่วยงาน 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศนส.) 
 Princess Sirindhorn International Center for Research, Development and Technology 
Transfer (PSIC) 

 สถานที่ตั้ง 
 ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900  

 ตราประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
เป็นตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปพระพิรุณทรงนาค ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ า บัวหงาย ภายใน

วงกลม และมีข้อความ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุดของตรามหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ โดยชื่อ “ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี” อยู่ภายในเส้นรอบวง
นอกล้อมรอบตราเครื่องหมายราชการเป็นรูปครึ่งวงกลม 

 
 
 

 
 สีประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

สีประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี คือสีม่วง และสีเหลือง โดย
มีความหมายดังนี้ 

สีม่วง หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สีเหลือง หมายถึง พระราชวงศ์จักรี  

 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ .ศ. 2545 เป็นศูนย์
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นหน่วยงานระดับคณะอยู่ในก ากับมหาวิทยาลัย ขึ้นตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมือง ซึ่ง
เป็นศูนย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ .ศ. 
2545 เพ่ือให้เป็นศูนย์นานาชาติที่ส่งเสริมด้านการสอน วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ของโครงการส่วน
พระองค์  และเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน  พ .ศ. 2546 เป็นศูนย์ที่เน้นการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีด้าน Remote Sensing Geographical Information System (GIS) ระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความต้องการพัฒนา  นอกจากนี้ส านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ 
จะมีความร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในมลรัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาและมหาวิทยาลัยวูฮ่ัน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ความร่วมมือดังกล่าวจะท าให้อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ในระดับประเทศได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป และยังจะเป็นประโยชน์กับประเทศก าลัง
พัฒนาในภูมิภาคนี้อีกด้วย  นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชากรของประเทศไทย ในพื้นที่ทุรกันดาร และขยายไปในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศท่ีก าลังพัฒนาในภูมิภาค 
ปัจจุบันมีหลายประเทศที่สนใจให้ความสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศ
เยอรมัน ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฝรั่งเศส และอ่ืนๆ เป็นต้น    

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ .ศ. 2545 โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามาภิไธย   
““สิรินธรสิรินธร””  มาเป็นชื่อของศูนย์น านาชาติสริินธรฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระ
มหากรุณาธิคุณ  เสด็จมาทรงเปิดศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ อาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ .ศ. 2545 มี
ชื่อเรียกย่อๆ ว่า ““ศูนย์นานาชาตสิิรินธรฯศูนย์นานาชาตสิิรินธรฯ ”” อักษรย่อ ““ศนสศนส ..”” และชื่อภาษาอังกฤษคือ  “Princess Sirindhorn 
International Center for Research, Development and Technology Transfer” อักษรย่อ ““PPSSIICC””  มี
ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 โดยมี
เลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และผู้อ านวยการศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารชุดแรกของการจัดตั้งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ แต่งตั้ง ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน พ .ศ. 2545 มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 3 ปี ต่อมาส านักพระราชวัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ในวันที่ 23 มิถุนายน พ .ศ. 2548 ให้มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีงบประมาณ  
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2550 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551  ให้มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 3 ปีงบประมาณนับตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ตามล าดับ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมชมที่ท าการใหม่ของศูนย์ฯ ที่ชั้น 5 ในการเสด็จพระราชด าเนินประกอบ
พิธีเปิดอาคารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2549  ซึ่งได้รับ
พระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ” ในภายหลัง 
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รายนามผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
 รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ 29 พฤศจิกายน 2545 – 30 กันยายน 2547 
 ผศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร  1 ตุลาคม 2547 – 22 กุมภาพันธ์ 2554 
 ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ 23 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์

 ปรัชญา ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปรัชญา  และปณิธานในการเป็นสถาบันที่  “ มุ่งม่ันในการสั่งสม เสาะ

แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความ
เป็นอารยะของชาติ” 

ด้วยศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมด้านการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม-ราชกุมารี ดังนั้นการท างานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงสอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ดังว่า “มุ่งม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทาง  
ภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ” 

 วัตถุประสงค์ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1. เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ  ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งข้ึนแก่ประชากรไทยและต่างประเทศ 
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 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานที่สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนองโครงการตามพระราชด าริฯ 

ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน 
และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ” 

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

ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย 
4. จัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการ 
5. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท้องถิ่นทุรกันดาร 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 8 

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
7. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 เป้าหมาย 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีนโยบายในการพัฒนา ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

ให้มีระบบการบริหารงานที่คล่องตัว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบการสรรหา ประเมินและ
พัฒนาผู้บริหาร มีระบบการพิจารณาความดีความชอบที่ยุติธรรม มีเหตุและผล โดยคณะกรรมการมีระบบข้อมูล
สารสนเทศ แนวทาง หรือคู่มือในการบริหารจัดการ 

ในด้านบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่งศูนย์ฯ 
ควรได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรศูนย์ฯ ยังขาด
ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านอีกมาก 

ในด้านการเงินและงบประมาณ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จะหาแหล่งเงินรายได้นอกเหนือจากเงิน
งบประมาณ มีระบบบริหารการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ ใช้แนวทางการประหยัดแต่เกิดประสิทธิผลสูงสุดมีการ
ติดตามผลงานและประเมินผลการใช้จ่าย 

2. ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายในระดับ

หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายเชิงนโยบาย 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเป้าหมายเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร โดยจัดหาบุคลากรประจ าเข้าปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ตามความจ าเป็นพื้นฐานในการ

ด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ คือนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 

ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยเพิ่มการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการวิจัย 

ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยพัฒนาปรับปรุงการบริหารการเงินให้โปร่งใส ได้มาตรฐาน
และมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน มีแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใช้หลักประหยัดแต่เกิดประโยชน์
สูงสุด ตาม Unit Cost มีการพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ บัญชีต้นทุน บันทึกโดยใช้เกณฑ์
พึงรับ-พึงจ่าย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 

2. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างการธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าและ

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 
3. ด้านการประกันคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามนโยบาย แนวทางและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและของมหาวิทยาลัย จนพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย  และประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ในอนาคต 

 นโยบายหลักของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนส านักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ซึ่งมีมากกว่า 500 แห่งในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริฯ และคงไว้ซึ่งวิถี
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ชีวิตและการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม ดังนั้น ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงมี
ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ด าเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารในพื้นท่ี
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. พัฒนาผลงานที่ได้จากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ประชากรของหมู่บ้านอื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรในพ้ืนที่อ่ืนที่อยู่
ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

นโยบายรองของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
1. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท้องถิ่นทุรกันดารในพื้นท่ี

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ่ายทอดสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศท่ีอยู่ใน
โครงการตามแนวพระราชด าริ 

2. ร่วมมือวิจัยกับนานาชาติ เพื่อน าผลการวิจัยมาประยุกต์และถ่ายทอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับชุมชนในพื้นท่ีโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชด าริฯ 
2.  ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
3.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1    สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชด าริฯ   
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 

1.  พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการเกษตร
และป่าไม้ตามโครงการพระราชด าริฯ ให้นิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน  
2.  จัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตามแนวพระราชด าริฯ ให้ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.  สนับสนุนให้มีการท าโครงการวิจัย เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ 

1.  ประสานงานกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการ
ท าวิจัยเพื่อสนองพระราชด าริฯ  
2.  สนับสนุนกิจกรรมการท าวิจัยเพื่อสนองพระราชด าริฯ  

3.  พัฒนางานวิจัยโครงการวิจัยในพระราชด าริฯ 
ด้านต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ 

1.  พัฒนางานวิจัยโครงการวิจัยในพระราชด าริฯ ด้าน
ต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ 

4.  ส่งเสริมให้มีการจัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการ
ตามโครงการพระราชด าริฯ ในด้านต่างๆ 

1.  ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการตามโครงการ
พระราชด าริฯ ในด้านต่างๆ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  มุ่งถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคม  มุ่งถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคม  
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 

1.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามโครงการ
พระราชด าริฯ ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.   ประสานงานในการจัดโครงการฝึกอบรมด้านต่างๆ 
ตามโครงการพระราชด าริฯ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย
โครงการตามพระราชด าริฯ สู่ชุมชนและสังคม 

1.   ประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และ
เทคโนโลยีงานวิจัยตามโครงการพระราชด าริฯ สู่สังคม
และชุมชน  
2.   เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีงานวิจัยตามโครงการ
พระราชด าริฯ สู่สังคมและชุมชน 

  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่33  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ  
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในงานที่รับผิดชอบ 1.   ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการ
น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานพัฒนา  
2.   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมบุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่44  ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซ่ึง  ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก 

1.  ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย 

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
2.   ส่งเสริมให้บุคลากรด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
3. จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

2.  พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.   พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.  การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 1.   ผู้รับบริการได้ทุนอุดหนุนอย่างเหมาะสม 

4.  ความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ ต่อผู้รับบริการ 

1.   ความพึงพอใจในการให้บริการ 
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1.3 โครงสร้าง องค์กร และการบริหารงานศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 นักวิชาการพัสดุ น.ส.ละอองดาว   กะการดี **     
 นักวิชาการเงินและบัญช ี  นางจตุพร   คงทอง **  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางณัฐา  ปิยะวิทย์วนิช **  
 พนักงานสถานที ่ นางพรรณี   ชูปรีชา *** 

หมายเหตุ   * ข้าราชการ  
 ** พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
 *** พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 ฝ่าย  ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไป สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน 

และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เกี่ยวกับงาน 
สารบรรณ งานคลังและงานพัสดุ งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงาน
ฐานข้อมูลด้านการบริหาร 

2. 2.   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   มีหน้าที่ในการประสานเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินงานวิจัยและพัฒนานโยบายและทิศทางท่ีศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ก าหนด รวมถึงงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิชาการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

เลขานุการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
นางสุขวิมล  ช่างช านิ* 

คณะกรรมการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร 
เพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
           ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

 
กฏ 

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ฝ่ายบริการวิชาการและความ

ร่วมมือต่างประเทศ 
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 12 

3.   ฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ  มีหน้าที่ในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการท้ัง
ภาครัฐ ต่างประเทศ และองค์กรนานาชาติ ตลอดจนงานบริการวิชาการ และการจัดท าฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นงบอุดหนุนวิจัยและมีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในปีงบประมาณ 2546 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 255 7 รวมระยะเวลา 1 1 ปี ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นซึ่งเป็นการ
จัดหาบุคลากร การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบัน
สูงสุดของประเทศ การร่วมมือและสนับสนุนส านักงานโครงการในการด าเนินโครงการต่างๆ ด าเนินการประสาน
การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอกของนิสิตนักศึกษาไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในระยะเริ่มแรกนี้ จึงมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและด าเนินงานเพียง 1 
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป  

1.4 รายนามผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
      1. 4.1  ผู้บริหาร  

ดร.ณรงค์ชัย  พิพิฒน์ธนวงศ์ ผู้อ านวยการ (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 
นางสุขวิมล   ช่างช านิ เลขานุการศูนย์ฯ  

    1.4.2   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 เนื่องจากกรรมการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้
หมดวาระลง ศูนย์ฯ จึงได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้  

1.  ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ  
2.  ร ศ.พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
3.  ร ศ.ดร.ธานีรัตน์  สานติวัตร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
4.  ร ศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
5.  ดร.ด ารงค์  ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร์ 
6  ร ศ.สุรศักดิ์  สงวนพงษ์ ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  
7.  ร ศ.อุทัย  คันโธ ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ  
8.  ผ ศ.ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล ผู้อ านวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  
9.  ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
10. ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.ปราโมทย์  สฤษดิ์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน  
12. ผศ.ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน  
13. รศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร หัวหน้าศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร 
14. รศ.ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
15. คุณอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ส านักหอสมุด  
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มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการต่างๆ ทางด้านวิชาการ  ภายใต้กรอบการด าเนินงานของศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามประเมินผล ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1.4.3 ที่ปรึกษาศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
1. ดร.มาลี  สุวรรณอัตถ์ 
2. ดร.กนิษฐา   กาญจนจารี 
3. รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ 
4. รศ.ดร.ชิตาภา  เกตวัลห์ 

1.4.4  คณะกรรมการประเมินคุณภาพในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม  ประธานกรรมการ  
2. นางภาลิณีย์  ไตรพัฒนาศักดิ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ กรรมการ  
4. นางสาวเพชรรัตน์  โชครุ่ง กรรมการ และเลขานุการ 
5. นางอัจฉราวรรณ  คล้องช้าง ผู้ช่วยเลขานุการ  

1.4.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปี 2556 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวละอองดาว  กะการดี กรรมการ  
3. นางจตุพร  คงทอง กรรมการ  
4. นางสุขวิมล  ช่างช านิ กรรมการและเลขานุการ  
5. นางณัฐา   ปิยะวิทย์วนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

1.5 จ านวนบุคลากร 

 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ   1  1 
ลูกจ้างประจ า      
พนักงานงบประมาณ  1 2  3 
พนักงานข้าราชการ      
พนักงานเงินรายได้ 1    1 
ลูกจ้างช่ัวคราว      

รวม 1 1 3 - 5 
แรงงาน: พนักงานท าความสะอาด  

ข้อมูล :   ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 

หมายเหตุ : บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
1. 9- 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
2. 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3. และน้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
4. ไม่รวมต าแหน่งแรงงาน 1 ต าแหน่ง 
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที ่

 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 

แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
รวม 1,824,180.10 3,04,475.90 2,128,656.00 100.00 85.70 : 14.30 
-  งบบุคลากร - 97,583.40 97,583.40 4.58 0.00 : 4.58 
-  งบด าเนินการ - 147,544.00 147,544.00 6.93 0.00 : 6.93 
-  งบลงทุน - - - - - 
-  งบอุดหนุน 1,824,180.10 17,500.00 1,841,680.10 86.52 85.70 : 0.82 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ - 41,848.50 41,848.50 1.97 0.00 : 1.97 

หมายเหตุ 
1.  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 1,490,569.00 บาท ยกยอดไปใช้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,476,284.59 บาท และมีเงินเหลือจ่ายคงเหลือ จ านวน 
14,284.41 บาท ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

2.  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 1,500,000.00 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 
347,895.51 บาท และมียอดเงินคงเหลือ จ านวน 1,152,104.49 บาท ยกยอดไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผ่นดิน 1,500,000.00 
-  งบประมาณเงินรายได ้ 434,704.00 

รวมท้ังหมด 1,934,704.00 
 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

-  งบบุคลากร - 88,704.00 88,704.00 
-  งบด าเนินการ - 216,000.00 216,000.00 
-  งบลงทุน - - - 
-  งบอุดหนุน 1,500,000.00 130,000.00 1,630,000.00 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ - - - 
-  งบส ารองจ่าย - - - 

รวมท้ังหมด 1,500,000.00 434,704.00 1,934,704.00 

 อาคารและสถานที่ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   มีพ้ืนที่ท าการถาวร ณ ชั้น 5 

อาคารเทพ รัตน์วิทยาโชต ิศูนย์การเ รียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศ าสตร์ โดยมีพ้ืนที่รวมทัง้สิ้น 204.21  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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 โดยในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชั้น 
5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ บริเวณห้องท างานผู้บริหาร โถงส่วนกลาง และบริเวณโถงหน้าห้องประชุมขนาดใหญ่ 
ให้ส านักหอสมุดใช้เป็นพื้นที่ให้บริการ และเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2554 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้โอนมอบห้อง
ประชุมใหญ่ และครุภัณฑ์ให้อยู่ในความดูแลของส านักหอสมุด ดังนั้นพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของศูนย์ฯ จึงมี
จ านวนลดน้อยลง 

 

 

 

 
 
 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช ้ พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 
รูปภาพอาคาร 

อาคารที ่ ชื่ออาคาร 

1 เทพรัตน์วิทยาโชต ิ 2549 204.21 ใช่ (ด้านบน) 

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสถาบัน 

 พ้ืนที่ภาพรวมของสถาบัน จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
1. พื้นที่แนวราบท้ังหมด  204.21 
2. พื้นที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน   
3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย

วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  
 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น .................................   
5. พื้นที่ Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3)  
 รถของสถาบัน จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท - 
2. รถจักรยานยนต์ 1 
3. รถจักรยาน 2 

 

ลักษณะทางกายภาพของคณะ 
รายการ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่ท้ังหมด 204.21 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร - 

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 204.21 
- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร - 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร - 
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1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานด าเนินการเฉพาะกิจในการสนองงานของพระ
บรมวงศานุวงศ์ในการท าหน้าที่สนับสนุนประสานงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของ
ประเทศ ในการด าเนินโครงการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการให้แก่
นิสิต นักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักในโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ในด้านการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ  และงานอ่ืนๆ ที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ภาคภูมิใจ ได้แก่ 

 มูลนิธิโครงการหลวง 
 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) 
 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
 สรุปข้อมูลโครงการวิจัย/แผนงานที่ด าเนินการสนับสนุน กปร. 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราช-กุมารี (อพ.สธ.) 
 การประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ เมือง

ปากซอง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวานิลลา (Vanilla) 
 โครงการพิเศษ นครราชสีมา 
 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร กับแขวงสหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 โครงการวิจัย “การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 

บริเวณเกาะแรด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” 
 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระต าหนักสวนปทุม 
 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เพื่อการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย  

จ าปาสัก สปป.ลาว 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 โครงการ “แลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย

จ าปาสัก ครั้งท่ี 4 
 โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก”  
 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนคณะประมง 
 โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก”  
 โครงการ Quinao Project; Cooperating Research Project Proposal The Embassy of Chile in 

Thailand and Kasetsart University, Thailand  
 โครงการวิจัย “รวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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แผนงานประกันคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2556 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ขั้นตอน กิจกรรมที่ท า ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ 

เมษายน 2557 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

2 น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในระดับระดับมหาวิทยาลัยฯ เสนอผู้บริหาร
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

พฤษภาคม 2557 ส านักงานเลขานุการ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

3 ปรับปรุงการจัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
2557 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

4 จัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงาน     
การตรวจประเมินตนเอง (SAR) 

มิถุนายน 2556-
พฤษภาคม 2557 

ผู้ปฏิบัติงาน 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มกราคม 2557 ส านักงานเลขานุการ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

6 จัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

เมษายน-มิถุนายน 
2557 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

7 คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับหน่วยงาน
ตรวจสอบรายงานการตรวจประเมินตนเองศูนย์นานาชาติสิ
รินธรฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 

มิถุนายน 2557 ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพศูนย์
นานาชาติ สิรินธรฯ 

8 จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานตาม
ข้อเสนอ แนะของคณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับ
หน่วยงาน 

มิถุนายน 2557 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

9 คณะกรรมการตรวจประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร์ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการ 
ตรวจประเมินตนเอง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

18 กรกฎาคม 2557 ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพศูนย์
นานาชาติ สิรินธรฯ 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสถาบันกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 

2555 ของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้แต่ละโครงการ/กิจกรรมให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

1. โครงการจัดท าแผนทบทวนแผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปี 
    1.1 กิจกรรมการก าหนดตัวบ่งชี้ของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม  

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
2. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในแต่ละภารกิจหลักให้ชัดเจน 

2. โครงการจัดท าแผนทบทวนแผนยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปี 
    2.1 กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
1. ควรมีการส ารวจความต้องการของ
หน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการรับ
บริการทางวิชาการเพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางในการจัดท าแผน 

1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการหน่วยงานที่รับ
บริการวิชาการ เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

2. ควรมีการน าผลการประเมินผล
ประโยชน์ ผลกระทบการให้บริการ
วิชาการไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
พัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

2. มีการน าผลการประเมินผลประโยชน์ ผลกระทบ
การให้บริการวิชากรไปพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและแผนการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ โดย
มีการส ารวจความต้องการของบุคลากร 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. โครงการจัดท าแผนทบทวนแผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปี 
    1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

2. ควรมีการตรวจสอบและติดตามการ
ใช้เงิน 

2. แต่งตั้งคณะกรมการตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรมีการก าหนดมาตรฐานและ
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามอัตลักษณ์
ของตนเอง 

1. มีการก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานตาม 
อัตลักษณ์ของตนเอง 

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ 
การด าเนินงานหลัก ปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จของกระบวนการ 

1. โครงการจัดท าแผนทบทวนแผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปี 
    1.1 กิจกรรมการก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของ
กระบวนการ  

ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 

2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุก
ภารกิจหลัก 

2. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ผอ./หน.ส านักงาน
เลขานุการ และ
บุคลากรศูนย์ฯ 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานด าเนินการเฉพาะกิจในการสนองงานของพระ
บรมวงศานุวงศ์ ในการท าหน้าที่สนับสนุนประสานงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของ
ประเทศ ในการด าเนินโครงการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการให้แก่
นิสิต นักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปา
สัก ในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธร ฯ ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใน
การด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน โดยประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

 คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
 คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี  
 คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก  

2.2 รายงานผลการประเมินตนเอง รายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 255 6–31 พฤษภาคม 255 7) นั้น ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการ ให้บริการทางวิชาการ เพ่ือใหส้นองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ
และมีการพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดมีาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 3.00 4.69 4.03 4.77 3.77 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดมีาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ด ี ดี 

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   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในรอบปีการศึกษา 255 6 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการที่หน่วยงานไดก้ าหนดไว้และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้ง 
แสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดงัตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหต ุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00 3.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  5 7  8   5 5.00 3.00   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนฯ 
ทีเ่ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  3. มี กระบวนการแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555–
กันยายน 2556) ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการก าหนด/ทบทวนปรัชญา หรือปณิธาน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ด าเนินงานในปัจจุบัน โดยก าหนดให้มีการด าเนินงานโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
เตรียมการจัดท า ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจ าปี ในรอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 11,  19, 21 
กุมภาพันธ์ 2556  รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 3, 24 เมษายน 2556 รอบท่ี 3 ระหว่างวันที่ 14,  23 พฤษภาคม 
2556 รอบท่ี 4  ระหว่างวันที่ 11  มิถุนายน และ 15 กรกฎาคม  2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ระยะปี 
2555-2559 และก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจของศูนย์นานาชาติ สิรินธรฯ รวมทั้งเพ่ือการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกงานอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน โดยก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ และการจัดท าแผนงานประจ าปี ( Action Plan) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (เอกสารหลักฐาน 
1.1-1 -1) นอกจากนี้ใน คราวการประชุมบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ครั้งที่ 12 /2556 วันอังคารที่ 24 
ธันวาคม 2556 ได้มีการก าหนดระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 5 เรื่องงานประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณาวาระ
ย่อยท่ี 5.1 เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (เอกสารหลักฐาน 1.1-1-2) 
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 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน  ในการด าเนินโครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง เตรียมการจัดท า ทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนยุทธศาสตร์  แผนงานประจ าปี ในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 
11, 19, 21 กุมภาพันธ์ 2556  ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีกิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ร่วมกันระหว่าง
ผู้อ านวยการและบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ทุกงาน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT 
Analysis)  ก าหนดทิศทางของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  (เอกสารหลักฐาน 1.2-1-1)  และในการประชุมการจัดท า
แผนงานประจ าปี เมื่อวันที่ 8-9  ตุลาคม 2556 ได้มีกิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและเป้าหมาย (เอกสารหลักฐาน 1.2-1-2) โดย
ระหว่างกิจกรรมการประชุมได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกันถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
กลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละส่วนงานภายในศูนย์นานาชาติ
สิรินธรฯ และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการตามแผนงานประจ าปีของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  ในคราว 
การประชุมเตรียมจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ าปีของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
(เอกสารหลักฐาน 1.3-1-1) ได้มีกิจกรรมร่วมกันในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการจัดท าแผนที่กลยุทธ์  (Strategic 
map) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (เอกสารหลักฐาน 1.3-1-2) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
ตามกระบวนการของ Balance scorecard และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยน าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดร่วมกันในแผนกลยุทธ์ มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ( Action 
Plan) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในรอบปี ซึ่งมีความครอบคลุมกับภารกิจของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ด าเนินการจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เอกสารหลักฐาน 1.2-1-2) 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  จากการจัดท าแผนกลยุทธ์ ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  มีการจัดท าตัวบ่งชี้ ( KPI) พร้อมทั้ง ก าหนด เป้าหมาย ( target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (เอกสารหลักฐาน 1.4-1-1) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านการเกษตรและป่าไมต้าม
โครงการพระราชด าริฯ ให้นิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอนให้นิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 

 2.จัดตั้งสถานีวิจัยฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนว
พระราชด าริฯ ให้ประเทศเพื่อนบ้าน 

2.จ านวนสถานีวิจัยฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริฯ 
ที่จัดตั้งให้ประเทศเพื่อนบ้าน 

2. เพื่อสนับสนุนให้มีการท า
โครงการวิจัย เพื่อสนองพระราชด าริฯ 

 

1. ประสานงานกับนักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศในการท าวิจัยเพื่อสนอง
พระราชด าริฯ 

1. จ านวนโครงการที่ท าแล้วเสร็จในรอบป ี

 2. สนับสนุนการท าวิจัย  เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ   

1. มีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมการท า
วิจัยเพื่อสนองพระราชด าริฯ   

3. พัฒนางานวิจัย โครงการวิจัยใน
พระราชด าริฯ  ด้านต่างๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างชาต ิ

1. พัฒนางานวิจัยโครงการวิจัยใน
พระราชด าริฯ ด้านต่างๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างชาต ิ

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาใน
รอบปี 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดท าฐานข้อมูล
ทางวิชาการตามโครงการพระราช- 
ด าริฯ ในด้านต่างๆ  

1. รวบรวมการจัดท าฐานข้อมูลทาง
วิชาการตามโครงการพระราชด าริฯ  
ในด้านต่างๆ  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่รวบรวมท า
ฐานข้อมูล 

5. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
ตามโครงการพระราชด าริฯ ให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน   

1. ประสานงานในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมด้านต่างๆ  ตามโครงการ
พระราชด าริฯ ให้แก่บุคลากรใน   
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน   

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมที่จัด
ให้บุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

6.เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ที่ได้จากการวิจัยโครงการ
พระราชด าริฯ  ชุมชนและสู่สังคม 

 

1. ประสานงานและสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี
งานวิจัยตามโครงการพระราชด าริฯ สู่
สังคมและชุมชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม 

 2. เผยแพรค่วามรู้และเทคโนโลยี
งานวิจัยตามโครงการพระราชด าริฯ    
สู่สังคมและชุมชน 

1. จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ในรอบป ี

7. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย   

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

 3. จัดกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

8. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
งานที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของการน าระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษามา
เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา 

1. ระดับการประเมินผลการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
 

 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
3. จ านวนโครงการที่ด าเนินการในรอบปี 

 3.  ส่งเสริมบุคลากรจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการในรอบป ี

9.  พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC)   

1. พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   

 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ 
2. ผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมภาษาอังกฤษ   

10. การบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้รับบริการได้ทุนอุดหนุนอย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเทียบเท่า
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

11. ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ต่อ
ผู้รับบริการ 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการ 1. ร้อยละของผู้รับบริการ 
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5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ก าหนดให้แต่ละงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่รับผิดชอบ เสนอต่อที่ประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
รวมทั้งบอกถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ( เอกสารหลักฐาน 1.1-5 -1) ซึ่งหากต้องมีการปรับแผนให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาพจริงก็จะใช้โอกาสนี้ในการด าเนินการชี้แจงและแก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ 
(เอกสารหลักฐาน 1.1-5-2)   

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มี การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้แต่ละงานรายงาน
ความก้าวหน้าของทุกงาน เสนอต่อที่ประชุมบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นประจ าทุกเดือน ( เอกสาร
หลักฐาน  1.5-1 -1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน โดยใน
ปีงบประมาณ 2556  ได้มีการน าเสนอเข้าที่ประชุมบุคลากรตามระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา เรื่องสรุปแผนและผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2556 พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมบุคลากรฯ 
ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 2 เมษายน 2556 (เอกสารหลักฐาน 1.6-1-1) ซึ่งหากไม่เป็นไปตามแผน และต้องมีการ
ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามสภาพจริงก็จะใช้โอกาสนี้ในการวิเคราะห์สาเหตุและน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า   ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้น าผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่
ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ  ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2556  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556  และครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 28  มกราคม 2557  (เอกสารหลักฐาน 1.7-1 -1) โดยน าเสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากร เพื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงานพร้อมทั้งการพิจารณาปรับแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการปรับเปลี่ยน 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ไม่มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน แต่มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ ที่ท าหน้าที่
เทียบเคียงเป็นกรรมการประจ าหน่วยงาน   

ตามระเบียบวาระการประชุมบุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการบรรจุเรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาในส่วนของแผนการปฏิบัติงาน โดยทุกส่วนงานมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละงานเป็น
ประจ าทุกเดือน ซึ่งได้มีการพิจารณาเก่ียวกับข้อปรับปรุงจากปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม (เอกสารหลักฐาน  1.8-1-1) พร้อมการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งมี การน าผลการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพมาจัดท าแผนการปรับปรุง 
เพ่ือเป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 5 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 5 ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 สรุปแผนกลยุทธ์แต่ละครั้ง และ จัดท าแผนงานประจ าปี (Action Plan) 
1.1-1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 
1.2-1-1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
1.2-1-2 รายงานการประชุม การจัดท าแผนกลยุทธ์ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556   
1.3-1-1 สรุปผลการจัดท าแผนกลยุทธ์ภาพรวม  
1.3-1-2 แผนกลยุทธ์ (Strategic map) 
1.4-1-1 ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม-เป้าหมาย-งบประมาณ 
1.5-1-1 รายงานการประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประจ าเดือน 
1.6-1-1 รายงานการประชุมสามัญศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 2 เมษายน 2556 
1.7-1-1 รายงานการประชุมสามัญศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557 
1.8-1-1 สรุปภาพรวมรายงานความก้าวหน้า 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ ก ากับ
ภารกิจ เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการประเมินผลตามแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.77  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  

(เต็ม 5) 
หมาย 
เหต ุ 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

ประเมิน กรรมการ 
  ตัวหาร ตัวหาร ตนเอง  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.77 3.77  

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4  4  766.25 4.08 766.25 4.08 4.08 4.08  
188.00 188.00 

2.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 2 2 5 3 5.00 3.00  

2.3 ผลการเรียนรู้และเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 5 3 5.00 3.00  

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ  5 5 5 5 5.00 5.00  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 255 6 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการฝึกอบรม ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ และให้การสนับสนุนทุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ  รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เพ่ือน าไป
พัฒนาการให้บริการและความต้องการของผู้รับบริการในอนาคตต่อไป จ านวน 2 กิจกรรม 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ียกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. โครงการ “แลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งท่ี 4” 

3.89 29 112.81 

2. โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัย 
จ าปาสัก” 

3.88 31 120.28 

3. ส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จากคณะท างานโครงการจัด
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 

4.57 8 36.56 

4. ส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จากนิสิตมหาวิทยาลัยจ าปาสักท่ีได้รับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

4.47 5 22.35 

5. ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 
สิงหาคม 2556 

4.13 115 474.25 

รวม 20.94 188 766.25 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ       =   ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลจ านวนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 คะแนนที่ได้ =    4.08  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2555 2556 2557 

2.1 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

ค่าเฉลี่ย 
4.15 

ค่าเฉลี่ย 
4.08 

4.18 4.15 4.08 4 บรรลุ ค่าเฉลี่ย 
4.0 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2555 2556 2557 

2.1 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

ค่าเฉลี่ย 
4.15 

ค่าเฉลี่ย 
4.08 

4.18 4.15 4.08 4 บรรลุ ค่าเฉลี่ย 
4.0 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แบบประเมินการสอนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและ
อบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งท่ี 4 ระหว่างวันที่ 
21-31 พฤษภาคม 2557 

2.1-1-2 แบบประเมินผลโครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 28 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-3 แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 

ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 
2.1-1-4 แบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ของ

นิสิตมหาวิทยาลัยจ าปาสักที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
2.1-1-5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2556 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานด าเนินการเฉพาะกิจในการสนองงานของพระ
บรมวงศานุวงศ์ในการท าหน้าที่สนับสนุนประสานงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของ
ประเทศ ในการด าเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักใน
โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ   

ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการด าเนินงานและมีพัฒนาการตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน   ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ ให้ทุนในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือหน่วยงานภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการต่างๆ และตรงกับความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นๆ ดังรายละเอียดดังนี้  
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1) โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 (เอกสาร
หลักฐาน 2.2-1-1) และ 2) โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่าง
วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว (เอกสารหลักฐาน 2.2-1-2) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในอาเซียน ปี 2556 จ านวน 1 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2556 และโครงการฯ ปี 
2557 แบ่งการสัมมนาเป็น 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 และระหว่างวันที่ 19-21 
พฤษภาคม 2557 (เอกสารหลักฐาน 2.2-1-3) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ   ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการให้ความร่วมมือด้านการบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนามหาวิทยาลัย จ าปาสัก โดยให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบันและสามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสักอย่างมีศักยภาพ  
และด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1) โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 (เอกสาร
หลักฐาน 2.2-2-1) และ 2) โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่าง
วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว (เอกสารหลักฐาน 2.2-2-2) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในอาเซียน ปี 2556 จ านวน 1 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2556 และโครงการฯ ปี 2557 แบ่งการ
สัมมนาเป็น 2 ครั้ง คือระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 และ 19-21 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหลักฐาน 
2.2-2-3) 

นอกจากนี้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการวิจัยการส ารวจความหลากหลายทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่คณะประมงด าเนินการร่วมกับหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(เอกสารหลักฐาน 2.2-2-4) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คณะเกษตรด าเนินการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง (เอกสารหลักฐาน  
2.2-2-5) การจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเรื่องวนวัฒน์สมัยใหม่ (Modern Silvicultural Technique) เต็ม
รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสักโลก ( World Teak Hub) ที่คณะวนศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ 
อพ.สธ. (เอกสารหลักฐาน 2.2-2-6) และโครงการวิจัยควินัว (Quinoa Project; Cooperating Research Project 
Proposal The Embassy of Chile in Thailand and Kasetsart University, Thailand) ที่มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ด าเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตชิลี ประจ าประเทศไทย (เอกสารหลักฐาน 2.2-2-7)  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงาน
ภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-
31 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหลักฐาน 2.2-3-1) และโครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สู่
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว (เอกสาร
หลักฐาน 2.2-3-2)  โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อม
ข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบในการด าเนินการโครงการดังกล่าว นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดท า
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-30 
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สิงหาคม 2556  และได้ท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินการ
โครงการดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงในการจัดโครงการในปี 2557 ต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.2-3-3) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ   
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหลักฐาน 2.2-4-1) และโครงการการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สปป.ลาว (เอกสารหลักฐาน 2.2-4-2)  โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ท ารายงานผล
การด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบในการด าเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการครั้งต่อไปสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้
จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียน ปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-
30 สิงหาคม 2556 และได้ท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวเพ่ือน าไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.2-4-3) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณช น  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหลักฐาน 
2.2-5-1) และโครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 25-31 
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว (เอกสารหลักฐาน 2.2-5-2) โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ท ารายงานผลการด าเนินงานที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการครั้งต่อไป นอกจากนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
อาเซียน ปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2556  และได้ท ารายงานผลการด าเนินงานหลังจากท่ีได้จัด
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ พร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือ
น าไปพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.2-5-3) 

ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ รับเชิญจาก  Faculty of 
International Studies, Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ASEAN : 
Our Model of Mutual Understanding and Mutual Help” และร่วมบรรยายในหัวข้อ  “Thailand, ASEAN 
and Education Exchange” ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกหลายประเทศ 
ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2556 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น (เอกสารหลักฐาน 2.2-5-4) 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนทุนในโครงการวิจัย “ผลของชนิดโรงเรือนหลังคาพลาสติกและ
ระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีผลต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์  Canadice Seedless” คณะเกษตร โดยได้แสดง
ผลงานการด าเนินงานวิจัยโครงการดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 4 จ านวน 300 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2556 ณ พระต าหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี (เอกสารหลักฐาน 2.2-5-5) 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” เพ่ือร่วมสนองงาน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ 
และเพ่ือน าผลงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนองพระราชด าริ น าเสนอเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ 
ภาคเอกชนและผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย (เอกสารหลักฐาน 2.2-5-6) 
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เกณฑ์การประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 2 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 2 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 
 

โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 

2.2-1-2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 
25-31 พฤษภาคม 2557  

2.2-1-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 
2556 

2.2-2-1 
 

โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 

2.2-2-2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 
25-31 พฤษภาคม 2557  

2.2-2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 
2556 

2.2-2-4 รายงานการวิจัยการส ารวจความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเล บริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

2.2-2-5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.2-2-6 การจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเรื่องวนวัฒน์สมัยใหม่ (Modern Silvicultural 
Technique) 

2.2-2-7 โครงการวิจัยควินัว (Quinoa Project; Cooperating Research Project Proposal The 
Embassy of Chile in Thailand and Kasetsart University, Thailand) 

2.2-3-1 
 

โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-3-2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่  

25-31 พฤษภาคม 2557  
2.2-3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 

2556 
2.2-4-1 

 
โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 

2.2-4-2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่ 
 25-31 พฤษภาคม 2557  

2.2-4-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 
2556 

2.2-5-1 
 

โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2557 

2.2-5-2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ระหว่างวันที่  
25-31 พฤษภาคม 2557  

2.2-5-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 
2556 

2.2-5-4 สัมมนาวิชาการ “ASEAN : Our Model of Mutual Understanding and Mutual 
Help” ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2556 ณ Utsunomiya University ประเทศ
ญี่ปุ่น 

2.2-5-5 โครงการวิจัย “ผลของชนิดโรงเรือนหลังคาพลาสติกและระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มี
ผลต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless” 

2.2-5-6 จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม  
2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานด าเนินการเฉพาะกิจในการสนองงานของพระ
บรม-วงศานุวงศ์ในการท าหน้าที่สนับสนุนประสานงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของ
ประเทศ ในการด าเนินโครงการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการให้แก่
นิสิต นักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสักในโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก  

ในปีการศึกษา 255 6 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการด าเนินงานที่มีพัฒนาการตามเป้าหมาย 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยมีส่วนร่วมขององค์กร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาสถานีวิจัย ณ เมืองปากซอง  แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ร่วมกันส ารวจพื้นที่เพ่ือ
พัฒนาเป็นสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ (ชื่อเดิม : ศูนย์พัฒนา
และบริการกสิกรรม) โดยพื้นที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างแขวงจ าปาสักและแขวงปากซอง เพื่อให้เป็นสถานีวิจัย 
ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ แก่นักวิจัย บุคลากร นิสิต และ
ประชาชนของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท างานร่วมกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ในอนาคตต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาพื้นที่
จัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เพื่อด าเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแผน 5 ปี (แยก
เป็น Phase ในแต่ละป)ี อย่างเป็นระบบ (เอกสารหลักฐาน 2.3-1-1)  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
จ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถใน
การน าไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจ าปาสักในอนาคต
ต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.3-1-2) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   บุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีแผนงาน
ประจ าปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบและติดตามงานอย่างเท่า
ทันเวลา และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงได้จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน และการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกัน
คุณภาพ รวมถึงได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในโครงการ “เตรียมการจัดท า ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานประจ าปี 2556” (เอกสารหลักฐาน 2.3-2-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ศูนย์นานาชาติ  
สิรินธรฯ ให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากร
ป่าไม้ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้เป็นสถานีวิจัยกึ่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เน้นการปลูกพืชส าหรับไม้เมืองหนาว ให้เป็นไปแบบนิเวศเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนของประชาชนลาวต่อไป 
(เอกสารหลักฐาน 2.3-3-1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2551 
จนถึงปัจจุบัน (เอกสารหลักฐาน 2.3-3-2)   
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือให้เป็นสถานีวิจัยกึ่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นการปลูกพืชส าหรับไม้เมืองหนาว ให้เป็นไปแบบนิเวศเกษตร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชุมชนของประชาชนลาว (เอกสารหลักฐาน 2.3-4-1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจ าปาสักต่อไป (เอกสาร
หลักฐาน 2.3-4-2)   

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง   ศูนย์นานาชาติ  
สิรินธรฯ ให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากร
ป่าไม้ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้เป็นสถานีวิจัยกึ่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เน้นการปลูกพืชส าหรับไม้เมืองหนาว ให้เป็นไปแบบนิเวศเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนของประชาชนลาว 
(เอกสารหลักฐาน 2.3-5-1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2551 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจ าปาสักต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.3-5-2)    

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้สนับสนุนทุนในการจัดท าโครงการวิจัย “การรวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ส าหรับการปกปักพันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์พืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและมีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ในพื้นที่ตามศูนย์ สถานีวิจัย และวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหลักฐาน 2.3-5-3) 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ประสานและให้ก ารสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ
โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝก ““การผลิตเยื่อหญ้าแฝกด้วยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ า (The pulping from vetiver grass with stream 
explosion process)” โดยร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เพ่ือขอรับทุนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือน าแฝกที่ได้แจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อน าไปปรับปรุงดินในพื้นที่ของตนเองต่อไป (เอกสารหลักฐาน 2.3-5-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 2 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 2 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า
ไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 

2.3-1-2 การใหทุ้นการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
2.3-2-1 แผนงานประจ าปี 2557 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2.3-3-1 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า

ไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 
2.3-3-2 การใหทุ้นการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
2.3-4-1 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า

ไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 
2.3-4-2 การใหทุ้นการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
2.3-5-1 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า

ไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 
2.3-5-2 การใหทุ้นการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
2.3-5-3 โครงการวิจัย “การรวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
2.3-5-4 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก “การผลิตเยื่อหญ้าแฝกด้วยเทคนิคการระเบิด

ด้วยไอน้ า (The pulping from vetiver grass with stream explosion process)” 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  5  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมนิ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุน

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการ เช่น ร่วมรดน้ าขอพรรองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เนื่องในวันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2557 (เอกสารหลักฐาน 
2.4-1-1) และเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมในการประหยัดและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึง มีการ
ด าเนินการลดความสูญเสียจากการใช้งานหรือท าลายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เช่นน ากระดาษท่ีใช้แล้ว มาใช้ซ้ า ( reuse) 
(เอกสารหลักฐาน 2.4-1-2) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งงานอาคารและสถานที่ได้
จัดดูแลด้านการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการจัดจ้าง บริษัทและมีเจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาดอาคารชั้น 5 และพ้ืนที่โดยรอบ (เอกสารหลักฐาน 2.4-2-1) ด้านความปลอดภัยผู้จัดการอาคารได้ จัด
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจ า
อาคารทุกชั้น (เอกสารหลักฐาน 2.4-2-2)   

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้จัดหาไม้ประดับมาตกแต่งให้สวยงามและบรรยากาศร่มรื่น เช่น การจัด
ต้นไม้ประดับตกแต่งศูนย์ฯ บริเวณลานจัดเลี้ยงกลางแจ้งและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาด
ศูนย์ฯ  โดยจัดกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 
2556” วันที่ 29  มิถุนายน 2556 (เอกสารหลักฐาน 2.4-3-1) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของส่วนโถงชั้น 1 ส านักหอสมุด 
เพ่ือให้บุคลากรศูนย์ฯ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และนักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว โดย
จัดท าเป็นโครงการ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี 2 เมษายน 2557” ร่วมลงนามถวายพระพร โดยจัดตลอดทั้งเดือนเมษายน
ของทุกปี ( เอกสารหลักฐาน 2.4-4-1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณโรงเรียนสวนจิตรลดา (เอกสารหลักฐาน 2.4-4-2)   

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในภาพรวม เท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการประเมินความพึง
พอใจในประเด็นที่ 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 (เอกสารหลักฐาน 2.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 ภาพกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2557 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ” 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และภาพกิจกรรมท าบุญตักบาตรงานขอบคุณ
บุคลากร 

2.4-1-2 การใช้กระดาษท้ังสองหน้า (reuse) 
2.4-2-1 ภาพการรักษาความปลอดภัย และการท าความสะอาดบริเวณศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
2.4-2-2 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
2.4-3-1 ภาพกิจกรรมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2556 ศูนย์นานาชาติ 

สิรินธรฯ”  
2.4-4-1 ภาพกิจกรรมโครงการ “นิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2557 ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรฯ” 

2.4-4-2 โครงการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยาม-
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556  

2.4-5-1 แบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและถ่ายทอดความรู้ความสามารถอย่างเต็มก าลังด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ และร่วมติดตามการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหต ุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 3 3 4 5 4.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 7 6 6 4.00 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

100 100 
  

4.00 100 4.00 100 5.00 5.00   

 4.00 4.00 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)     

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เป้าหมาย 7 ข้อ 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการประจ า หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานระดับคณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัย ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย การ
บริหารงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 ( เอกสารหลักฐาน 3.1-1-1) โดยมี ดร.
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก ากับดูแล 
บริหารจัดการงานในภารกิจของศูนย์ฯ ( เอกสารหลักฐาน 3.1-1-2) ด้วยปัจจัยหลายอย่างท าให้ศูนย์ฯ ยังไม่มี
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปัจจัยหลักๆ คือ รอการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) (ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 3) ระหว่างส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวัง กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ( เอกสารหลักฐาน 3.1-1 -3) แต่ในปี
การศึกษา 2555 ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้ท าบันทึกถึง ส านักประกันคุณภาพ  เพื่อขอยกเว้น การด าเนินการในตัวบ่งนี้ที่ 
7 และ 8 ใน องค์ประกอบที่ 1.1 และส านักประกันคุณภาพ แจ้งให้ทราบว่า หากหน่วยงานยังไม่สามารถ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงานได้ให้ถือคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ หรืออาจใช้ที่ประชุมกลุ่ม
บุคคลหรือบุคคลที่สามารถตัดสินใจแทนให้สามารถเทียบเคียงเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยงานแทน (เอกสาร
หลักฐาน 3.1-1-4)  โดยในกรณีของศูนย์ฯ จึงถือ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้สามารถเทียบเคียงแทน 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการประกันคุณภาพซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานการบริหารจัดการ โดยประเมินตนเองจากผลจากการ
บริหารงานในรอบปีการศึกษาปี  2555 ที่สะท้อนผลผ่านการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบ   

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากรได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ “เป็นหน่วยงานที่สร้าง
ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนองโครงการพระราชด าริฯ  ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน และ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ”  และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้กลยุทธ์เดิม เดิม 6 กลยุทธ์ที่ผ่านการทบทวนความเหมาะสมแล้ว (เอกสาร
หลักฐาน 1.3-1-1) 
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3.   ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ หน่วยงาน ไปยังบุคลากรใน หน่วยงาน  เพ่ือให้กลไกการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นล าดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีระบบการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

3.1  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ถ่ายทอดนโยบายและแผนให้กับบุคลากรศูนย์ฯ ในการประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน (เอกสารหลักฐาน 1.5-1-1) 

3.2  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าหนดให้แตล่ะฝ่ายรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนรวมถึง 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเป็นประจ าทุกเดือนในการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ (เอกสารหลักฐาน 1.8-1-1)   

แต่ในส่วนรายงานการด้านการเงิน ศูนย์ฯ ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย เช่น รายงานเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้และรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อกองแผนงาน โดยการรายงานทุก 3 เดือน 
หรือทุกไตรมาส (เอกสารหลักฐาน 4.1-4-1) 

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงาน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2  ครั้ง  ต่อปี
การศึกษา  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายและให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานภายในฝ่าย รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาทั้ง  2 ทางอย่างเปิดใจจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในกันและกัน  ท าให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของงาน  โดยมีการรับฟังปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายจากการประชุมบุคลากร ( เอกสารหลักฐาน  1.5-1-1) เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้
ยังมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อมอบหมายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมวางแผนและ
ติดตามงาน คณะท างานในระบบประกันคุณภาพของศูนย์ฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ  
(เอกสารหลักฐาน 3.4-1-1)   

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจอย่างสม่ าเสมอ ( เอกสารหลักฐาน 3.5-1-1) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และทักษะให้
สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด นอกจากนี้ ผู้อ านวยการและบุคลากรได้ร่วมกันจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (เอกสารหลักฐาน 3.5-1-2) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารศูนย์ฯ ดังนี้ 

6.1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีการบริหารงานโดยค านึงถึงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณพ.ศ.255 6 มีผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 13 โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การพัฒนารับปรุง 

1. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย  2 กุมภาพันธ ์ 700.00 บุคลากรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศนส. 1,500.00 บุคลากรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
3. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวัน 
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมาร ี

16,00.00 100  ราย มีผู้ลงนามทั้งสิ้น 
จ านวน  45  ราย 

เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ 

4. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 0.00 บุคลากรทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพครบทุกคน/ทุกป ี
5. งานวันปลูกต้นไม้ในวังสวนจิตรลดา  22 ก.ค. 56 10,000.00 ทุกคน/ทุกปี เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นประจ าทุกป ี
6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ 

18,360.00 บุคลากร 
เข้าใจและให้ 
ความส าคัญ 

ทุกคนมีส่วนร่วม และ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

เพิ่มให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น และ

เท่ากัน 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การพัฒนารับปรุง 

7. โครงการ Efficiency of probiotic bacteria isolated 
from Champasack province on growth and disease 
resistance In Nile tilapia  ของ Mr.Sivilay Lamxay : 
ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ศีรษะภูมิ  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
คณะประมง 

120,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสร็จสิ้นโดยเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
ท่ีเจ้าของโครงการก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรฯ  ในฐานะ
ผู้ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ
ได้เร่งรัดให้
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการให้
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

8.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน (21-30 ส.ค. 56)                      
ดร.สายทิวา  รามสูตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

300,000.00 

8.โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะประมง     
ดร.จันทนา  ไพรบูรณ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะ
ประมง 

250,000.00 

9. โครงการวิจัย ผลของชนิดโรงเรือนหลังคาพาสติกและ
ระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ด
พันธุ์ Canadice Seedless  นายกิตติพงษ์  กิตติวัฒน์
โสภณ    คณะเกษตร (สิ้นสุด 10 ม.ีค. 57) 

200,000.00 

10.โครงการ Quinoa Project ; Cooperating  
Research Project Proposal The Embassy of Chile 
in Thailand and Kasetsart University, Thailand  ดร.
ปิติพงษ์  โตบันลือภพ  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร 
(สิ้นสุด 30/09/57) 

270,000.00 

11.โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่
ตาโลก” ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (สิ้นสุด 26 ธ.ค. 57) 

185,000.00 

12.โครงการ แลกเปลี่ยนฝึกงานภาคปฏิบัติและอบรม
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 4 (21-31 พ.ค.57) รศ.วัชรินทร์  
วิทยกุล ภาควิชา วิศกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

250,000.00 

13. โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” (25/05 – 01 มิ.ย.57)  รศ.วิชัย   
สุรพัฒน์ ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

250,000.00 

14. โครงการวิจัย “รวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
(ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา ปี 58) ดร.ทัศไนย 
จารุวัฒนพันธ์  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

300,000.00 

15. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน รศ.ดร.สรนาถ สินอุไร
พันธ์  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและวิเทศสัมพันธ์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

300,000.00 

16.โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมูลนิธิโครงการหลวงของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

300,000.00   

17. โครงการท านุบ ารุงศิลปประเพณีไทย 691.00 บุคลากรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

18.โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงวัฒนธรรมไทย 1,625.00 บุคลากรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

6.2  หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีการบริหารงานภายใต้งบประมาณท่ี
จ ากัดครบทุกภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5 ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ 
381,951.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ( เอกสารหลักฐาน 3.6-2-1) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ โดยงานการเงินจะรายงานสถานะทางการเงินต่อท่ีประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเงินงบประมาณของศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

6.3  หลักการตอบสนอง ( Responsiveness): ผู้บริหารมีการติดตามระยะเวลาการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนโดยติดตามจากรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ประจ าเดือน  ซึ่งทุก
โครงการ/กิจกรรมได้รับการตอบรับจากผู้ขอรับทุน  จ านวน 5 คน และผู้ขอเงินสนับสนุนโครงการ จ านวน 10  
โครงการ(จ านวน 4 โครงการจากปี 2555 (ที่น ามาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556) และจ านวน  6 โครงการ
จากปี 2556) เป็นอย่างดี  พิจารณาได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบปีการศึกษา 
2556 ที่ด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00 (เอกสารหลักฐาน 3.6-3-1) 

6.4  หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability): ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานประสานงาน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้คือ 1) เพ่ือถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศ 
ได้แก่ โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งข้ึนแก่ประชากรไทย
และต่างประเทศ   2) เพ่ือร่วมมือสนับสนุนส านักงานโครงการ ในการด าเนินโครงการต่างๆ 3) เพ่ือด าเนินการ
ประสานการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอกของนิสิตนักศึกษาไทย
และต่างประเทศ ร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้ว ส าหรับการแสดง
ความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้งานสารบรรณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

6.5  หลักความโปร่งใส ( Transparency): ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานสถานะ
ทางการเงินในที่ประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ความเป็นไป และศูนย์ฯ ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจเงินคงเหลือเพ่ือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันก่อนจัดส่งกองคลังเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และทุกไตรมาส ( เอกสารหลักฐาน  3.6-5-1) และนอกจากนี้
ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์ฯ ได้รับเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากส านักงาน ก.พ.ร. ส านัก
ประกันคุณภาพ และได้มีการแจ้งผลต่อที่ประชุมสามัญประจ าเดือนด้วย  

6.6  หลักการมีส่วนร่วม ( Participation): ศูนย์ฯ มีนโยบายในการบริหารงานตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานศูนย์ฯ พ.ศ. 2554  ในหมวดที่ 2 การด าเนินงาน ข้อ 8 
ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง โดยในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ประกอบด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ ( เอกสารหลักฐาน  3.1-1 -1) เพ่ือให้ศูนย์ฯ 
สามารถบริหารงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยความส าเร็จ เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

6.7  หลักการกระจายอ านาจ ( Decentralization): ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก
การด าเนินงาน การบริหารงานเป็นไปอย่างทั่วถึงกัน  จากการติดตามงาน การมอบหมายงาน จากการรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละงาน (เอกสารหลักฐาน 1.5-1-1)  

6.8  หลักนิติธรรม ( Rule of Law): ผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  โดยค านึงถึงความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ น าข้อคิด คติสอนใจต่างๆ มาบอกเล่าให้ข้อคิดใน
การท างานในการประชุมสามัญศูนย์ฯ (เอกสารหลักฐาน 3.6-8-1)   

6.9  หลักความเสมอภาค ( Equity): ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้ให้โอกาสแก่บุคลากรในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ( เอกสารหลักฐาน  3.6-9-1) และร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมวันขอบคุณบุคลากร มก. และกิจกรรมอื่นๆ (เอกสารหลักฐาน 3.6-9-2) 
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6.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented):  ผู้บริหารศูนย์ฯ ใช้หลักฉันทามติในการ
พิจารณา เช่นกรณีการประชุมสามัญศูนย์ฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา โดยประเด็นที่ใช้หลักฉันทามติ ได้แก่ กรณีการ
พิจารณาแผนงานประจ าปี เป็นต้น  

7.   คณะกรรมการประจ า หน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ หน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  ระบบการประเมินผลการบริหารงานของศูนย์ฯ จะ
ก าหนดให้บุคลากรศูนย์ฯ ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ใน 4 มิติ คือ 1) ด้านการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาลและภาวะผู้น า  2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการด าเนินงานตามแผน 4) ด้านประเมิน 5) ด้าน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร  โดยจะประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งผล
ประเมินในปีการศึกษา 2555 พบว่าภาพรวมการบริหารงานอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 100 % จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (เอกสารหลักฐาน 3.7-1-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 2 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 2 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1   ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2554 

3.1-1-2   ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5/2556  เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 676/2556  เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี   ลงวันที่  6  มีนาคม  2556 

3.1-1-3 ข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ส านักพระราชวัง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง “ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี” ฉบับที่ 1-2  

3.1-1-4 บันทึกขอยกเว้นการด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนในเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ 7 และ ข้อ 8   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประกันคุณภาพศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี  2556,   
- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าประกันคุณภาพศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปี  2556   
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

3.5-1-1 สรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3.5-1-2 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
3.6-2-1 ใบงวดเงิน 
3.6-5-1 รายงานเงินคงเหลือ 
3.6-5-2 เงินรางวัล ประจ าปี  2554 
3.6-8-1 รายงานการประชุม ครั้งที่  6/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 11/2556 

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2556 
3.6-9-1 หนังสือเชิญร่วมอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
3.6-9-2 ภาพกิจกรรมของบุคลากรศูนย์ฯ 
3.7-1-1 แบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์ฯ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  3 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร เข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น โครงการ KU KM Mart ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน 2557 โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมทุกคน (3.2-1/1) นอกจากการเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดแล้ว ในส่วนของศูนย์ฯ ได้
ด าเนินการจัดการความรู้ขึ้นเอง คือ “โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ปี 2556” ขึ้น (เอกสารหลักฐาน 3.2-1-2)  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรม KM ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ในส่วนของศูนย์ฯ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในหน่วยงานทุกคน (เอกสารหลักฐาน 3.2-1-1  และเอกสารหลักฐาน 3.2-1-2) 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดระยะเวลา  
ส่วนการจัดการความรู้ภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการในรูปแบบการพูดคุย สอบถาม คือในส่วน
ผู้บริหาร ให้ความรู้ ให้แง่คิด และแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางในการใช้ชีวิต ส่วนบุคลากรเป็นแบบบอกเล่า
เรื่องราวในการปฏิบัติงาน (เอกสารหลักฐาน 3.2-1-2) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเผยแพร่สู่บุคลากรในหน่วยงานโดย
การแจ้งในการประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นครั้งคราวไป  และในหน่วยงานด าเนินการเองจะสรุปผลการจัดกิจกรรม 
โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบร่วมกันอีกครั้ง (เอกสารหลักฐาน 3.2-4-1)  

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร  (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 2 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 3 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
3.2-1-2 โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ปี 2556 
3.2-4-1 สรุปกิจกรรมโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ปี 2556 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
เป้าหมาย 6 ข้อ  
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการให้บริการ  
   การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

การด าเนินงาน 
1. มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน ที่ 3692/2556 โดยมีคณะ สถาบัน ส านัก เป็นประธาน
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กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อ านวยการกองเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจก ากับดูแลให้
หน่วยงานในวิทยาเขตด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศูนย์นานาชาติสิ
รินธรฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มีการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหลักฐาน  3.3-1-1) และศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จึงได้มีค าสั่งศูนย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกรรมการ และบุคลากรศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
เป็นคณะท างาน (เอกสาร หลักฐาน  3.3-1 -2) ก าหนดให้มีภาระหน้าที่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์
นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและการบริหารความเสี่ยง
ภายในศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ต่อมหาวิทยาลัย 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้ก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก ด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

      1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก 
 - ด้านการเรียนการสอน  
 - ด้านการวิจัย  
 - ด้านการบริการวิชาการ  
 - ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 - ด้านการบริหาร  
 - ด้านการการเงิน การบัญชี 

 - ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
 - ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคคล,ด้านระบบสารสนเทศ,ด้านพัสด)ุ  
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 - ด้านกายภาพ 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม  
 - ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
 - ด้านการสื่อสาร  
4. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
5. ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการที่มีงบลงทุนเกิน 10 ล้านบาทข้ึนไป (เฉพาะ

กองแผนงาน) 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนโดยมิได้คาดหมายและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
7. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอาทิด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2557 (เอกสาร หลักฐาน  3.3-2-1) และได้ด าเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ
หน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังกล่าว และด าเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์และ
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ระบุความเสี่ยง เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (เอกสาร
หลักฐาน 3.3-2-2) ซึ่งได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในไว้ด้วยกัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ได้ด าเนินการ คือ  1. ด้านการบริหารงานวิจัย  2. ด้านการบริหารจัดการ (เอกสารหลักฐาน 3.3-3-1)   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  ในปีการศึกษา 
2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2557 (เอกสาร หลักฐาน  3.3-1 -2) เนื่องจากปัจจัยด้านนโยบาย
มหาวิทยาลัยและส านักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไม่ชัดเจน
ถึงทิศทางการบริหารงานศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ แต่ในด้านกิจกรรมศูนย์ฯ ยังคงด าเนินตามภารกิจ และได้มีการ
จัดส่งแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี  2556 เสนอหน่วยตรวจสอบภายใน (เอกสารหลักฐาน 3.3-
4-1)   

5.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ  ได้ด าเนินการ
ตามแผนฯ และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนฯ ได้สัมฤทธิ์ผล และรายงานผลส่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ เพื่อรวบรวมและจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับส านักงานต่อไป (เอกสาร
หลักฐาน 3.3-5-1 และรายงานส่งมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (เอกสารหลักฐาน 3.3-4-1)   

6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  ในการประชุมสามัญศูนย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าหนดให้บุคลากร
รายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค และ
ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ไข ดังนั้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการปรับแผนงานและน าไปสู่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน กรณีหน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณรายงานผล
การใช้เงินและรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า จึงจ าเป็นต้องท าหนังสือติดตามทวงถาม เพื่อให้การใช้เงินเป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบ่งบอกถึงการบริหารงบประมาณ
ของศูนย์ฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (เอกสารหลักฐาน 3.3-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3692/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 
3.3-1-2 ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ที่ 02/2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.3-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

3.3-2-1 บันทึกขอส่งนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2556 
3.3-2-2 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.3-3-1 แบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง 
3.3-4-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2556 
3.3-6-1 หนังสือติดตามทวงถามด้านการเงิน 

 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
ได้ด าเนินการจัดท า แผนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญศูนย์ฯเพ่ือ
พิจารณา (เอกสารหลักฐาน 3.4-1-1) เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรตรงกับความภาระความรับผิดชอบและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล  เช่น 1) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 2) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3) ความรู้ที่สนใจ รวมทั้ง
น าอาจจะน าระบบการประเมินสมรรถนะมาใช้ ในการด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ภายหลังได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากร โดย 

2.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะและเพ่ิมความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ,
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ KU-KM Mart 3-4 ,บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง  รุ่นที่ 1 (เอกสารหลักฐาน 3.4-2-1) 

2.2 การสรรหาบุคลากร ในกรณีที่บุคลากรมีความสามารถและยังพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานต่อ ใน
รายที่อายุเกิน 60 ปีศูนย์ฯ ได้พิจารณาเสนอขอจ้างต่อโดยด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหลักฐาน 3.4-2-2) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ส านักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ฯลฯ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศที่ดี ไว้ส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น จัดท าประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  และมหาวิทยาลัยยังมีกองทุนสวัสดิการบุคลากร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
ให้กับบุคลากรอีกด้วย ในส่วนกิจกรรมวันส าคัญของไทย จะจัดให้มีกิจกรรม การรดน้ าขอพรผู้บริหารเนื่องในงาน
วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ สวัสดิการด้านสุขภาพมี
ตรวจสุขภาพประจ าปี (เอกสารหลักฐาน 3.4-3-1) โครงการปฐมนิเทศสมาชิกสหกรณ์รายใหม่  (เอกสาร หลักฐาน 
3.4-3-2) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง มีการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาว่ามีการน าความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงานจากการเข้า
ร่วมพัฒนาฝึกอบรมต่างๆ โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานในการประชุมสามัญศูนย์ฯ 
(เอกสารหลักฐาน 3.4-4-1)  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร  และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  ศูนย์ฯ ให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร โดยเผยแพร่ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นการรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือเป็นการควบคุมให้บุคลากร
ถือปฏิบัติต่อไป (เอกสารหลักฐาน 3.4-5-1)  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหลักฐาน 3.4-6-1) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร -  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 2 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ปี  2555-2559 
3.4-2-1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โครงการ KU-KM Mart 3-4 

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  รุ่นที่ 1 
3.4-2-2 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง การก าหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (กรณีผู้มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป) 

3.4-3-1 อ้างอิงเอกสาร 3.6-9-2 
3.4-3-2 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกสหกรณ์รายใหม่   
3.4-4-1 รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  รุ่นที่ 1 
 3.4-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
3.4-6-1 แบบสอบถามการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  รุ่นที่ 1 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย ร้อยละ 100                          
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากร โดย

สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจ าเป็น และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแต่ละด้านและสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4 คน   
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในหรือต่างประเทศ 4 คน 
ดังนั้น ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ  

= 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

= 
4 

X 100 
4 

=  100 
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เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
คะแนนที่ได้    

5.00 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3.5 4 100 4 100 4 100 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 

100 
บรรลุ ร้อยละ  

100 4 4 4 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3.5 4 100 4 100 4 100 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 

100 
บรรลุ ร้อยละ  

100 4 4 4 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 ตารางการสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงาน 
3.5-2 จ านวนบุคลากรและอัตราก าลัง 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 53 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการด าเนินในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้  
 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการด าเนินงานโดยใช้ระบบ IT  
ตามระบบที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เช่น การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบเครือข่าย e-Revenue 
และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นต้น 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5  

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย 
เหต ุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 6  6 7  6 5.00 4.00   

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  7 ข้อ   
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (เอกสารหลักฐาน 4.1-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เอกสารหลักฐาน  
4.1-1-2) และแผนงานประจ าปีของหน่วยงาน (เอกสารหลักฐาน 4.1-1-3) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้ง ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(เอกสารหลักฐาน 4.1-1-4) โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของศูนย์ฯ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานงานในการสนองงานตาม
พระราชด าริ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน   
(เอกสารหลักฐาน 4.1-2-1)  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของศูนย์ฯ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย ฯ มอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานประสานงานในการสนองงานตามพระราชด าริ ส าหรับการบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง และ การบริหารจัดการเงินงบประมาณเงินรายได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณประจ าปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและ  
เงินงบประมาณเงินรายได้ (เอกสารหลักฐาน 4.1-3-1) ที่สอดคล้องกับ แผนงานประจ าปี ในแต่ละภารกิจ   
(เอกสารหลักฐาน 4.1-3-2)   รวมทั้ง วางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน   โดยก าหนดวงเงินโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในเงินงบประมาณ
เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหลักฐาน 4.1-3-3)   
  รวมทั้งให้การ สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
มอบหมายให้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปา
สัก (เอกสารหลักฐาน 4.1-3-4)  และให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการที่สนองงานตามพระราชด าริ อาทิเช่น 
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะประมง โครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
โดยเฉพาะในอาเซียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานภาคสนามและอบรมวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารหลักฐาน 4.1-3-5)   

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสและรายปี (เอกสารหลักฐาน 4.1-4-1) ตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด รวมทั้งรายงานสรุปยอดเงิน
คงเหลือประจ าเดือน ซึ่งข้อมูลทางการเงินได้จัดเก็บในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel (เอกสารหลักฐาน 
4.1-4-2)  ให้ ผู้บริหาร ทราบเป็นประจ าทุกเดือน และแจ้งให้ บุคลากรศูนย์ฯ ทราบในการประชุม สามัญศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ   เป็นประจ าทุกเดือน  โดยรายงานในรูปของโปรแกรม Mindjet Mind Manager หรือ Mind 
Map (เอกสารหลักฐาน 4.1-4-3)  เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของการใช้เงินในปัจจุบันและ เพ่ือวางแผนการใช้เงินใน
อนาคต และมีทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทุกแหล่งเงิน   

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือให้  
การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายของศูนย์ฯ และเงินฝากคลังคงเหลือ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 โดยมีการจัดท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (เอกสารหลักฐาน 4.1-4-4)  ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันของหน่วยงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ (เอกสารหลักฐาน 4.1-4-5)   
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ส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานในวาระท่ีเกี่ยวกับการ
พิจารณาด้านการเงินของหน่วยงาน เนื่องด้วยปัจจุบันศูนย์ฯ ยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และการปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับศูนย์ฯ ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากรอนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ 
และส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
หน่วยงาน   โดยจัดท าในลักษณะการปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงาน (เอกสารหลักฐาน 4.1-5-1) รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน โดยจัดท ารายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
งบประมาณเงินรายได้ในรอบ 3 ปี  เพ่ือให้ ทราบถึงสถานะทางการเงินและ การบริหารจัดการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ (เอกสารหลักฐาน 4.1-5-2) 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  และงบประมาณเงินรายได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และด าเนินการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP และเงินยืมส ารองจ่ายหมุนเวียน (เอกสารหลักฐาน 4.1-6-1) 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีการรายงานผลการด าเนินงานการใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ ให้ผู้บริหาร และบุคลากรทราบ เป็นประจ าทุกเดือน โดยผ่านที่
ประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม ในการรับทราบผลการใช้ จ่ายเงินและ
ร่วมกัน เร่งรัดด าเนินการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการของบประมาณในรอบปีถัดไป (เอกสารหลักฐาน 4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 6 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ปี 2555 – ปี 2559 
4.1-1-3 แผนงานประจ าปี ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-2-1 เอกสารค าของบประมาณประจ าปีของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-3-1 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.1-3-2 แผนงานประจ าปี 2557 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-3-3 โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-3-4 บันทึกสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
4.1-3-5 ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการที่สนองงานตามพระราชด าริ 
4.1-4-1 รายงานทางการเงินรายไตรมาส/รอบปีงบประมาณของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
4.1-4-2 สรุปยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน 
4.1-4-3 รายงานความก้าวหน้าด้านการเงินประจ าเดือนในรูปของโปรแกรม Mindjet Mind 

Manager หรือ Mind Map 
4.1-4-4 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของหน่วยงาน 
4.1-5-1 การปรับแผนการใช้เงินของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ในรอบปี 
4.1-5-2 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี 
4.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ ERP และเงินยืมหมุนเวียน

หน่วยงาน 
4.1-7-1 เอกสารค าของบประมาณประจ าปีต่อไปของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงการ
น าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 5  5  7   6 4.00 3.00   

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 6 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 58 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและได้ด าเนินการตามระบบโดยมีแผนการจัดท าระบบประกัน
คุณภาพ (เอกสารหลักฐาน 5.1-1-1) แต่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อย จึงไม่มี
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับฝ่าย และศูนย์ฯ ได้บรรจุวาระการประชุมประกันคุณภาพไว้ในรายงาน
การประชุมสามัญศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน ( เอกสารหลักฐาน  1.1.5-1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
ผลการด าเนินงาน   

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยบรรจุงานประกันคุณภาพไว้ในวาระประชุมประจ าเดือนของศูนย์ฯ ดังนั้นทุกเดือนจึ งมีรายงานด้าน
งานประกันคุณภาพ (เอกสารหลักฐาน 1.1.5-1)    

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย(IDKU : ส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี) เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานตามภารกิจที่แท้จริง โดยมีตัว
บ่งชี้  จ านวน 1 ตัว (เอกสารหลักฐาน 5.3-1-1) 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3)การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ศูนย์ฯ ด าเนินงานในด้านการประกันคุณภาพ โดย
มีการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน โดยบรรจุวาระประกันคุณภาพไว้  

1. เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงาน  พิจารณาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพร่วมกัน และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหลักฐาน 1.1-5-1) 

2. รวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหลักฐาน 5.4-2-1)
เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี และจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาทบทวนการพัฒนาคุณภาพทั้ง
ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ  

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ศูนย์ฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงาน เพื่อเป็น
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การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค (เอกสารหลักฐาน 1.8-1-1)เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด (เอกสารหลักฐาน 5.5-1-1) 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
ศูนย์ฯ มีระบบข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 2  ส่วน คือ  

    1. การจัดท าวารสารข่าว   ศนส. รายไตรมาส เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหว และข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ (เอกสารหลักฐาน 5.6-1-1) 

    2. ข้อมูลด้าน สารสนเทศ  มีการจัดท าเว็บไซด์ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  (www.psic.ku.ac.th) 
(เอกสารหลักฐาน 5.6-1-2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลศูนย์ฯ ที่ง่ายต่อการสืบค้น และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อีกท้ังยัง
เป็นคลังข้อมูลด้านพระราชกรณียกิจ ประมวลพระราชด ารัส รวมทั้งเป็นแหล่งรวมเว็บลิงค์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในโครงการพระราชด าริต่างๆ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานในระบบประกันคุณภาพ  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สอบทานเอกสาร หลักฐาน 
และประสานงานการประกันคุณภาพ (เอกสารหลักฐาน 5.7-1-1) มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จาก
ส านักงานอธิการบดี มาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับในการด าเนินงานประกันคุณภาพของศูนย์ฯ (เอกสารหลักฐาน 5.7-1-2)  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  - 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ หน่วยงานพั ฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์  - 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 3 ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 3 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 บรรลุ 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนงานประกันคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2556 
5.3-1-1 ตัวบ่งชี้หน่วยงานเพิ่มเติม 
5.4-2-1 รายงานประจ าปี  2556 
5.5-1-1 แผนงาน/ผลงานประจ าปี  2557 
5.6-6-1 วารสารข่าว ศนส. 
5.6-1-2 เว็บไซต์ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5.7-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
5.7-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุนและวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 
2556 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงานที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์
ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้
มากขึ้นจนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้   

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่  7 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 4.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ  2 2  4   4 4.00 4.00   

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  (ก.พ.ร.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  2 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงานลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ 
ผู้มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนด
กระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกร ะบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท า
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  มีการทบทวนขั้นตอนการเบิกเงิน
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรับบุคลากรที่
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานประสานงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (เอกสาร
หลักฐาน 6.1-1-1) 

2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่
ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ - 

3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ได้มอบหมายในการประชุมสามัญศูนย์ฯ 
ให้แต่ละงานด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
(เอกสารหลักฐาน 6.3-1-1) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ ได้มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ผ่านการประชุมสามัญศูนย์ฯ 
ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถด าเนินงานได้ในแนวทางเดียวกัน (เอกสารหลักฐาน 3.4-1-1) 

5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ 
ผู้มีอ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีการก ากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุง โดยรายงาน
ความก้าวหน้าการเบิกเงินงบประมาณประจ าปีให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากรทราบในการประชุมศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ เป็นประจ าทุกเดือน (เอกสารหลักฐาน 1.8-1-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

6.1-1/1 ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
6.3-1/1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
6.4-1/1 ประชุมสามัญศูนย์ฯ  คร้ังที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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ตัวบ่งช้ีหน่วยงานที่ 1 (เอกสาร 5.3-1-1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
                           สถาบันการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                            

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  3 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

  2.  มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

  3.  มีการสนับสนุนให้ทุนส าหรับนักวิจัยในพื้นท่ีเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน   ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ของศูนย์ฯ 4 ข้อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์ฯ จึง
ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือเป็น
กรอบการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์  ข้อ 1. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เพ่ือสนองโครงการตามพระราชด าริ (เอกสารหลักฐาน 1.1-1-1)  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานให้ความ ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   (เอกสารหลักฐาน 1.1-1-2) ตามแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (เอกสารหลักฐาน 1.1-1-3)  

2.  มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (เอกสารหลักฐาน 1.2-1-1)  

3.  มีการสนับสนุนให้ทุนส าหรับนักวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย   ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนทุนวิจัย
ให้กับนักวิจัยในการท าวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชด าริฯ โดยงานวิจัยที่ได้อาจจะสามารถพัฒนาไปสู่องค์ความรู้
อันจะน าไปถ่ายทอดให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  (เอกสารหลักฐาน 1.8-1-1 และเอกสารหลักฐาน 4.1-3-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2556 2556 

1 3 ข้อ 3 ข้อ 3 บรรลุ 3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2556 2556 

1 3 ข้อ 3 ข้อ 3 บรรลุ 3 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
1.1-1-2 ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1.1-1-3 แม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
1.2-1-1 หนังสือส่งรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
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การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

 ในปีการศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 255 6–31 พฤษภาคม 255 7) ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการ
ด าเนินกิจกรรมหลักด้านการประสานความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ซึ่งประสบความก้าวหน้ามา
เป็นล าดับ  โดยในปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สามารถสรุปการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ถวายรายงานความก้าวหน้า เนื่อง
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

22 ก.ค. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เข้าร่วมรับเสด็จ
และถวายรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจ าปาสักและความคืบหน้าใน
โครงการพัฒนาสถานีวิจัย ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรและป่าไม้ 
ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

2. มูลนิธิโครงการหลวง 8 ส.ค. 56 
 

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรง
เป็นประธานเปิดงาน “โครงการหลวง 44” 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 8-18 สิงหาคม 2556 
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 

 24-27 ก.ย. 
56 

ร่วมสัมมนาวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ครั้งท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และติดตามงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 17-19 ต.ค. 
56 

ร่วมการประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 
40 ปี โครงการหลวงและไต้หวัน เพ่ือเฉลิม
ฉลองวาระ 40 ปี แห่งความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและ
ไต้หวัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 6 พ.ย. 56 ร่วมประชุมผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง ประจ าปี 2556 และเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยและพัฒนา 
ไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง” โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมแสดงผล
งานภาคบรรยายและภาคแสดงโปสเตอร์
ผลงานการวิจัย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 

26 ธ.ค. 56 รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จ
เป็นองค์ประธานเปิดงาน “โครงการหลวง 
80 พรรษา มหาราชินี ปี 2556” จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 26-29 ธันวาคม 2556 ณ 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. มูลนิธิโครงการหลวง (ต่อ) 10-11 ม.ค. 

57 
ร่วมเดินทางศึกษาดูงานไม้ผลเขตร้อน/
ขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานี
วิจัยเกษตรหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

15 ม.ค. 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
แผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ของโครงการขยายผล
โครงการหลวงในพื้นลุ่มน้ าแม่กลอง ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  
จ.กาญจนบุรี 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

19 ก.พ. 57 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ขออนุมัติโครงการ
และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิโครงการหลวง “โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ด าเนินการช่วง
เดือน ก.พ.-ก.ย. 57 จ านวน 300,000 บาท 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
และคณะเกษตร 

27 ก.พ.-4 
มี.ค. 57 

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ไม้ผล โครงการ
หลวงและประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ที่ประชุมโครงการหลวง ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม ่

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

21-22 มี.ค. 
57 

ร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
วิจัย ครั้งท่ี 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และสถานีเกษตรหลวง 
ปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

ทุกสัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง และที่ประชุมโครงการหลวง 
เพื่อร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเป็น
ประจ าทุกเดือน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน-
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

3. คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ (กปร.)  

18 ต.ค. 56 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์ 
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ครั้งท่ี 2/2556 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในพิธีเปิดนิทรรศการแสดง 
ผลงานการประกวดผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
ณ อาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บางพลัด กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
 

24 เม.ย. 57 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
และติดตามประเมินผลโครงการพฒันาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ครั้งท่ี 1/2557 ณ อาคาร
ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บางพลัด กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

18 ต.ค. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุน
งบประมาณโครงการ “สนับสนุนการเรียน
การสอนของคณะประมง” (กิจกรรมที่ 8) 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ
คณะประมง 
 

4 พ.ย. 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะ 
ท างานการด าเนินงานจัดนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
 

6 ธ.ค. 56 ร่วมประชุมคณะท างานการด าเนินงานจัด
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่
ตาโลก” ที่จะขึ้นระหว่างวันท่ี 20-26 
ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.
กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 
ชูชาติ ก าภู ก าแพงแสน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ, บุคลากร
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

20 ธ.ค. 56 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดงานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 
ระหว่างวันท่ี 20-26 ธันวาคม 2556 ณ 
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุร ี

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ, บุคลากร
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

27 ม.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมาร-ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(อพ.สธ.-มก.) ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

คุณพรชัย  จุฑามาศ 
ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย ์
รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน
อพ.สธ.-มก. 

 4 ก.พ. 57 ศูนย์นาชาติสิรินธรฯ ให้การสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัย “การ
รวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ปี 2558 จ านวน 200,000 บาท 

ศูนย์นานาชาติสิรินธฯ และ 
อ.ดร.ทัศไนย  จารุวัฒนพันธ์ 
ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร 

 25 ก.พ. 57 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงาน 
โครงการพเิศษ, รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย และคณบดีคณะ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 9 เม.ย. 57 ประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ณ ห้องประชุม 
5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงาน 
โครงการพเิศษ, รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

24 เม.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 1/2556 
ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง ส านักพระราชวัง 
พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
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5. การประชุมสักนานาชาติ 
(World teak conference 
2013) 

16 ต.ค.56 น าเรียนอธิการบดี เพื่อเสนอให้คณะวนศาสตร์ 
ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) ในการจัดตั้งหน่วย 
วิจัยและพัฒนาเรื่องวนวัฒน์สมัยใหม ่
(Modern Silvicultural Technique) เต็ม
รูปแบบ และประสานงานกับมูลนิธิ อพ.สธ. 
ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช ด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยะที่ 5 ปีท่ีห้า (1 ต.ค. 54 –30 ก.ย.
59) อพ.สธ.-มก. 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ และ 
คณะวนศาสตร์  

6. โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย 
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและทรัพยากรป่า
ไม้ เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก 
(ช่ือเดิม : โครงการศูนย์พัฒนา
และบริการกสิกรรม เมืองปาก
ซอง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

พ.ค. 56 รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ สังกัดคณะเกษตร 
หัวหน้าโครงการ ได้จัดท าโครงการวิจัยและ
พัฒนาพืชสวน ระยะที่ 1 (พ.ค.-ธ.ค.56) 
จ านวนเงิน 3,797,820 บาท เพื่อเสนอต่อ
มูลนิธิชัยพัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ และ 
รองศาสตราจารย์ธัญญะ   
เตชะศีลพิทักษ์ ภาควิชา  
พืชสวน คณะเกษตร 

พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งแบบแปลนการ
ก่อสร้างและงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาสถานีวิจัย ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและ
ทรัพยากรป่าไม้ ณ เมืองปากซอง แขวง
จ าปาสัก สปป.ลาว 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ และ 
รองศาสตราจารย์ธัญญะ   
เตชะศีลพิทักษ์ ภาควิชา  
พืชสวน คณะเกษตร 

 18 ต.ค. 56 ประชุมเพื่อจัดท าแผนงานและงบประมาณ 
โครงการศูนยพ์ัฒนาและบริการกสิกรรม 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
จ าปาสัก ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิชัย
พัฒนา อาคารส านักงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

 21 เม.ย. 57 ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์พัฒนา
และบริการกสิกรรม เมืองปากซอง แขวง
จ าปาสัก สปป.ลาว 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

7. โครงการความร่วมมือเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

21-31 พ.ค. 
57 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนฝึกงาน
ภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ครั้ง
ที่ 4 จ านวน 250,000 บาท ณ สปป.ลาว 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
รศ.วัชรินทร์  วิทยกุล  
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 25 พ.ค.-1 
มิ.ย. 57 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
จ านวน 250,000 บาท ณ สปป.ลาว 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
รศ.วิชัย  สุระพัฒน์  
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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7. โครงการความร่วมมือเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก (ต่อ) 

29 ม.ค. 51 - 
ปัจจุบัน 

ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
ได้แก ่

- ปีการศึกษา 2551 จ านวน 4 ทุน 
- ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1 ทุน  
- ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ทุน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
บุคลากรมหาวิทยาลัย    
จ าปาสัก จ านวน 7 คน 

8. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
วานิลลา (Vanilla) 

12 พ.ย. 56 ติดตามความก้าวหน้าโครงการวานิลลา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถวายต้น 
วานิลลา จ านวน 9 ต้น แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ณ พระ
ต าหนักสวนปทุม จ.ปทุมธาน ี

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

9. โครงการพิเศษนครราชสีมา 20 ก.ย.55 ร่วมเป็นคณะท างาน และประชุม "คณะ 
ท างานโครงการพิเศษ นครราชสีมา" เพื่อ
วางแผนด าเนินงาน และนัดเข้าดูพื้นที่
โครงการ ณ ห้องประชุมนนทรี ช้ัน 5 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 13 ม.ิย. 56 
27 ส.ค. 56 

 

ประชุม “คณะท างานโครงการพิเศษ 
นครราชสีมา” ณ ห้องประชุมนนทรี ช้ัน 5 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 5 ก.ค. 56 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน
โอกาสเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพระ
ต าหนัก ณ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 25 ก.ค. 56 อาจารย์จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
น าไม้ผล เช่น มังคุด อะโวคาโด เพาะปลูก
รอบบริเวณพระต าหนัก 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 8 ต.ค. 56 
22-23 ต.ค. 56 

10 ธ.ค. 56 
17 ม.ค. 57 

14-15 ก.พ. 57 
16 มี.ค. 57 
26 มี.ค. 57 
6 เม.ย. 57 

3-5 พ.ค. 57 
9 พ.ค. 57 

ติดตามความก้าวหน้าในการปลูกสตรอเบอรี่
และเคพกูสเบอรี่ ณ ต.โป่งตาลอง  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
10. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

1-30 เม.ย. 
57 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จัดโครงการ 
“นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2 เมษายน 2557” โดยเชิญชวนนิสิตและ
บุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรและชม
นิทรรศการ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

11. โครงการวิจัยควินัว (Quinao 
Project)  

6 พ.ย. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนทุนใน
โครงการวิจัยควินัว (Quinao Project)  ซึ่ง 
สถานทูตชิลีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมด าเนินการ โดยมอบหมายให้ อ.ดร. 
ปิติพงษ์  โตบันลือภพ ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
อ.ดร.ปิติพงษ์  โตบันลือภพ 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

6 ก.พ. 57 เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ควินัว (QuiNao Project) ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร ต.
เพนียด อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

12. การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
องุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือน
พลาสติก ณ พระต าหนักสวนปทุม 

31 ก.ค. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนทุน
โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของชนิดโรงเรือน
หลังคาพลาสติกและระบบการจัดการทรง
พุ่มต้นที่มีผลต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธ์ุ 
Canadice Seedless” จ านวนเงิน 
200,000 บาท โดยนายกิตติพงศ์  
กิตติวัฒน์โสภณ นักวิจัยเช่ียวชาญ สังกัด
คณะเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ
ได้ถวายรายงานผลการด าเนินงานวิจัยของ
โครงการแด่สมเด็จเทพรัตน์ราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี พร้อมคณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช้ันปี
ที่ 4 จ านวน 300 คน ณ พระต าหนักสวน
ปทุม จังหวัดปทุมธานี 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์
โสภณ คณะเกษตร 

12 พ.ย. 56 ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
“ผลของชนิดโรงเรือนหลังคาพลาสติกและ
ระบบการจัดการทรงพุ่มต้นท่ีมีผลต่อการ
ผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธ์ุ Canadice 
Seedless” ณ พระต าหนักสวนปทุม 
จังหวัดปทุมธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และ 
นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์
โสภณ คณะเกษตร 

13. โครงการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

21-30 ส.ค. 
56 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สนับสนุนทุนใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International  
Program in Built Environment Studies 
in Thailand 2013 (iBEST): บางกอก
น้อยๆ (Bangkok: Lass, Not Least)” 
จ านวน 300,000 บาท 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
14. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย และ สออ.ประเทศไทย 
 

23 มิ.ย. 56 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2556 ณ ห้อง
ประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

25 ส.ค. 56 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2556 ณ ห้อง 
Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ่ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 13 ต.ค. 56 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 5/2556 ณ อาคารพล
ต ารวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

23 ก.พ. 57 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้อง
ประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 20 เม.ย. 57 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2557 ณ ห้องสาม
ศร อาคารอเนกนิทัศน์ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

 22 พ.ค. 57 ประชุมคณะท างานท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2557 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 3 สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

15. อื่นๆ 7 มิ.ย. 56 เข้าร่วมพิธีมอบต้นกล้าซากุระ ครั้งท่ี 4 โดย
สถาบันพัฒนาภาวะผู้น าปกครองท้องถิ่น 
(สพท.) จ านวน 9 ต้น ณ สถาบันพัฒนา
ภาวะผู้น าการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

11 มิ.ย. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จัดท าโครงการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เตรียมการ
จัดท า ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานประจ าปี  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

29 มิ.ย. 56 จัดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
ประจ าปี 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ช้ัน 5 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

4 ก.ค. 56 เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันประสูต ิศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธรรม ช้ัน 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

15 ก.ค. 56 
17 ก.ค. 56 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จัดท าโครงการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เตรียมการ
จัดท า ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานประจ าปี  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
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15. อื่นๆ (ต่อ) 
 

22 ก.ค. 56 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
ณ อาคารพุทธเกษตร บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

24 ก.ค. 56 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในก ากับ
ของรัฐ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

26 ก.ค. 56 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมสุธรรม 
ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

9 ส.ค. 56 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมสุธรรม 
ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

6 ก.ย. 56 ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ด้วย
วาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 
50 ปี บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

18-22 พ.ย. 
56 

ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ รับเชิญเป็น
วิทยากรพิเศษ ณ Utsunomiya University 
ประเทศญี่ปุ่น   

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

29 พ.ย. 56 ร่วมงาน "วันท่ีระลึกวันนนทรีทรงปลูก 
ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธาน  
ณ บริเวณหน้าหอประชุม บางเขน 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

3 ธ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ 
ห้องประชุมสุธรรม ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

24 ธ.ค. 56 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ จัดโครงการ
สัมมาทิฐิ วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ศนส. 
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ปี 2556”ณ 
ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
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ลักษณะกิจกรรม วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
15. อื่นๆ (ต่อ) 25 ธ.ค. 56 เข้าร่วมกิจกรรมงานขอบคุณบุคลากร  

ประจ าปี 2556 ดังนี ้
เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 
เวลา 12.00 น. ร่วมพิธีแข่งกีฬาสีบุคลากร  
เวลา 18.00 น. ร่วมงานขอบคุณบุคลากร 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

27 ม.ค. 57 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับกลาง รุ่นท่ี 63 ณ โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต จ.ปทุมธานี 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

2 ก.พ. 57 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สาม
บูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย ์บางเขน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

22 ก.พ. 57 
14 มี.ค. 57 

คณะอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

2 เม.ย. 57 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ ห้องประชุมสุธรรม ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี บางเขน 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

3 เม.ย. 57 ร่วมงานแถลงข่าวและการประชุมจับฉลาก
แบ่งสายการแข่งขันกีฬา “อ่างแก้วเกมส์” 
ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันท่ี 1-8 พ.ค. 57 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

11 เม.ย. 57 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ร่วมงานประเพณี
สงกรานต ์และรดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 

16-18 พ.ค. 
57 

ร่วมประชุมสัมมนาสภาข้าราชการ มก. ณ 
ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี 

รองอธิการบดีฝ่ายประสาน- 
งานโครงการพิเศษ 
(งานรองอธิการบดีฯ) 

มี.ค. 57–ส.ค. 
58 

ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการและ
วิจัยสถาบัน ของสภาข้าราชการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

นางสุขวิมล  ช่างช านิ 
(เลขานุการศูนย์นานาชาต ิ
สิรินธรฯ) 

ทุกสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน 

จัดประชุมสามัญศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน  

บุคลากรศูนย์นานาชาต ิ
สิรินธรฯ 
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ภาพกิจกรรมศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ 
เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 

70 ปีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2 กุมภาพันธ์ 2557 

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เมษายน 2557 

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี 
4 กรกฎาคม 2556 

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
9 สิงหาคม 2556 

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร 
28 กรกฎาคม 2556 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ 

ณ ห้องประชุมชั้น 5  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
17 กรกฎาคม 2556 
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โครงการปลูกต้นไม้
เทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

22 กรกฎาคม 2556 

งานขอบคุณบุคลากร 
ประกอบด้วย การท าบุญ
ตักบาตร, การแข่งกีฬาสี 
และงานขอบคุณบุคลากร 

25 ธันวาคม 2556 

กิจกรรมวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ ประจ าปี 2556 
29 มิถุนายน 2556 

คณะอาจารย์และบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เยี่ยมชม

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
22 กุมภาพันธ์ 2557 และ
วันที่ 14 มีนาคม 2557  

 

กิจกรรมนนทรีทรงปลูก 
ดนตรีทรงโปรด 

29 พฤศจิกายน 2556 
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ประเมินคุณภาพภายใน 
ด้วยวาจาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 กันยายน 2556 

โครงการวันแห่งการสร้าง
สัมมาทิฐิ ศนส. ระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร ปี 

2556”ณ ห้องประชุมชั้น 5  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
24 ธันวาคม 2556 

โครงการวิจัย  
“Quinoa Project” 

6 กุมภาพันธ์ 2557  

เข้าร่วมโครงการปลูกต้น
ซากุระ ครั้งที่ 4  
จ านวน 9 ต้น 

7 มิถุนายน 2556 

ประเพณีสงกรานต ์
และรดน้ าขอพรจากผู้บริหาร  

11 เมษายน 2557 
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ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ  
ณ  Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 

 

รับเสด็จและถวายรายงาน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณ์ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
โครงการสัตวแพทย์อาสา

อาเซียน 29 เมษายน 2556 

ประชุมสามัญศูนย์นานาชาติ
สิรินธรฯ เดือนละ 1 ครั้ง  

ณ ห้องประชุมชั้น 5  
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ของแผ่นดิน  
3 ธันวาคม 2556 
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บทท่ี ๓   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

๓.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ  ๖ 
องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีไม่ด าเนินการ
ใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิด
ค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ๖ องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย ๔.01 ได้
คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
ตารางท่ี ๓.๑    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม ๖ องค์ประกอบคุณภาพ (ป.๒) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 3.00 - - 5.00 3.00 ดมีาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 3.00 4.69 4.03 4.77 3.77 ดมีาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดมีาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ด ี

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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  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่ ๑   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการองค์ประกอบที ่ ๑   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการก าหนด  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนงาน   ซึ่งสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการ
จัดท าแผนงานของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแผนชาติ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร บุคลากร
มหาวิทยาลัย ได้ทราบในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่  จดหมายข่าวนนทรี จดหมายข่าวศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ รายงานประจ าปี และ Homepage ศูนย์ฯ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร โดยการจัดท าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ อีกทั้งยังได้สอดแทรกในการ
ประชุมหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ และแม่นย า 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ได้มีการก าหนดให้บุคลากรในองค์กรซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเป็น
ผู้จัดท าแผนงานประจ าปีของส่วนงานที่รับผิดชอบประจ าเสนอผู้บริหาร  ส่วนแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและด าเนินการจัดท า  ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนงานนั้นได้มีการเสนอปัญหา 
อุปสรรค เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขและน าไปปรับปรุงเพื่อพัฒนางานในล าดับต่อไป 

องค์ประกอบที ่ ๒   ภารกิจหลัก องค์ประกอบที ่ ๒   ภารกิจหลัก   

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน
เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชทานแนวทางด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยจัดท าเป็นโครงการ 
“ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินการดังกล่าว 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาผลงานการด าเนินงานโครงการวิจัย ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการไปตาม
แผนบางส่วนในลักษณะของการด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากศูนย์ฯ 
ไม่มีบุคลากรทางด้านการวิจัย ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานทางด้านงานวิจัยได้เอง  และประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานเพื่อด าเนินการประสานการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ประมง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักท่ีด าเนินการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดคุณภาพชีวิตใน พ้ืนที่โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามแนวพระราชด าริ ๕  ด้าน ในเชิงบูรณาการ จึงได้มีการปรับรูปแบบและภารกิจของ
โครงการวิจัยบางส่วน เพ่ือมุ่งสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง
ประสบความก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 
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องค์ประกอบที ่ ๓  การบริหารและการจัดการองค์ประกอบที ่ ๓  การบริหารและการจัดการ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีโครงสร้างและระบบการบริหาร
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน  เพ่ือสนองพระราชด าริฯ  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่อย่างพร้อม
เพรียงในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ  ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะผู้น า  โดยมี
การจัดประชุม  มีการติดตาม  ตรวจสอบ ควบคุม และสรุปผลการด าเนินงาน  ตามระบบการควบคุมภายใน  ตาม
สายงานการบังคับบัญชา  เพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม หรือเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้ได้มีโอกาสประสบความส าเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
อีกท้ังมีการทบทวนภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การมอบหมายงานตรงตามความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรและให้มีการท างานเป็นทีม มีการปลูกฝังการรักองค์กรและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

องค์ประกอบที ่ ๔   การเงินและงบประมาณองค์ประกอบที ่ ๔   การเงินและงบประมาณ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดท าแผนการบริหารเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมายังหน่วยงาน มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งบรายรับรายจ่าย
ประจ าเดือน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเงินรายไตรมาสและรายงานผลการด าเนินงาน
การเงินทุกเดือน เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจได้ นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีการบริหารงบประมาณโดยควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากงบประมาณ
ที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งหมดเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ในอนาคตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯ จะแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 

องค์ประกอบที ่ ๕  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพองค์ประกอบที ่ ๕  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการด าเนินการตามระบบ และ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  เพื่อร่วมกัน
ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพประจ าปี จัดท ารายงานการตรวจประเมินตนเอง  (SAR) และ
แผนพัฒนา/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ  มีการรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ และติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา/ปรับปรุง   และศูนย์ฯ จักได้สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร โดยก าหนดให้มีการเข้ารับการอบรม สัมมนา ด้านประกันคุณภาพ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

องค์ประกอบที ่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานองค์ประกอบที ่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดให้มี
การท าแผนงานประจ าปี  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา   มีทั้งการน าปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินงานมาร่วมกันแก้ไข และมีการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว  
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๓.๒ ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง 
๑.  เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเน้นการ

พัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและ
ได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหน่วยงาน และมีการติดตามและประเมินผล 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑.  ควรมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

องค์ประกอบท่ี ๒ ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 
๑.  มีการส ารวจความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการรับบริการทางวิชาการเพ่ือประกอบการก าหนด

ทิศทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑.  ควรส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินผลประโยชน์ ผลกระทบการให้บริการวิชาการ ไปพัฒนา

กิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
๑.  มีโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริฯ 
๒.  มีบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
๑.  ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
๑.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการ 
๒.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
๓.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 
๑.  มีการเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรพัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการอ้างอิง 
ข้อเสนอแนะ 
๑.  ควรจัดท าระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพควบคู่กับระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการอ้างอิง 
๒.  ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานตามอัตลักษณ์ของตนเอง 

องค์ประกอบท่ี ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จุดแข็ง 
๑.  มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารภิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุด ที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรพัฒนาการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้บริการเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ 
๑.  ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการให้บริการเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์
โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ประธานคณะกรรมการ ................................................................................. (รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   
รองประธานคณะกรรมการ ................................................. ................................  (นางภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักดิ์) 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กรรมการ .............................................. ................................... (นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์) 
ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
กรรมการและเลขานุการ ................................................................................. (นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง) 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ผู้ช่วยเลขานุการ ................................................................................. (นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ในวันที่ 1 8 กรกฎาคม 2557   
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31  พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการ
สัมภาษณ์ 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 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  การบริหารและจัดการ  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
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 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   

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. ศูนย์นานาชาติฯ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเน้นการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น
ทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรน้อย รูปแบบการบริหารเป็นการบริหารแบบแนวราบ 
ขั้นตอนน้อย บุคลากรร่วมกันท างานเป็นทีม ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเอ้ืออาทรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีกับบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

แนวทางเสริม 
1. ควรน าข้อมูลการด าเนินงาน วิเคราะห์เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต และเป็น

การเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 
2. ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความสามารถท่ีหลากหลาย ท างานแทนกันได้ ในลักษณะ  

หนึ่งคนรู้หลายงาน หนึ่งงานรู้หลายคน และมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างานเป็นทีม  
เพ่ือเสริมสร้างให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และประหยัด
ทรัพยากรในการบริหารงาน 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
  การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 255 5  พบว่า 
ศูนย์ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 10 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว  7 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินงาน 3 กิจกรรม  
ได้แก่  

1. การจัดท าแบบส ารวจความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการรับบริการทางวิชาการ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผน 

2. การน าผลการประเมินประโยชน์ ผลกระทบการให้บริการวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไก หรือพัฒนา
กิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพ 

ในรูปแบบส านัก /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 มีผลการด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ โดยศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินตนเอง มีคะแนน 4.24 อยู่ในเกณฑ์ดี  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน มีคะแนน 4.01 อยู่ในเกณฑ์ดี  

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 
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3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดการประเมิน 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ในเบื้องต้น  
  ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   

ณ ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
- ผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2556 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

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

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  (กลุ่มละ 45 นาท)ี 
   - กลุ่มผู้ใช้บริการ     จ านวน 3 คน  
 - กลุ่มบุคลากรข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง  จ านวน 5 คน  
เวลา 14.30 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
เวลา 16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา  

ให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์
นานาชาติสิรินธรฯ 
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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บ
ข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set) ของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม 2557  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และ 
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

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 าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของส านัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 4.62 4.01 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 3.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 7 8 5 5.00 3.00 
หมายเหตุ : มีข้อ 1, 2, 3, 4 และ 6     
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.77 3.77 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 766.25 4.08 766.95 4.08 4.08 4.08 

  188.00 188.00 
2.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 2 2 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีข้อ 2, 3 และ 4  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

2.3 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3 3 5 3 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีข้อ 2, 3 และ 4 
2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60 
3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่

สถาบันเรียนรู ้
ข้อ 3 3 4 5 4.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 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 ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

100.00 

 
 

100.00 

 
 

4 

 
 

100.00 

 
 

4.00 

 
 

100.00 

 
 

5.00 

 
 

5.00 

  4 4.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 6 6 7 6 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีข้อ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 3.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 5 5 7 6 4.00 3.00 

หมายเหตุ : มีข้อ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 4.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 2 2 4 4 4.00 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาแผน มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการยอมรับ ร่วมกัน ปฏิบัติงานท าให้แผนปฏิบัติการ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย  

  แนวทางเสริม  
1. ควรทบทวนตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลยุทธ์ ปรับปรุงให้เหมาะสม ควรก าหนดให้แตกต่างจาก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับโครงการ/กิจกรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผล/แผน 
  ข้อเสนอแนะ  

2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคน เกี่ยวกับวิธีประเมินผลที่ถูกต้อง 
  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย3.77 ได้คุณภาพระดับด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง  

1. มีเครือข่ายคณาจารย์/นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาท่ีสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ 
  แนวทางเสริม  

1. ควรจัดท ารายละเอียดของคณาจารย์ /นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ  
ให้ชัดเจน ก าหนดแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ 
จากเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ไม่พบการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการ

จัดท าแผนบริการทางวิชาการ 
2. กระบวนการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน ยังไม่มีความชัดเจน 
3. ไม่พบการน าผลการประเมินประโยชน์ผลกระทบการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาระบบและกลไก

หรือพัฒนากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส ารวจความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการก่อนการจัดท าแผน วิธีการส ารวจมีหลากหลาย

เลือกให้เหมาะสม ในสภาพที่มีความจ ากัดหลายอย่าง ศูนย์ฯ อาจเลือกสัมภาษณ์หรือสนทนาพูดคุย 
แต่น าผลจากการสัมภาษณ์พูดคุยมาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

2. ก าหนดขั้นตอน วิธีการ ในการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ (ความรู้ เช่น ผลที่เกิดกับผู้ให้บริการ  
ทั้งด้านความรู้ตามความเชี่ยวชาญ การน าไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร วัฒนธรรมของผู้รับบริการ  
เป็นต้น การถ่ายทอดอาจใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพร่อาจใช้วิธีผ่านสื่อออนไลน์) 

3. ควรน าผลการประเมินผลกระทบ ผลประโยชน์ของโครงการให้บริการทางวิชาการแต่ละโครงการ 
มาสรุปประเด็นเพ่ือน าไปพัฒนาระบบ กลไกการให้บริการทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน  5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.60  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60   
ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2556  
2. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก บุคลากรน้อย ท าให้การสื่อสารท าได้ง่าย ขั้นตอนการท างานสั้น รวดเร็ว  และ

มีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
  แนวทางเสริม  

1. ควรทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
และกลุ่มเป้าหมาย 

2. ควรถ่ายทอดและให้ความรู้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกับบุคลากร 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ไม่พบผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์ฯ (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ผู้บริหารควรประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงาน เช่น อาจจะใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ฯ เป็นผู้ประเมินการบริหารงาน 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
ได้คุณภาพระดับด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริม  
- 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่ได้จัดท า มีเพียงแผนงบประมาณ 

  ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดแผนกลยุทธ์ ประเมิน

มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน และก าหนดแหล่งที่มา
ของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงาน เงินบริจาค หรือการ
จัดระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นต้น 

  
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 
ได้คุณภาพระดับพอใช ้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

- 
  แนวทางเสริม  
      - 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ผลการด าเนินงานจากการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีกิจกรรมที่
ด าเนินการแล้ว 7 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม จึงส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ (เกณฑ์ข้อ 5) 

2. ขาดความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนด 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมาให้ครบทุกข้อเสนอแนะ 
2. ควรใช้กระบวนการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

และมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนด 
3. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินในระบบประกันคุณภาพ 

ควรใช้เกณฑ์ระบบ 5 คะแนน โดยปรับปรุงเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 (มีการติดตามและประเมินผล) 
และ ข้อ 5 (น าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง) 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
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4.00 อยู่ในเกณฑ์ด ี คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกภารกิจหลัก 
2. มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก ( Core Process) ในเรื่องการเบิกเงินโครงการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสัก และผู้รับบริการพึงพอใจมาก 
  แนวทางเสริม  

3. การทบทวนกระบวนการด าเนินงาน ควรมีการเก็บข้อมูลก่อน และหลังการปรับปรุงเพ่ือเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ความสอดคล้อง และการตอบสนองต่อข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
- 

  ข้อเสนอแนะ  
- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

 ปี 2556 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 5 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.08 4.08 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 3 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 3 

5 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
6 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 6 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 6 
10 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 4 4 

11 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 4 4 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 4 4 
13 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 6 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 4 4 
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ภาคผนวกท่ี 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้ใช้บริการ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศลาว  จ านวน 1 ท่าน 
1. ได้รับทุนจากศูนย์ฯ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยศึกษามาแล้ว 1.5 ปี  

และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง 
และเกิดการเปรียบเทียบกับทุนอ่ืนๆ จึงอยากให้พิจารณาเพ่ิมเติม  รวมถึงขอให้พิจารณาที่พักท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เหมาะสม โดยไม่ควรจัดให้พักรวมกับนิสิตระดับปริญญาตรี 

2. มีความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ   และการเบิกจ่ายด้านการเงิน ที่ออกตรงเวลา 
ในทุกๆ เดือน  

3. ศูนย์ฯ/มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนด้านเอกสารที่มีมากเกินไป  เช่นเดียวกับการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ก าหนดระยะเวลาในขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละเรื่องใช้เวลามาก โดย
ส่วนใหญ่ก าหนด 7 วัน ขอให้พิจารณาลดระยะเวลาให้สั้นลง 
 

อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 2 ท่าน 
1. อาจารย์ที่ไปจัดการสอน การฝึกอบรม ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยจ าปาสัก  โดยเริ่มจากการไปสอนการ 

Survey พื้นที่สิ่งก่อสร้าง โดยท าเป็น Master Plan และมีกิจกรรมการบริจาคครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
ในการเรียนการสอน ซึ่งคณะไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว มอบให้แก่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก โดยปีต่อไปได้น า
องค์ความรู้เรื่องการจัดท าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สอนให้กับนักศึกษาเพ่ือประกอบใช้ได้เอง 

2. ควรให้มีการท าวิจัยหรือสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เช่น 
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (อยู่ในพื้นท่ีลาวใต)้ 

3. ต้องการให้พิจารณารายการเพ่ิมเติมในหมวดค่าตอบแทนของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ศึกษาดูงาน หรือด าเนินการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ชาวลาวซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะผู้วิจัย 

4. มีความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยเฉพาะความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าด าเนินการ
ต่างๆ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้ประเมินฯ  สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการ 

คณะผู้ประเมินพบผู้บริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 

คณะผู้ประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และร่วมกันวิเคราะห์สรุปผลการประเมินฯ 

คณะผู้ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

 ค าสั่งต่างๆ ได้แก่ 
- ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่ 01/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ประจ าปี 2557 
- ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่ 02/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์

นานาชาติสิรินธรฯ 
- ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่ 03/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานงานประกันคุณภาพ

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
- ค าสั่งศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ที่ 04/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

 สรุปผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 จ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ....-.....) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการ “Quinoa Project; 
Cooperating Research Project 
Proposal The Embassy of 
Chile in Thailand and 
Kasetsart University, Thailand 

2557 

ดร.ปิติพงษ์  
 โตบันลือภพ 
ภาควิชาพืชไร่
นา คณะเกษตร    

ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรฯ 

270,000 - 270,000 

2. โครงการวิจัย “รวบรวมข้อมูล
พรรณพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์” 

2557 

ดร.ทัศไนย  
จารุวัฒนพันธ์ 
ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร      

ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรฯ 

200,000 - 200,000 

3. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มูลนิธิโครงการหลวงของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
ดร.ณรงค์ชัย  
พิพัฒน์ธนวงศ์  
คณะเกษตร      

ศูนย์นานาชาติ 
สิรินธรฯ 

300,000 - 300,000 

รวม    770,000 - 770,000 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 101 

 

เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
 
 

1. โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณะประมง 

ร่วมกับกองทัพเรือ 250,000 

2. โครงการวิจัย “ผลของชนิดโรงเรือน
หลังคาพลาสติกแลระบบการจัดการทรง
พุ่มต้นที่มีต่อการผลิตองุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ 
Canadice Seedless” 

ร่วมกับคณะเกษตร 
 

200,000 

3. โครงการ “Quinoa Project; 
Cooperating Research Project 
Proposal The Embassy of Chile in 
Thailand and Kasetsart University, 
Thailand 

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศชิลี 

270,000 

4. โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 

ร่วมกับโครงการ อพ.สธ. 185,000 

5. โครงการวิจัย “รวบรวมข้อมูลพรรณ
พืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 200,000 

6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการ
หลวงของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง 300,000 

ภายนอกประเทศ 
 
 

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

 

   คร้ังที่ 1  : 21-30 ส.ค.56  300,000 
   คร้ังที่ 2  : 1-15, 19-21 พ.ค.57  300,000 
2. โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงาน
ภาคปฏิบัติและอบรมวิชาการ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก
คร้ังที่ 4  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

250,000 

3. โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าสู่มหาวิทยาลัยจ าปาสัก” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

250,000 

4. โครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
และทรัพยากรป่าไม้ เมืองปากซอง 

ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

- 

5. มอบทุนการศึกษาแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยจ าปาสักเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เพื่อการพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

รายเดือน 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

 ปี 2556 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 5 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.08 4.08 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 3 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 3 

5 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
6 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 6 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 6 
10 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 4 4 

11 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 4 4 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 4 4 
13 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 6 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 4 4 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศนส.) 
ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ :  (66)2 940 5836-40  ภายใน 1777 ต่อ 502 
โทรสาร   :  (66)2 940 5837 
Web site : www.psic.ku.ac.th 
E-mail  : psic@ku.ac.th 

 


