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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2557 คณะท างานประกันคุณภาพศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ก าหนดองค์ประกอบ
คุณภาพทั้งหมด 4 ด้าน 10 ตัวบ่งชี้ ศูนย์ฯ สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 6 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ สรุปผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลประเมิน
คุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก) 

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันทบทวน
นโยบาย ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ระหว่าง
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป้าหมาย 3 ผลผลิต 3 ตัวชี้วัด 13 
กิจกรรม และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน ระดับด)ี 

   ศูนย์ฯ ก าหนด 5 ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของศูนย์ฯ และได้ 5 
คะแนนเต็ม 1 ตัวบ่งชี้ (ด้านการบริหารความเสี่ยง) 4 คะแนน 3 ตัวบ่งชี้ (ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์ฯ ระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
ศูนย์ฯ) และ 2 คะแนน 1 ตัวบ่งชี้ (การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้) เนื่องจากยังไม่สามารถด าเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้ครบทุกเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ระดับดี) 
   ศูนย์ฯ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากร
เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  (คะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน ระดับดมีาก) 

   ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับส านักวิชา
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่ เกิดขึ้นเพ่ือน าเสนอเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุป มีกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2557 จ านวน 383 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2558)  มีร่างข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการจ านวน 
26 ฉบับ และได้ด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอีก 10 ครั้ง ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย  
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บทน ำ 
 

ก. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
มาตรา 5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 (ซึ่งประกาศใช้ในพระราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533) ก าหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และมาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น  1) ส านักงาน
อธิการบดี  2) ส านักวิชา  3) สถาบัน และ  4) ศูนย์ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2535 แบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดีออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่   1) ส่วนอ านวยการ  2) ส่วน
สารบรรณและประชาสัมพันธ์  3) ส่วนการเจ้าหน้าที่  4) ส่วนการเงินและบัญชี  5) ส่วนอาคารสถานที่  6) 
ส่วนพัสดุ  7) ส่วนแผนงาน  8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ 9) ส่วนกิจการนักศึกษา หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบให้ตราข้อก าหนดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ พ.ศ. 2537 เพ่ือให้มีส่วนงานเพ่ิมขึ้นอีกส่วนงานหนึ่ง 
เรียกว่า “ศูนย์กิจการนานาชาติ” ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาให้เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งเกินขีดความสามารถและขอบเขตภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
 

ปัจจุบัน ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้แบ่งงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้   
1. ฝ่ำยธุรกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือ ตรวจสอบหนังสือใน

เบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเงิน/พัสดุของหน่วยงาน การลาประเภทต่างๆ ของพนักงานศูนย์กิจการนานาชาติ จัดเตรียม
แบบฟอร์มเอกสารประเภทต่างๆ จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดท าส าเนาหนังสือ ดูแลห้องประชุมของ
หน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการงานประชุมของหน่วยงาน ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายนอกภายใน รวมทั้งหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ำยโปรแกรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในต่างประทศ อ านวยความสะดวกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยในการประสาน ติดต่อ เพ่ือริเริ่ม พัฒนา จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ ด าเนินการความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ โดยรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ การดูแลนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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3. ฝ่ำยพิธีกำร สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ รับรองแขกจาก
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ จากต่างประเทศ ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1. วิสัยทัศน์  

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีความเป็นเลิศ อันส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของนานาชาติในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 
  2. พันธกิจ  

สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ให้กับส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 
 
  3. ค่ำนิยมหลัก 
 ความสามัคคีกลมเกลียวในการท างาน (Working in Harmony) เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตรงกับความต้องการ ตามเวลาที่ก าหนด  
 
  4. สินทรัพย์ 
 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการภายใต้ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแบบรวมบริการ 
ประสานภารกิจ โดยใช้พ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆในอาคารวิชาการ 2 โดยมีสินทรัพย์ที่เป็นของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

1. ห้องท างาน ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง ห้องถ่ายเอกสาร/เก็บเอกสารและพัสดุ   
2. คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง 
3. ระบบสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมความ

ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
 

  5. สมรรถนะหลักขององค์กร  
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. มีระบบสารสนเทศที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเปิดบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการซึ่งตอบสนองต่อหลักการบริหารของ

มหาวิทยาลัย (รวมบริการ ประสานภารกิจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6. ผู้รับบริกำร /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ที ่ ประเภทลูกค้ำ ควำมคำดหวังต่อบริกำรและกำรปฏิบัติ 
1. นักศึกษานานาชาติ/ ไทย การบริการแบบ one stop service 

การเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
การเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง  

2. บุคลากร การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย 
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง  
การด าเนินการเชิงรุก รวดเร็ว 

4. ผู้ประสานงานต่างประเทศ - การโต้ตอบที่รวดเร็ว 

- การประสานงานที่ราบรื่น 

5. หน่วยงานราชการ - ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างรวดเร็ว 

- ปฏิบัติตามค าสั่งโดยทันที 

  7. โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
 1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย  
พันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มีผู้อ านวยการศนูย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง 
แยน (Professor Dr. Yupeng Yan) เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายโปรแกรม 
2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ 2 คน และพนักงานธุรการ 1 คน 
และมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 2. กำรแบ่งสำยงำน ศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายโปรแกรม (Program 
Division) รับผิดชอบประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และ
วิเทศสัมพันธ์ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงานสารสนเทศ และ
รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านหนังสือ
เดินทางและวีซ่า และฝ่ายธุรการ (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการภายในของศูนย์ฯ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ายธุรการ (1) ฝ่ายโปรแกรม (2) ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 

และวิเทศสัมพันธ์ (2) 

- งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
- งานหนังสือ เขา้ – ออก 
- งานวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ศูนย์ฯ 
- งานการประชุมศูนย์ฯ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานความรว่มมือกบัต่างประเทศ 
- งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

- รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ  
- รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ จาก
ต่างประเทศ 
- บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า 
- ประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อธิกำรบดี 

 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง แยน  

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

ฝ่ายธุรการ (1) ฝ่ายโปรแกรม (2) ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 

และวิเทศสัมพันธ์ (2) 

พ.ธุรการ (1) 
1. นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. นางมัณฑนา ทยาธรรม 
2. นางสาวหทยักาญจน์ ทองเจริญ 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. นางสาวสุมิตรา วิไชยค ามาตย์ 
2. นางสาวกรณิกาณ ์ใหม่ยะ 

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน 
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 8. บุคลำกร (Workforce Profile) 
ปีการศึกษา 2557 ศูนย์กิจการนานาชาติมีบุคลากรจ านวน 5 คน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4 คน และพนักงานธุรการ 1 คน  โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายโปรแกรม และ
อีก 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  อีกหนึ่งคนเป็นพนักงานธุรการ แยก
ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

จ ำนวนบุคลำกร รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
1. สายวิชาการ - - - - - 
2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5 1 2 2 - 

รวม 5 1 2 2 - 

ข. สภำวกำรณ์ขององค์กร  
1. ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ (โดยจ านวนนักศึกษานานาชาติ
จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอ่ืนๆ ทีส่มัครเข้าศึกษา นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียน) 

2. จ านวนข้อตกลงและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ ให้ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  
2. ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

1. ด าเนินการโดยหลักการบริหารของมหาวิทยาลัย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และบุคลากร 

2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง 
3. ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ในการบริการและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
 ศูนย์กิจการนานาชาติมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของศูนย์กิจการนานาชาติ โดยขอความร่วมมือผู้รับบริการตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข ให้ผู้รับบริการ
พอใจมากยิ่งขึ้น 

2. น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. น าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ มาผนวก
เข้ากับการปฏิบัติงานประจ าของหน่วยงาน 
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4. กำรประกันคุณภำพของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ  
1. นโยบำยกำรประกันคุณภำพ  

  มีการก าหนดนโยบายเรื่องประกันคุณภาพฯ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพ โดยดูแล ชี้แนะ ให้ศูนย์ฯ น านโยบาย
พัฒนาประกันคุณภาพ เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการก าหนดแผนงานด าเนิน
กิจกรรม    รวมทั้งการก ากับติดตามและประเมินผลด าเนินงานของศูนย์ฯ  โดยมีคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินงาน ก าหนดแผนงาน ด าเนินกิจกรรม ตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด 

2. แผนกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (กรกฎำคม 2557 – 
มิถุนำยน 2558) 

ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
(http://cia.sut.ac.th/ หัวข้อ เกี่ยวกับศูนย์ หัวข้อย่อย ประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ) โดยยึดตาม
แผนการด าเนินงาน และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

กิจกรรม ช่วงเวลำ 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติปรับปรุง
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ และปรับปรุงคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ม.ค. 2557-มี.ค. 2558 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือ
เตรียมการจัดท าคู่มือ/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2557 

เม.ย. 2558 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มี.ค.-มิ.ย. 2558 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 และเสนอ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ
พิจารณา 

ภายใน มิ.ย. 2558 

5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ให้งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา  

ภายใน 30 ก.ค. 2558 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ช่วงเดือน ส.ค. 2558 
7. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จุดเด่น/แนวทาง
เสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่ง
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ช่วงเดือน ธ.ค. 2558 
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กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ  2556  
จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข 

ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะจำกผล IQA 
กำรด ำเนินงำน 

จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข 
1. ตัวบ่งชี้ 7.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่ง

กำรเรียนรู้ 
 ศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศูนย์ฯ ด าเนินการได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเพียง 2 เกณฑ์แรก และไม่สามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์ 3 เกณฑ์หลังได้ (การแบ่งปัน
และแล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ จ าก คว าม รู้ ข อ งผู้ มี
ประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ขาดการ
รวบรวมประเด็นความรู้มาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง) 
แนวทำงแก้ไข 
1. ศูนย์พิจารณาก าหนดทิศทางและแผนการพัฒนา
ศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเชิญบุคลากรส่วน
แผนงาน/ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย/
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ใน เรื่อง รวมทั้ งส่ ง
บุคลากรของศูนย์เข้าร่วมการสัมมนา KM 
2. เสนอให้ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงานจัดประชุม 
สัมมนาระหว่างหน่วยงานระดับศูนย์ฯ เพ่ือศึกษา 
แลกเปลี่ยน และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานระดับศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ใน
ระดับเท่าเทียมกัน 

 
 
 
1.  ศูนย์ฯ ได้เชิญคุณพิรุณ กล้าหาญ หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายในหัวข้อ 
“การจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศึกษา” และ
เชิญคุณณรงค์ สุบงกช หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บรรยายในหัวข้อ 
“แบ่งปันประสบการณ์การจัดการความรู้ (KM) ที่เป็น
ระบบ” เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2557 และมีการปรับแผนกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ  เพ่ิ มกิจกรรมแลกเปลี่ ยน  ซึ่ ง เริ่มตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2559 

2.  สนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนา
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา “คุณภาพของแผนกลยุทธ์และ
หลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-
29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ 
ซึ่งจัดโดยฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน มทส. และได้
เสนอข้อคิดเห็นให้ส่วนแผนงานจัดประชุม สัมมนา 
ระห ว่ า งห น่ ว ย งาน ระดั บ ศู น ย์ ฯ  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า 
แลกเปลี่ยน และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา
หน่วยงานระดับศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ใน
ระดับเท่าเทียมกัน 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข จากผล IQA 
1. โครงสร้างองค์กร (organization profile) ยังไม่
เหมาะสมและขาดความชัดเจน 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้
สามารถสนับสนุนไปสู่ความเป็นนานาชาติ ให้ ครบ
กระบวนการ รวมทั้งทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
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จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะจำกผล IQA 

กำรด ำเนินงำน 

2. ขาดการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับความเป็นนานาชาติมาจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในเชิงรุก 
แนวทางแก้ไข 
1. ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจและโครงสร้างองค์กร 
2. ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกไปสู่ความ
เป็นนานาชาติให้ครบกระบวนการ 

ของศูนย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้
ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 
(ฉบับทบทวน) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ให้เป็นไปในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารขาดการพัฒนาผู้ร่วมงานในทางตรง 
4. บุคลากรขาดแรงขับเคลื่อนในการท างาน 
แนวทำงแก้ไข 
1. ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาหน่วยงานให้มากข้ึน 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุ คลากรแสวงหาหลักสูตรที่
เหมาะสมเพ่ือพัฒนาตนเอง เช่น บุคลากรของศูนย์ฯ เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “CommTech Insight” ใน
ระหว่างวันที่  2 -10 กุมภาพันธ์  2558 ณ  Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุรบายา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งท าให้บุคลากรมีความ
ภูมิใจที่ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุลากรซึ่งมี
ส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนาหน่วยงาน เนื่องจาก
บุคลากรสามารถน าประสบการณ์มาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบต่อไป 

5. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานมารายงานใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
แนวทำงแก้ไข 
1. ควรมีการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองให้แสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูแนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานที่ได้รับค าชม
จากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งจะน ามาปรับปรุงในการ
เขียนรายงาน SAR ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกผล IQA 
1. ควรเพิ่มเติมภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา
ไทยสู่นานาชาติไว้ในภารกิจ 
แนวทำงแก้ไข 
- เพ่ิมเติมกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ได้บรรจุกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2559 เป็นต้นไป โดยเพ่ิม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (เพ่ือการศึกษาและวิจัย) 
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

2. น าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาก าหนดกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนาและแก้ไข 

ศูนย์ฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของศูนย์กิจการ
นานาชาติ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ใน



 

- 9 - 

จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะจำกผล IQA 

กำรด ำเนินงำน 

แนวทำงแก้ไข 
- ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์เป็นระยะ หรือตามบัญชา
ของผู้บริหารระดับสูง 
 

การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ . 
2555-2559 (ฉบับทบทวน) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ เป็นไปในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเพ่ือให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ 12.2 เป็นร้อยละของ
ความร่วมมือ (MOU) ที่มีการด าเนินกิจกรรม 
แนวทำงแก้ไข 
- ปรับปรุง/แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โดยเพิ่มเติมการ
แสดงตัวเลขร้อยละของความร่วมมือ (MOU) ที่มี
การด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

ศูนย์ฯ ได้น าเสนอประมวลภาพรวมความร่วมมือทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้มีการลง
นามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน  โดยเพ่ิมเติม
การแสดงตัวเลขร้อยละของความร่วมมือเสนอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบแล้ว (สภา
วิชาการครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 
และสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2557 เมื่อวันที่  22 
พฤศจิกายน 2557) และจะด าเนินการแสดงตัวเลขใน
ลักษณะเดียวกันในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

4. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ 12.3 โดยเพิ่มเกณฑ์การ
วัดเชิงคุณภาพ 
แนวทำงแก้ไข 
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรรม เพ่ือ
แสดงการวัดเชิงคุณภาพของกิจกรรม ซึ่งจะน าไป
ปรับปรุงในกิจกรรมและจะรายงานผลการ
ด าเนินงานในตัวบ่งชี้ดังกล่าวด้วย 

ในการประเมินความพึงพอใจของศูนย์ฯ ปี  2556 
นักศึกษานานาชาติได้เสนอแนะข้อคิดเห็นให้ศูนย์ฯ จัด
กิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติทุกภาคการศึกษา (3 ครั้ง
ต่อปี) รวมทั้งเสนอให้จัดกิจกรรม เพ่ือแนะน าให้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนและชีวิต
ทั่วไป ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด าเนินการปรับเพ่ิมเติมกิจกรรมแล้ว 
และจะได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไปน าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตั้งแต่ปี 2557 ต่อไป 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   : ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำศูนย์/สถำบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 

 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่ฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน  
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจ

ของหน่วยงำน  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจ   
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และคณะกรรมกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 

 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำน คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบัน 
และคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 

 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประจ ำศูนย์/สถำบัน และคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติจัดท ำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 พฤษภำคม 2556) โดย
ก ำหนดภำรกิจหลักในกำรสนับสนุน ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและพัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัยฯ 
เพ่ือให้มหำวิทยำลัยฯ เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติให้มำกข้ึน  ตำมทิศทำงและกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ซ่ึงเป็นแผนที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำกรของมหำวิทยำลัยในทุกระดับ ซึ่งได้มุ่งให้
มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสมดุล กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน และกำรมุ่งเน้นในบทบำทกำรเป็นที่พ่ึงของสังคม  

ในปี 2557 ศูนย์ฯ ได้ประชุมระดมสมองปรับแผนกลยุทธ์ โดยได้เชิญรองอธิกำรบดีฝ่ำยพันธกิจสัมพันธ์
กับองค์กรชุมชนซึ่งรับผิดชอบดูแลกิจกำรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยบรรยำยและให้แนวทำงในกำรปรับ
แผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ในวันที่ 25 กันยำยน 2557 ซึ่งต่อมำศูนย์ฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
ได้น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กิจกำรนำนำชำติเพ่ือพิจำรณำในกำรประชุ มครั้งที่ 1/2558 ซึ่งที่
ประชุมโดยประธำนคณะกรรมกำรขอให้ศูนย์ฯ เปรียบเทียบเนื้อหำของแผนฉบับปัจจุบันและทบทวนอย่ำง
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ละเอียดเพ่ิมเติม ก่อนน ำเสนอสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยต่อไป และหลังจำกที่ศูนย์ฯ ได้ด ำเนินกำร
ทบทวนและพบว่ำต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมอีกมำก พร้อมทั้งควรต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ครั้งที่ 
2/2558 จึงได้เห็นชอบให้ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรน ำไปใช้จริงในแผนกลยุทธ์ศูนย์กิจกำรนำนำชำติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) (ดังเอกสำรอ้ำงอิงที ่1.1.1) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
เนื่องจำกเป็นศูนย์ฯ ขนำดเล็ก มีบุคลำกรจ ำนวนน้อย บุคลำกรของศูนย์ฯ ทุกคน จึงมีส่วนร่วมในกำร

หำรือจัดท ำแผนกลยุทธ์ และมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลำกรทุกคนภำยในศูนย์ฯ เข้ำใจแผนกลยุทธ์
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ร่วมกันในที่ประชุมบุคลำกรภำยในศูนย์ฯ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประชุม
ทุกเดือน (หรืออำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ/เร่งด่วน ตำมวำระที่เหมำะสม) โดยบุคลำกรของศูนย์ฯ ร่วมกัน
ศึกษำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ กับยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ 
ของมหำวิทยำลัยฯ โดยมีผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ อธิบำยชี้แนะพร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  
มีกำรประชุมหำรือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557 ตำมกลยุทธ์ของศูนย์ฯ โดยบุคลำกรทุกคน

ร่วมกันพิจำรณำเป้ำประสงค์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ และกิจกรรม โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ศูนย์ฯ และนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ โดยศูนย์ฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำย ผลผลิต ตัวบ่งชี้ ที่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ : กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพสูง และด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่สำกล ซึ่งก ำหนดแนวทำงให้มหำวิทยำลัยฯ 
สนับสนุนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรโดยเน้นควำมร่วมมือที่มีกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติในมหำวิทยำลัย 
ตำมวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ (คือ “ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีให้มีควำมเป็น
เลิศ อันส่งผลให้มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักจำกนำนำชำติในฐำนะมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียน”) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์หลักของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรีระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  (ดังเอกสำรอ้ำงอิงที่ 1.1.3) 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557  ศูนย์ฯ ก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิต 3 ตัวบ่งชี้ 13 กิจกรรม 
และก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกิจกรรมเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ตำมแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  โดยประชุมบุคลำกรภำยในศูนย์ฯ เพ่ือ
รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557 (ดังเอกสำรอ้ำงอิงที่ 
1.1.3) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557 ได้ 3 ผลผลิต 3 ตัว

บ่งชี้ 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละของผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำย 88.88 (ดังเอกสำรประกอบที่ 1.1.5 ตำรำง
ที่ 1.1.5-1 และตำรำงที่ 1.1.5-2)  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา  

มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในกำรประชุมบุคลำกรภำยใน
ศูนย์ฯ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประชุมทุกเดือนหรือตำมวำระที่เหมำะสม ในกรณีที่มีปัญหำในกำรด ำ เนินงำน   
จะมีกำรหำรือ พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันในที่ประชุม 
และศูนย์ฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยปี
ละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมำส) เพ่ือฝ่ำยวำงแผนรวบรวมน ำเสนออธิกำรบดี      

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งแปลงมำจำกแผนกลยุทธ์ ปี
ละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมำส) โดยเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับแผนปฏิบัติกำรที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และ
ค ำนวณออกมำเป็นคะแนนร้อยละ พร้อมให้รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแต่ละไตรมำส เพ่ือ
เสนอฝ่ำยวำงแผนและรวบรวมน ำเสนออธิกำรบดีต่อไป (ดังเอกสำรประกอบตำรำงที่ 1.1.5-1 และ 1.1.5-2)  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ศูนย์ฯ ได้วิเครำะห์ผลกำรประเมินผลงำนแผนปฏิบัติกำรโดยเปรียบเทียบแผนกับเป้ำหมำยที่ได้พร้อม
ปัญหำและอุปสรรค และน ำผลมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรของศูนย์ฯ ในปีงบประมำณต่อไป 
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงไตรมำส ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมต่ำง  ๆ และตรวจสอบ
งบประมำณให้เพียงพออย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้สำมำรถม่ันใจได้ว่ำจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบงบประมำณของหน่วยงำนได้ทันทีได้จำกระบบบริหำรกำรคลัง 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
เอกสำรประกอบที่ 1.1.5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557  (หน้ำ 55) 
ตำรำงที่ 1.1.5-1  กำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 (ตุลำคม 2556–กันยำยน 

2557) : ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่ำเป้ำหมำย (หน้ำ 61) 
ตำรำงที ่1.1.5-2  สรุปผลผลิต/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 (ตุลำคม 2556-

กันยำยน 2557) : ร้อยละของผลผลิต-กิจกรรม (หน้ำ 62) 
เอกสารอ้างอิง  
1.1.1 แผนกลยุทธ์ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (พ.ศ. 2555-2559)   
1.1.3 งำนประจ ำ ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2557 

(ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ หน้ำ 27, 37, 71,79, 87 และ 90)   
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของศูนย์/สถำบัน 
 7.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 7.6 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศนูย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบันปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ หรือข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดล่วงหน้ำ 

 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไป
ยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 

 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย 
รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกร
ในหน่วยงำน 

 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม  

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน 

มหำวิทยำลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบัน ประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 
  คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กิจกำรนำนำชำติได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงครบถ้วน ในกำรก ำหนดทิศทำง 
นโยบำย ในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ รวมทั้งกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ของศูนย์ฯ ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ โดยในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้ประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลัก
ธรรมำภิบำลของผู้บริหำรงำนหน่วยงำนภำยใน (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ) และประเมินกำรบริหำรของคณะกรรมกำร
ประจ ำศูนย์ฯ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ/สถำบัน และแบบประเมินกำร
บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ของมหำวิทยำลัย ซึ่งออกแบบโดยฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรม (ดังเอกสำร
ประกอบ 7.1.1) 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน  
  ศำสตรำจำรย์ ดร.ยูเป็ง แยน (เริ่มด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2556 เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในกำรบริหำรงำนศูนย์กิจกำรนำนำชำติซึ่งมี
ภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นนำนำชำติ  ทั้งนี้ ในกำรสรรหำบุคคลเข้ำสู่
ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยฯ มีกระบวนกำรสรรหำที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
มีกระบวนกำรประเมินศักยภำพ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรที่ชัดเจน และเป็น ที่ยอมรับ โดยอำศัย
ระบบประเมินภำระงำนของคณำจำรย์และบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ทั้งนี้ ในกำรแต่งตั้งผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ
วิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยตำมระดับที่เกี่ยวข้อง โดยศำสตรำจำรย์ ดร. ยูเป็ง แยน ก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนให้กับบุคลำกรของศูนย์ฯ ได้ชัดเจน เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ กับยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ฯ มีบทบำทในเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้ก้ำว
สู่มำตรฐำนสำกลและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของนำนำชำติมำกขึ้น และสำมำรถแปรนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้  
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  2.1 กิจกรรมใหม่ที่ริเริ่มโดยผู้อ ำนวยกำรในปี 2557 
   1) กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับ HUHST  
    หลังจำกที่มีกำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส และ HUHST ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯได้ประสำนงำนและด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระดับปริญญำตรีระยะสั้นจ ำนวน 9 คน กับ Hunan 
University of Humanities, Science and Technology (HUHST) มณฑลหูหนำนประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 13-26 เมษำยน 2558 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำมีโอกำสฝึกฝนและพัฒนำกำรใช้
ภำษำอังกฤษในต่ำงประเทศและเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงสองฝ่ำย รวมทั้งเพ่ิมพูนควำมรู้ทำง
วิชำกำรจำกกำรดูงำนด้ำนอุตสำหกรรม กำรศึกษำและกำรวิจัยของ HUHST โดยฝ่ำย HUHST ก ำหนดจะ
เดินทำงมำ มทส. ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2558   
   2) กำรแลกเปลี่ ยนนักศึกษำกับ  Qiannan Normal college for Nationalities (QNCN) 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยผู้อ ำนวยกำรประสำนงำนติดต่อเพ่ือรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 30 
คน มำศึกษำระยะสั้น ณ มทส ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร  
   3) กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระยะยำว กับ HUST ประเทศจีน  
    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กิจกำรนำนำชำติติดต่อประสำนงำนกับ Huazhong University of 
Science and Technology (HUST) มหำวิทยำลัยชั้นน ำในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยคู่
ร่วมมือกับ มทส. เรื่องกำรให้ทุนนักศึกษำแลกเปลี่ยนเพ่ือศึกษำระดับปริญญำเอกระหว่ำงกัน และเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558 เดือนกุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นชอบ ต่อมำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ใช้เงินดอกผลจำกกองทุนดุษฎีบัณฑิตส ำหรับจัดสรรทุนกำรศึกษำให้
นักศึกษำแลกเปลี่ยนจำก HUST เพ่ือศึกษำต่อปริญญำเอก ณ มทส จ ำนวน 1 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2558  
  2.2 ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้  
   1) โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. และ Guizhou University of Finance and 
Economics (GUFE) เพ่ือพัฒนำ/ผลิตอำจำรย์ระดับปริญญำเอกสำขำคณิตศำสตร์ และสำขำอ่ืน ๆ ให้กับ
มหำวิทยำลัย Guizhou University of Finance and Economics จ ำนวน 10-15 คน โดยในปีนี้ ได้มีกำร
หำรือร่วมกับสำขำวิชำคณิตศำสตร์ในกำรพิจำรณำรับนักศึกษำจำก GUFE รุ่นที่ 2 นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ได้ประสำนงำน/ ริเริ่ม ด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงสองมหำวิทยำลัยอีก 8 ฉบับ ดังนี้  
    - บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง Sias International University ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
    - บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ ำง Jingdezhen Ceramic Institute ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
    - บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง University of Tehran ประเทศอิหร่ำน และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 
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    - ข้อตกลงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำง Hunan University of Humanities, 
Science and Technology ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
    - บั น ทึ ก ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ร ะ ห ว่ ำ ง  National Taiwan University of Science and 
Technology สำธำรณรัฐจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
    - บันทึกควำมเข้ำ ใจระหว่ำง มหำวิทยำลัย เทคโ นโลยีสุ รนำรี  และ American 
International University-Bangladesh ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ 
    - บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และ University of 
Waterloo ประเทศแคนำดำ 
    - บันทึกข้อตกลงระหว่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และ Tarlac State University 
ประเทศสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
   รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ กับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ เช่น กิจกรรม Community & Technology Camp Insight ณ เมืองสุรบำยำ Institut 
Teknologi Sepulih Nopember (ITS) สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ค่ำยผู้น ำ SIAS-AUAP Student Mobility 
Programme 2014 (Global Leadership Summer Camp 2014) ณ  Sias International University 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับ Hunan University of Humanities, 
Science and Technology (HUHST) ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำง มทส. และ HUHST เป็นต้น 
   2) กำรก ำหนดทิศทำง กิจกรรม ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำบัณฑิตศึกษำ โดยปรับเพ่ิมเติม
กิจกรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติให้ครอบคลุม กว้ำงขวำง ยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรดูแล อ ำนวยควำมสะดวก และ
กำรส่งเสริมบรรยำกำศนำนำชำติในมหำวิทยำลัยและกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ด ำเนินกำร
ออนไลน์และโทรทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยฯ   
   3) ผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำ/พัฒนำ/ปรับปรุง ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะฐำนข้อมูลด้ำนกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กำรวำงแผนควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยให้ได้
มำตรฐำนสำกล ซึ่งสำมำรถเข้ำไปสืบค้นได้ที่ (http://cia.sut.ac.th) และใช้ศักยภำพภำวะผู้น ำที่มีอยู่ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของศูนย์ฯ เพ่ือสนับสนุนกำรก้ำวสู่ควำมเป็น
นำนำชำติของมหำวิทยำลัยฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
   4) กำรมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนำและประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศร่วมกับผู้บริหำร
ระดับสูงของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัยโดยตรง (กำรจัดท ำ
ข้อตกลง) และภำยใต้กำรด ำเนินงำนของสมำคมมหำวิทยำลัยเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) โดยประสำนงำน
ให้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง มทส กับ มหำวิทยำลัยสมำชิก AUAP ได้แก่ กำรลงนำมบันทึกควำม
เข้ำใจระหว่ำง University of Tehran และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระหว่ำงกำรเดินทำงไปประชุม

http://cia.sut.ac.th/
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมมหำวิทยำลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 37 ณ University of Tehran 
ระหว่ำงวันที่ 11-15 พฤศจิกำยน 2557 และ กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง Sias International 
University ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในพิธี AUAP Bilateral/ 
Multilateral Agreement Signing Ceremony ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งกำร
สถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ณ ห้องสุรนำรี สุรสัมมนำคำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎำคม 2558 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  
  ศูนย์ฯ ก ำหนดให้มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในศูนย์ฯ ทุกเดือนหรือตำมวำระที่เหมำะสม โดย
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ เป็นประธำนน ำกำรประชุมทุกครั้ง เพ่ือก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในศูนย์ฯ ในกำรประชุมแต่ละครั้ง บุคลำกรสำมำรถหำรือผู้อ ำนวยกำรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
ซึ่งผู้อ ำนวยกำรจะชี้แนะในกำรแปรแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรให้เป็นกำรปฏิบัติที่คำดหวังผลได้ รวมทั้ง
สำมำรถวำงแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และกำรด ำเนินกำรเฉพำะเรื่องต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยในปี 2557 มีกำรประชุม
บุคลำกรภำยในศูนย์ฯ เพ่ือระดมสมองในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนหรือกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินงำน 12 ครั้ง  และผู้อ ำนวยกำรลงมำแก้ปัญหำในกำรประสำนงำนด้วยตัวเองหลำยครั้ง โดยเฉพำะกับ
มหำวิทยำลัยคู่ร่วมมือในประเทศจีน ซึ่งท ำให้กำรประสำนงำนง่ำยและรวดเร็วขึ้น (ดังเอกสำรประกอบที่ 
7.1.3) 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  
  ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ตั้งแต่กำรประชุม
วำงแผน กำรด ำเนินงำนเพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน และให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรในกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก  
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
  ผู้บริหำรเน้นกระบวนกำรท ำงำนที่มีคุณภำพ โดยให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนเป็นคณะท ำงำน
ประกันคุณภำพของศูนย์ฯ เพ่ือที่จะให้มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นระบบ สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรท ำงำนของแต่ละคน รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรผ่ำนกำรประชุม กำรหำรือประเด็นปัญหำ 
ตลอดจนชี้แนะแนวทำง ในกำรด ำเนินงำน และส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในศูนย์ฯ โดยพิจำรณำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นและควำมสมัครใจของบุคลำกร และจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำก
มหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรของศูนย์ฯ ศึกษำหำควำมรู้ เพ่ือพัฒนำตนเองและหน่วยงำนอยู่เสมอ 
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รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนทุกคนเข้ำร่วมกำรอบรม สัมมนำ กำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำน ทั้งนี้ผู้บริหำรได้เน้นและติดตำมให้
บุคลำกรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ได้รับเพ่ือน ำมำจัดท ำแผนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองและพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (ดังเอกสำรประกอบที่ 7.1.5) 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้บริหำรได้ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรจนสำมำรถผลักดันกิจกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อมหำวิทยำลัย โดยมีกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีบทบำทส ำคัญในกำรริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน ก ำหนด
นโยบำย เพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่น ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำและกำร
พัฒนำศูนย์ฯ เช่น กำรก ำหนดนโยบำยและกิจกรรมทำงด้ำนกำรติดต่อต่ำงประเทศและกำรร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น พร้อมทั้งยังให้หลักกำร one stop service แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือให้เกิดกำรบริกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ำรับบริกำร โดยจัดให้มี
ระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของกำรบริกำรของศูนย์ฯ อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำนในรูปเอกสำรและบน website อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น 
  2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” 
เพ่ือประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร และใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
นอกจำกนี้ ได้มีกำรบูรณำกำรงำนของศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดท ำข้อตกลง

ควำมร่วมมือให้รวดเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ผู้บริหำรได้ปรับปรุงกำรประชุมของศูนย์ฯ ให้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี  (เอกสำรประกอบที่ 7.1.6) โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยกำรจัดท ำเอกสำรกำรประชุมและจัดเก็บเอกสำรในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรประชุมแบบ  e-meeting เป็นต้น  
  3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหำรได้รับกำรเคำรพนับถือและเป็นที่ยอมรับจำก
มหำวิทยำลัย คณำจำรย์ บุคลำกร  ตำมอ ำนำจหน้ำที่รวมทั้งกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่โดยรับฟัง
ควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง มีควำมโปร่งใส ไม่มีวำระซ่อนเร้น และตรงไปตรงมำ  
  4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมรับผิดชอบสูงสุดและอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำพันธกิจของศูนย์ฯ ด้วยกำรให้ค ำปรึกษำและกำรแนะน ำแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทำงด ำเนินกำรของศูนย์ฯ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น กำรเข้ำร่วมวำงแผนยุทธศำสตร์ส ำคัญของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนให้
สำมำรถสื่อสำรและเกิดผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
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  5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหำรของศูนย์ฯ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้ำนกำรเปิดเผย
และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร โดยมีช่องทำงเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น กำรเผยแพร่
ข้อมูลศูนย์ฯ ผ่ำนเว็บไซต์ และ e-News ของศูนย์ฯ เป็นต้น นอกจำกนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบกำรตรวจสอบ
ที่เป็นอิสระทั้งกำรตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
และกำรตรวจสอบโดยระบบของมหำวิทยำลัย 
  6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโดยกำร
ประชุมศูนย์ฯ เป็นหลัก และสนับสนุนให้มีคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ เพ่ือให้กรรมกำรและผู้บริหำรได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพ่ือร่วมกัน
พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป และเพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรของศูนย์ฯ 
นอกจำกนี้ผู้บริหำรยังเปิดกว้ำงให้คณะผู้บริหำร บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น 
  7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) ศูนย์ฯ มีกระบวนกำรชัดเจนในกำรกระจำย
อ ำนำจกำรตัดสินใจให้กับคณะกรรมกำรประจ ำของศูนย์ฯ และผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ เช่น กำรมอบอ ำนำจให้
ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถพิจำรณำอนุมัติให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมปฏิบัติงำนในหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
มหำวิทยำลัย  
  8) หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู้บริหำรของศูนย์ฯ ได้วำงแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกฎ ระเบียบ และ
ข้อปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจในแนวทำงปฏิบัติ
ดังกล่ำวแก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ เมื่อพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจในแนวทำง
ปฏิบัติดังกล่ำว เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยต่อไป 
  9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) ผู้บริหำรของศูนย์ฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
บริหำรจัดกำร โดยปฏิบัติภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี และกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติ ปฏิบัติ
หน้ำที่ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus oriented) ผู้บริหำรของศูนย์ฯ ใช้มติที่ประชุมในกำร
พิจำรณำเรื่องที่มีควำมส ำคัญเพ่ือหำข้อตกลงร่วมกัน เช่น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรและ
งบประมำณของศูนย์ฯ โดยผ่ำนกำรประชุม เพ่ือให้ได้มำซึ่งฉันทำมติ 
 7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ผู้บริหำรของศูนย์ฯ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และ
หำรือคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ในประเด็นที่มีปัญหำกำรด ำเนินงำน ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ให้ค ำแนะน ำ 
พร้อมทั้งติดตำม สอบถำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส ำหรับ
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ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้น ำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป
พิจำรณำด ำเนินกำร  ดังนี้ 
  1. แผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ : บทบำทของศูนย์ฯ ควรสอดคล้องกับภำรกิจ โดย ศูนย์ฯ ควร 
“สนับสนุน” หรือ “ร่วมกับ” ส ำนักวิชำ ในกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ (ซึ่งศูนย์ฯ ได้น ำ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจำรณำด ำเนินกำรแล้ว โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับส ำนักวิชำในกำรเตรียม
ด ำเนินกำรกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำประเภทต่ำง ๆ คือ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระยะสั้น/ด้ำนวัฒนธรรม 
กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำเพ่ือศึกษำวิชำอย่ำงน้อย 1 ภำคกำรศึกษำ และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำในกำร
วิจัย) 
  2. กำรพัฒนำนโยบำยด้ำนนำนำชำติให้เป็นเชิงรุก : ศูนย์ฯ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
จัดสรรทุนให้กับนักศึกษำในประเทศอำเซียนได้หำรือกับส ำนักวิชำและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนดแนวทำง 
เพ่ือพัฒนำนโยบำยด้ำนนำนำชำติให้เป็นเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น โดยกำรเสนอให้มหำวิทยำลัยจัดสรรทุนจำกดอก
ผลกองทุนบัณฑิตศึกษำให้กับประเทศอำเซียนต่อเนื่องในระยะที่ 2 อีก 3 ปี ตั้งแต่ 2558-2560 รวมทั้งกำร
จัดสรรทุนให้กับนักศึกษำนำนำชำติทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยนำนำชำติที่
สำมำรถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับอำเซียนและนำนำชำติ   
  3. กำรปรับภำระหน้ำที่และโครงสร้ำงของศูนย์ฯ : ตำมที่คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะหลำยประเด็น เช่น กำรแบ่งงำน เป้ำหมำยและแผนกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ เปรียบเทียบ
โครงสร้ำงของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับบุคลำกร และภำระงำน กำรจัดเสวนำ ระหว่ำงศูนย์ฯ ส ำนักวิชำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมศึกษำวัฒนธรรม ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ และกำรศึกษำข้อมูลงำนวิเทศ
สัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันเพ่ือเป็นตัวอย่ำงและก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
กำรคัดเลือกนักศึกษำปริญญำตรี และกำรจัดท ำหลักสูตรนำนำชำติ โดยผู้อ ำนวยกำรได้ปรับเปลี่ยนกำรแบ่ง
งำนและก ำหนดภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์ฯให้เหมำะสม ทั้งนี้ เนื่องจำกมีบุคลำกรเกษียณอำยุ 1 รำย 
และลำออก 1 รำย และได้จัดกิจกรรมศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ รวมทั้งกำรศึกษำดู
งำนวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำเพ่ือน ำมำปรับปรุงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำร
สนับสนุนมหำวิทยำลัยในกำรจัดท ำหลักสูตรนำนำชำติ 
  4. แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณปี 2557: คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ขอให้ศูนย์ฯ จัดท ำ
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค ำขอใช้งบประมำณโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของส ำนักวิชำในปี 
2557 ซึ่งยังไม่ได้ด ำเนินกำร ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ค ำขอใช้งบประมำณ โดยวิเครำะห์เหตุผล 
ควำมจ ำเป็น รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรที่ผ่ำนมำ (ในกรณี
ที่เป็นโครงกำรต่อเนื่อง) เป็นหลักในกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรศูนย์ฯ พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ   
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
เอกสำรประกอบที่ 7.1.1 แบบประเมินตนเองคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กิจกำรนำนำนชำติ ปีกำรศึกษำ 

2557 (กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558)  (หน้ำ 63) 
เอกสำรประกอบที่ 7.1.3 สรุปกำรประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำนของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (กรกฎำคม 

2557 – มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 72) 
เอกสำรประกอบที่ 7.1.5 กำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 

2558) (หน้ำ 74) 
เอกสำรประกอบที่ 7.1.6 ปฏิทินกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี  (หน้ำ 76)   
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2  :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน/สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน/สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน
ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
  มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เมื่อปี 
2554 เพ่ือท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ให้ประชำคมมหำวิทยำลัยรับทรำบ ผลักดัน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และกำรน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง (เอกสำรประกอบ 7.2.1) ซึ่งศูนย์ฯ ก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนและสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน โดยเน้นประเด็น
ควำมรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของศูนย์ฯ และกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ   
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
 ในปีกำรศึกษำ 2557 ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2556 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ เปิดโอกำสให้บุคลำกร
แสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ำมำพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบโดยยึดหลักของกำร
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยศูนย์ฯ เห็นชอบให้พัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรตำมภำรกิจของแต่ละฝ่ำย 
รวมทั้งประเด็นควำมรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรและกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

ประเด็นองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 

1) ฐำนข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/กิจกรรม
นำนำชำติ (http://cia.sut.ac.th) เป็นกำรน ำข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ 
MIS ออกมำเผยแพร่ให้ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ 

2) ฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. กับสถำบันใน
ต่ำงประเทศ (MOUOnline) (http://cia.sut.ac.th หัวข้อ ควำมร่วมมือ 
หัวข้อย่อย สืบค้น MOU ออนไลน์) 

3) ฐำนข้อมูลนักศึกษำนำนำชำติของ มทส. (ระบบ Stand alone)  
4) ฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัยในอำเซียน (ระบบ Stand alone) 
5) ระบบกำรจองยำนพำหนะออนไลน์ (http://cia.sut.ac.th 

หัวข้อ For Int’l Students หัวข้อย่อย Transportation Reservation) 
ให้บริกำรนักศึกษำแบบ one stop service  

ผู้บริหำร 
คณำจำรย ์
นักศึกษำ 

 

ฝ่ำยพิธีกำร 
สำรสนเทศ และ

วิเทศสัมพันธ์ ศกน. 
 

2. ด้ำนพัฒนำควำมรู้ในเรื่องของอำเซียน เพื่อให้นักศึกษำ และ
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งใน
เร่ืองพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (University Engagement) 

นักศึกษำ 
บุคลำกร 

ฝ่ำยโปรแกรม 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

ก. กำรเรียนรู้จำกทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
1) ศูนย์ฯ ได้เชิญคุณพิรุณ กล้ำหำญ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรกำรศึกษำ บรรยำย

ในหัวข้อ “กำรจัดกำรควำมรู้ของศูนย์บริกำรกำรศึกษำ” และเชิญคุณณรงค์ สุบงกช หัวหน้ำ
ฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ บรรยำยในหัวข้อ “แบ่งปัน
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ที่เป็นระบบ” ในวันที่ 25 กันยำยน 2557 เพ่ือให้
บุคลำกรของศูนย์ฯ ได้รับควำมรู้/หรือประสบกำรณจ์ำกทักษะของผู้มีประสบกำรณ์โดยตรง  

2) สนับสนุนให้บุคลำกรในศูนย์ฯ เข้ำร่วมสัมมนำเครือข่ำยองค์กรกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ “คุณภำพของแผนกลยุทธ์และหลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 10 
ระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2557 ณ โรงแรมแมนดำริน เขำใหญ่ ซึ่งจัดโดยฝ่ำยวำงแผน/
ส่วนแผนงำน มทส. และได้เสนอข้อคิดเห็นให้ส่วนแผนงำนจัดประชุม สัมมนำ ระหว่ำง
หน่วยงำนระดับศูนย์ฯ เพ่ือศึกษำ แลกเปลี่ยน และร่วมกันหำแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำน
ระดับศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ได้ในระดับเท่ำเทียมกัน   

ข. กำรเผยแพร่สู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
1) องค์ควำมรู้จำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ รวมทั้งจัดท ำเป็นเอกสำรแจก

ส ำนักวิชำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2) องค์ควำมรู้ด้ำนอำเซียน อยู่ในรูปของหนังสือ เอกสำร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โดยจัดเป็นมุมอำเซียน

และประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
3) จัดมุมประเด็นควำมรู้เรื่องอำเซียนภำยในศูนย์ฯ เพื่อรวบรวมเอกสำร หนังสือ เกี่ยวกับอำเซียน 

รวมทั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์ของโครงกำรมูลนิธิต ำรำสังคมศำสตร์  http://www.youtube.com/ 
user/TextbooksProject?feature=watch เพ่ือศึกษำประเด็นควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ
อำเซียนในแง่มุมต่ำงๆ (ประวัติศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม สื่อสำรมวลชน ฯลฯ) 

  นอกจำกนี้ ศูนย์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือให้ทันต่อ
ควำมต้องกำรของส ำนักวิชำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  

1) ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในด้ำนกำรให้บริกำร เช่น กำรจัดท ำระบบกำรจองยำนพำหนะออนไลน์ แก่
นักศึกษำนำนำชำติในกำรเดินทำงไปส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 



 

- 27 - 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

(http://cia.sut.ac.th หัวข้อ For Int’l Students หัวข้อย่อย Transportation Reservation) 
ซึ่งสำมำรถให้บริกำรนักศึกษำแบบ one stop service ไดเ้ต็มรูปแบบ และสำมำรถเก็บข้อมูล
ต่ำง ๆ ของนักศึกษำได้ด้วย เช่น วันหมดอำยุวีซ่ำ หมำยเลขหนังสือเดินทำง เบอร์โทรที่
สำมำรถติดต่อได้ กำรรำยงำนตัว 90 วัน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะปรำกฏอยู่ในระบบ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ และศูนย์ฯ สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจที่เก่ียวข้อง
ในงำนกิจกำรของนักศึกษำนำนำชำติได้  

2) ด้ำนพัฒนำควำมรู้ในเรื่องของอำเซียน โดยกำรจัดมุมประเด็นควำมรู้เรื่องอำเซียนภำยใน
ศูนย์ฯ เพ่ือรวบรวมเอกสำร หนังสือ เกี่ยวกับอำเซียน รวมทั้ง เชื่อมโยงเว็บไซต์ของโครงกำร
มูลนิธิต ำรำสังคมศำสตร์  http://www.youtube.com/user/TextbooksProject?feature 
=watch เพ่ือศึกษำประเด็นควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอำเซียนในแง่มุมต่ำงๆ (ประวัติศำสตร์  
สังคม วัฒนธรรม สื่อสำรมวลชน ฯลฯ)  

นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดท ำคู่มือ แนวทำงกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ มทส. ของนักศึกษำต่ำงชำติ  
เพ่ือให้นักศึกษำชำวต่ำงชำติมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติในกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำของ มทส. ในระบบ
ออนไลน์ได้อย่ำงถูกต้องเรียบร้อย โดยจัดท ำ Guidelines for Registration: New Graduate Student 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่  รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลในคู่มือแนะน ำนักศึกษำ
นำนำชำติ (Welcome Notes) เกี่ยวกับบริกำรต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือช่วยให้นักศึกษำใหม่
นำนำชำติเข้ำใจและสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ โดยศูนย์ฯ จัดท ำเป็นเอกสำรแจกนักศึกษำนำนำชำติ ซึ่ง
นักศึกษำสำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://cia.sut.ac.th) ด้วย 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  ศูนย์ฯ ปรับฐำนข้อมูลต่ำงๆ/คู่มือ/เอกสำร/ จำกข้อมูลที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำร เพ่ือให้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลง่ำย สะดวก ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกยิ่งขึ้น   
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
- เอกสำรประกอบที่ 7.2.1 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 537/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนกำร

จัดกำรควำมรู้ประจ ำหน่วยงำน (หน้ำ 77) 
  

http://cia.sut.ac.th/
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีนโยบำยและ/หรือแผนระบบสำรสนเทศ  
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของ

หน่วยงำน โดยครอบคลุมภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรจัดกำร และ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

 

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุง

ระบบสำรสนเทศ 
 

5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยในและ/หรือภำยนอก
ที่เก่ียวข้อง 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ 
  ศูนย์ฯ ไม่มีแผนระบบสำรสนเทศ แต่เพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ จึงได้จัดท ำ ระบบ
สำรสนเทศด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติตำมนโยบำยด้ำนสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือต่ำงประเทศและให้ผู้บริหำรใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำร กำรเรียน กำรสอนและกำรวิจัย  โดยศูนย์ฯ ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนมำตลอด (ฐำนข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ 
ฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. กับสถำบันในต่ำงประเทศ ฐำนข้อมูลนักศึกษำนำนำชำติของ 
มทส. ฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัยในอำเซียน และ ฐำนข้อมูลระบบกำรส ำรองที่นั่งไปส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
(http://cia.sut.ac.th หัวข้อ For Int’l Students หัวข้อย่อย Transportation Reservation)  โดยในปี 2557 
ได้จัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ิมขึ้นอีกจ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล คือ ฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยี ซึ่งจัดท ำ
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เป็นฐำนข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (ส ำหรับเก็บไว้ใช้ในงำนที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น เช่น ใช้ส ำหรับเชิญเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำ ต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น เป็นต้น)   
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานและการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
  ก. ระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ มีดังนี้   
  1) ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ จำกทุก
หน่วยงำนใน มทส. (อยู่ในระบบ MIS ของ มทส.  ttp://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v4/ 
โดยอนุญำตให้ผู้มีสิทธิเข้ำระบบของแต่ละหน่วยงำนเข้ำกรอกข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/
กิจกรรมนำนำชำติ (ศูนย์ฯและสถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร พัฒนำร่วมกันโดย
ศูนย์ฯเป็นผู้ให้ข้อมูลส ำหรับจัดท ำระบบ) 
  2) ฐำนข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ (http://cia.sut.ac.th) 
เป็นกำรน ำข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ MIS ออกมำเผยแพร่ให้ผู้สนใจสำมำรถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ 
  3) ฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. กับสถำบันในต่ำงประเทศ (MOU Online) 
(http://cia.sut.ac.th หัวข้อ ควำมร่วมมือ หัวข้อย่อย สืบค้น MOU ออนไลน์) 
  4) ฐำนข้อมูลกำรระบบกำรส ำรองที่นั่งไปส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองออนไลน์ (http://cia.sut.ac.th 
หัวข้อ For Int’l Students หัวข้อย่อย Transportation Reservation) 
  ข. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย มทส. ซึ่งศูนย์ฯ น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ภายในศูนย์ 
  1) ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรปฏิบัติงำน กำรลำของพนักงำน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS)  
  2) ฐำนข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ-ส่งทุกปีปฏิทิน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS) 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
  ศูนย์ฯ ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำนของศูนย์ฯ เป็นระบบออนไลน์ โดยเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ (http://cia.sut.ac.th/2013) และส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ขอควำมร่วมมือผู้มำขอรับ
บริกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งมีกำรประเมินเกี่ยวกับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตด้วย 
โดยได้คะแนน 4.32 จำกคะแนนเต็ม 5 (ดังตำรำงที่ 7.6.1)  
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
  ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศเป็นระบบออนไลน์ มีผู้ ตอบประเมิน
ออนไลน์จ ำนวน 123 คน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงระบบสำรสนเทศของศูนย์ฯให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้
สำมำรถบริกำรข้อมูลครอบคลุมทุกด้ำน มีควำมถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรใช้ข้อมูลในกำรบริหำรงำนของ
ศูนย์ฯ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และมหำวิทยำลัย   
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 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย โดยมีระบบฐำนข้อมูลของศูนย์ฯที่เชื่อมโยงกับ
ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ดังนี้   
  ก. ระบบสำรสนเทศซึ่งพัฒนำขึ้นเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในศูนย์ฯ 
  1) ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ จำกทุก
หน่วยงำนในมทส. (อยู่ในระบบ MIS ของมทส. http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/ 
frm_logon_v4/) 
  2) ระบบฐำนข้อมูลกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 (http://cia.sut.ac.th)  
  3) ระบบฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. กับสถำบันในต่ำงประเทศ (MOU Online) 
(http://cia.sut.ac.th หัวข้อ ควำมร่วมมือ หัวข้อย่อย สืบค้น MOU ออนไลน์) 
  ข. ระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำโดย มทส. ซึ่งศูนย์ฯ น ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในศูนย์ฯ 
  1) ระบบฐำนข้อมูลรำยงำนกำรปฏิบัติงำน กำรลำของพนักงำน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS) และ  
  2) ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ-ส่งทุกปีปฏิทิน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS)  

หมายเหตุ : ระบบเครือข่ำย ( Network) หมำยถึง ระบบที่เกิดจำกกำรน ำเครื่องคอมพิวเตอร์หลำยๆ เครื่อง 
มำต่อเชื่อมโยงเข้ำด้วยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร หรือใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ ร่วมกัน  
 
การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

5 คะแนน 5 ข้อ  

เอกสารหลักฐาน 
ตำรำงที่ 7.6.1 - สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ  
                    2557 (หน้ำ 112) 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง        

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกร

ภำยในหน่วยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน 
 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงตำม
บริบทของหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น 
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำร
หลักสูตร กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะ
จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อ่ืน ๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน 

 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่
ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

 

4. มีกำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งที่มีระดับควำมเสีย่งสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น
คณะท างาน  
  มหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำหน่วยงำน ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำ
หน่วยงำน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ ที่ให้บุคลำกรทุกหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ โดยผู้อ ำนวยกำรศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ เป็นประธำน คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำศูนย์ฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  1) จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน โดยระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
  2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยงตำมแบบที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  3) จัดท ำรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน และแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
  4) จัดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
  5) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 
  6) หน้ำที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
มหำวิทยำลัยมอบหมำย (ดังเอกสำรประกอบที่ 7.4.1) 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน   
  ศูนย์กิจกำรนำนำชำติจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ระดับหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2556 เพ่ือด ำเนินกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของศูนย์ฯ และจัดท ำรำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระดับ
หน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (SUT-RM2) เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป (ดังเอกสำรประกอบที่ 7.4.2) 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  
  คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ได้ด ำเนินกำรประเมินโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 (SUT-RM3) (ดังเอกสำรประกอบที่ 7.4.3) 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
  จำกกำรวิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 และ 3 ปรำกฏควำมเสี่ยงของศูนย์
กิจกำรนำนำชำติอยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ดังเอกสำรอ้ำงอิง 7.4.4) จึงไม่มีกำร
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จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง เพรำะกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงก ำหนดให้จัดท ำ
เมื่อผลกำรประเมินควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเท่ำนั้น 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยหน่วยตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำร
ติดตำมและจัดส่งผลกำรสอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ณ วันที่ 
10 ตุลำคม 2557 (SUT-RM6) (ดังเอกสำรประกอบที่ 7.4.5) ตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก ำหนดอยู่ในเอกสำรค ำแนะน ำ : กำรจัดท ำรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำรสอบทำนได้ปฏิบัติอย่ำงระมัดระวังรอบคอบและเหมำะสม โดยผลกำรสอบ
ทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2557 ปรำกฏว่ำหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในได้ (โดยมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได)้ 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมประเมินผลแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผล
กำรประเมินกำรติดตำมเสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย) รำยงำนผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนของศูนย์ฯ  ต่อคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยฯ  (SUT-RM6) และไม่มีข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ อย่ำงไรก็ดี 
ศูนย์ฯ ได้น ำผลจำกกำรประเมินของควำมเสี่ยงของศูนย์ฯ และหน่วยตรวจสอบภำยใน (SUT-RM6) มำใช้ใน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ 2557   

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  

เอกสำรประกอบที่ 7.4.1 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 1290/2554 เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำหน่วยงำน (หน้ำ 87) 

เอกสำรประกอบที ่7.4.2 รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 (SUT-RM2) (หน้ำ 95) 
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เอกสำรประกอบที่ 7.4.3 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) (หน้ำ 98) 
เอกสำรประกอบที่ 7.4.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยตรวจสอบภำยใน (SUT-RM6) (หน้ำ 
105) 

เอกสารอ้างองิ  
7.4.4 คูม่ือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 7.6  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ศูนย์กิจกำรนำนำชำติใช้แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจออนไลน์ ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ จำกนั้นน ำควำมคิดเห็นมำคิดคะแนนเฉลี่ย 
โดยมีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
< ร้อยละ 65 ร้อยละ 65-74 ร้อยละ 75-84 ร้อยละ 85-94 ≥ 95  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ในปีกำรศึกษำ 2557 มีผู้มำขอรับบริกำรจ ำนวน 205 คน โดยขอรับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ จ ำนวน 421 
ครั้ง ได้แก่ขอรับบริกำรด้ำนหนังสือเดินทำงและวีซ่ำ จ ำนวน 156 ครั้ง ขอรับบริกำรที่เกี่ยวกับนักศึกษำต่ำงชำติ 
จ ำนวน 234 ครั้ง และขอรับบริกำรด้ำนข้อตกลงควำมร่วมมือ จ ำนวน 19 ครั้ง งำนพิธีกำรและต้อนรับ จ ำนวน 
12 ครั้ง ศูนย์ฯได้ขอควำมร่วมมือผู้ขอรับบริกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์ จ ำนวน 150 คน มี
ผู้ตอบแบบประเมิน 123 ครั้ง (พนักงำน 1 ครั้ง, อำจำรย์ 21 ครั้ง, นักศึกษำ 101 ครั้ง สรุปผลกำรวิเครำะห์
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ขอรับบริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติประจ ำปี 2557 ค่ำเฉลี่ยในภำพรวม
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ 4.32 จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 86.42 
โดยจ ำแนกตำมประเด็นที่วัดควำมพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (Staff)    4.42   
2. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (Process)    4.27 
3. ด้ำนงำนที่ให้บริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต (Online services)  4.27 
(ดังตำรำงที่ 7.6.1)   

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 86.42  4 คะแนน ≥ ร้อยละ 90  

 
  

100
บท้ังหมดจ ำนวนผู้ตอ

นของผู้ตอบควำมคิดเห็ผลรวมคะแนน
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รายการหลักฐาน  

เอกสำรประกอบที่ 7.6.1 แบบประเมินควำมพึงใจผู้ใช้บริกำร ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (หน้ำ 106) 

ตำรำงที ่7.6.1  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
                                  ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557 –  มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 112) 
เอกสำรประกอบที่ 7.6.2 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ส ำหรับ

บุคลำกรและนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2557  
                                  (กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 114)  
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด  

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน 
โดยคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบันและผู้บริหำรของหน่วยงำน  

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมภำรกิจของหน่วยงำน  
4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 
2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่ เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์/สถำบัน และมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ โดย
เป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด และ 
3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน 

 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในของหนว่ยงำน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะคณำจำรย์ 

นักศึกษำ และผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ/หรือ
ภำยนอกสถำบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

  ศูนย์กิจกำรนำนำชำติด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ ตำมค ำสั่งฯ ที่ 876/2558 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 (ดังเอกสำรประกอบที่ 9.1.1) โดยได้ใช้ตัว
บ่งชี้ตำมแนวทำงกำรพัฒนำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และ
ศูนย์ฯ ได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของศูนย์ฯ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารของหน่วยงาน  

  มีกำรก ำหนดนโยบำยเรื่องประกันคุณภำพฯ โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ ของมหำวิทยำลัย 
และคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ให้ควำมส ำคัญเรื่องประกันคุณภำพ โดยดูแล ชี้แนะ ให้ศูนย์ฯ น ำนโยบำย
พัฒนำประกันคุณภำพ เป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินไปใช้ในกำรก ำหนดแผนงำน
ด ำเนินกิจกรรมรวมทั้งกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลด ำเนินงำนของศูนย์ฯ   

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
  ศูนย์ฯ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ คู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 (http://cia.sut.ac.th หัวข้อ เกี่ยวกับศูนย์ หัวข้อย่อย ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำหน่วยงำน)  โดยยึดตำมแผนกำรด ำเนินงำน และคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  ศูนย์ฯ ได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของศูนย์ฯ โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ในปีที่
ผ่ำนมำได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด ำเนินกำรปรับแก้ไขดังนี ้

1) ตัวบ่งชี้ 12.2 จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศที่ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติด ำเนินกำรเสนอสภำวิชำกำร โดยเพ่ิมเติมกำรแสดงตัวเลขร้อยละของควำมร่วมมือ 
(MOU) ที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมินฯ  

2) ตัวบ่งชี้ 12.3 จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ โดย
ศูนย์ฯ ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนำนำชำติ เพ่ือแสดงกำรวัดเชิงคุณภำพ 
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินฯ  
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4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน   

 ศูนย์ฯ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพที่ครบถ้วน ทั้งกำรควบคุมคุณภำพ โดยกำร
วำงแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรประกันคุณภำพภำยในหน่วยงำน มีกำรติดตำม ตรวจสอบ โดยกำร
ติดตำมข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือน ำมำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงำนทุกปีกำรศึกษำ รวมถึงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยในปีกำรศึกษำ 2556  ศูนย์ฯ 
ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน เมื่อวันที่  26-27 มิถุนำยน 2557 ซึ่ง
คณะกรรมกำรประเมินฯ ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ซึ่งศูนย์ฯ ได้น ำผลกำรประเมินฯ ของคณะกรรมกำรฯ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมจุดอ่อนจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงำน และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ปีกำรศึกษำ 2556 (เอกสำร
ประกอบที่ 9.1.4) 

5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

  ศูนย์ฯ น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน โดย ได้จัดท ำมำตรกำร/
แนวทำงเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประเมินตนเองของศูนย์ฯ และตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 (ซึ่งฝ่ำยวิชำกำรและ
นวัตกรรมมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำทุก 6 เดือน  เพ่ือพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้จำกปีที่ผ่ำนมำ) 
โดยศูนย์ฯได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ให้มีกำรจัดกิจกรรมวัน
นักศึกษำนำนำชำติทุกภำคกำรศึกษำ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือแนะน ำควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และ
กิจกรรมสันทนำกำรเพ่ือให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเรียนและชีวิตทั่วไป   โดยมีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย  

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
  ศูนย์ฯ มีระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ฐำนข้อมูล
กิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ/กิจกรรมนำนำชำติ (http://cia.sut.ac.th/cia/showcooperationAll.php) 
และฐำนข้อมูลข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง มทส. กับสถำบันในต่ำงประเทศ (MOU) (http://cia.sut.ac.th 
หั วข้อ ควำมร่วมมือ หั วข้อย่อย สืบค้น MOU ออนไลน์ )  ฐำนข้อมูลมหำวิทยำลัยในอำเซียน 
(http://cia.sut.ac.th)  ซึ่ง ศูนย์ฯ ได้พัฒนำระบบให้สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดและมีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรประกันคุณภำพภำยในของศูนย์ฯและในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กิจกำรนำนำชำติของมหำวิทยำลัย รวมทั้งฐำนข้อมูลระบบกำรส ำรองที่นั่งไปส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
(http://cia.sut.ac.th หัวข้อ For Int’l Students หัวข้อย่อย Transportation Reservation) ซึ่ งเป็นกำร
ให้บริกำรแบบ one stop service  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำนำนำชำติด้วย  
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7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
  ในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัย ศูนย์ฯ มีบทบำทในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะส ำนักวิชำเพ่ือสนับสนุนมหำวิทยำลัยในกำรจัดกำรศึกษำให้เป็น
สำกล ดังนั้น ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของศูนย์ฯ จึงอำศัยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์/ส ำนักวิชำ และ
นักศึกษำนำนำชำติเป็นอย่ำงมำก เช่น ในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ อำจำรย์/ส ำนัก
วิชำ จัดท ำ/เตรียม (ร่ำง) ข้อตกลง เพ่ือส่งให้ศูนย์ฯ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่ำงๆ เพ่ือให้มีกำรลงนำมร่วมกัน 
หรือในกำรต้อนรับผู้แทนจำกมหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงชำติที่มำเยี่ยมเยือนและหำรือควำมร่วมมือ
ต่ำงประเทศ ศูนย์ฯ ประสำนงำนจัดกำรประชุมร่วมกันโดยมีผู้แทนจำกส ำนักวิชำ/อำจำรย์ที่เกี่ยวข้องเข้ำ
ร่วมกำรประชุมทุกครั้ง และในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศศูนย์ฯ เชิญส ำนักวิชำ คณำจำรย์
ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมหำรือ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับนักศึกษำนำนำชำติ (ตำมแผนปฏิบัติกำร) 
เช่น กำรจัดงำน International Night กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจำกอำหำรอำเซียน กำรจัดทัศน
ศึกษำทำงวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนส ำหรับนักศึกษำนำนำชำติ  ศูนย์ฯ มีกำรด ำเนินงำนร่วมกับนักศึกษำ
นำนำชำติในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรประชุมหำรือ กำรวำงแผนด ำเนินกิจกรรม กำรควบคุมดูแลแก้ปัญหำ
เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมทั้งสรุปปัญหำในกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน  

  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำบัน และมีกิจกรรมร่วมกันโดย
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำหน่วยงำนและมีกำรจัด forum เพ่ือ
สรุปผลเสนอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้โอกำสหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนร่วมกัน และรับทรำบประเด็นส ำคัญที่เป็นปัญหำร่วม รวมทั้งควำม
ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเพ่ือแก้ไขปัญหำ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยในทั้งระดับหน่วยงำน (ระหว่ำงวันที่ 26 มิถุนำยน-8 กรกฎำคม 2557) และระดับ
สถำบัน (ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม-1 สิงหำคม 2557) เสนอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยเวทีนี้มีบทบำท
ส ำคัญทีใ่ห้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพร่วมกัน (ทั้งกำรด ำเนินกำร 
และปัญหำที่หน่วยงำนประสบ) และเป็นเวทีที่ผู้บริหำรจะได้รับฟังปัญหำของหน่วยงำน และให้ข้อคิดเห็นอัน
จะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน เพ่ือหน่วยงำนจะได้น ำผลกำรประเมินตนเองไปใช้เป็นข้อมูลในกำร
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร และโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจำกนี้ศูนย์ฯ มีคณะท ำงำนจัดกำร
ควำมรู้ประจ ำหน่วยงำนและคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำหน่วยงำน ซึ่งเป็นเครือข่ำยในกำรประกัน
คุณภำพภำยใน 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกำรด ำเนินกำร 8 ข้อ 4 คะแนน 9 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

เอกสำรประกอบที่ 9.1.1 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีที่ 876/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (หน้ำ 118)    

เอกสำรประกอบที่ 9.1.2 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2557                                   
(กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 119)  

เอกสำรประกอบที่ 9.1.4 กำรด ำเนินงำนตำมจุดอ่อนจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงำน และผล
กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ปีกำรศึกษำ 2557 ศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ (หน้ำ 120) 

- คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ปี 2557 
(http://cia.sut.ac.th/2013/images/documentPDF/QA/2557/Guideline2557.pdf) 
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องค์ประกอบที่ 12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ    

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 12.1 จ ำนวนกิจกรรมนำนำชำติที่เกิดขึ้นของมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557-

มิถุนำยน 2558) 
12.2 จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือที่มหำวิทยำลัยลงนำมร่วมกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ  

ปี กำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557-มิถุนำยน 2558)  
12.3 จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557   

(กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558)  
 

ตัวบ่งชี้ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  

 (กรกฎาคม 2557-มิถุนายน 2558) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< 120 ครั้ง 121-150 คร้ัง 151-180 คร้ัง 181-209 คร้ัง ≥ 210 คร้ัง 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนำนำชำติประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  
(1 กรกฎำคม 2557 – 30 มิถุนำยน 2558) เพ่ือน ำเสนอภำพรวมข้อมูลกิจกรรมนำนำชำติของมหำวิทยำลัย ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ/บุคลำกร กำรวิจัย กำรประชุม กำรเจรจำควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรเข้ำ
ร่วมกำรประชุมสัมมนำ/น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมนำนำชำติ โดยท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำก
หน่วยงำนใน มทส. ที่เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/สถำบันต่ำงประเทศในกำร
ให้ข้อมูลผลกำรด ำเนินภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด รวมทั้งสรุปรวบรวมข้อมูลกำรไป
ด ำเนินภำรกิจของผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำจำกระบบกำรให้บริกำรหนังสือเดินทำงและวีซ่ำ และ
ข้อมูลกำรไปต่ำงประเทศจำกส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีกิจกรรมควำมร่วมมือกับนำนำชำติ รวมทั้งสิ้น 383 ครั้ง โดยเป็น
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ/น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุมนำนำชำติ จ ำนวน 177 ครั้ง จ ำแนกเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร จ ำนวน 333 ครั้ง เกี่ยวข้องกับนักศึกษำจ ำนวน 50 ครั้ง  
มีกิจกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นมำกที่สุด 60 ครั้ง (ร้อยละ 26.43%) และส ำนักวิชำที่ด ำเนินกิจกรรมมำก
ที่สุดคือ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 93 ครั้ง (ร้อยละ 24.28) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 81 ครั้ง (ร้อยละ
21.15) 81 และส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 75 (ร้อยละ 19.58) ตำมล ำดับ (ดังเอกสำรประกอบที่ 12.2.1)  
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

383  ครั้ง 5 คะแนน ≥  210 ครั้ง   

รายการหลักฐาน  : 
- เอกสำรประกอบที่ 12.1.1 รำยงำนสรุปข้อมูลกิจกรรมนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2557 (1 กรกฎำคม 2557- 

30 มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 124) 
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ตัวบ่งชี้ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

ด าเนินการเสนอสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

< 5 ฉบับ 6-10 ฉบับ 11-15 ฉบับ 16-19 ฉบับ ≥ 20 ฉบับ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  
 ศูนย์กิจกำรนำนำชำติอ ำนวยควำมสะดวกให้กับส ำนักวิชำและหน่วยงำนต่ำงๆในมหำวิทยำลัยในกำร
จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ  โดยศูนย์ฯ พิจำรณำเนื้อหำและภำษำในข้อตกลงซึ่ งได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำแล้ว และจัดท ำเป็นวำระเสนอสภำวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำ และเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติทักท้วง ก่อนเสนอให้ทั้งสองฝ่ำยลงนำม ในปีกำรศึกษำ 2557 ศูนย์ฯ ได้อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับส ำนักวิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ (ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 
และศูนย์กิจกำรนำนำชำติ) ในกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 14 ประเทศ 
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน สหรำชอำณำจักร ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน มำเลเซีย รัสเซีย สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ รำชอำณำจักรเบลเยียม บังคลำเทศ แคนำดำ และสำธำรณรัฐ
ฟิลิปปินส์) โดยน ำเสนอสภำวิชำกำรพิจำรณำ จ ำนวน 26 ฉบับ ลงนำมแล้ว 10 ฉบับ และอยู่ ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร ลงนำมอีก 16 ฉบับ  (http://cia.sut.ac.th หัวข้อ ควำมร่วมมือ หัวข้อย่อย สืบค้น MOU ออนไลน์)  
เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือที่สถำบันต่ำงประเทศลงนำมควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีในปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 15 สถำบัน และจ ำนวน 17 ข้อตกลง มีจ ำนวน 10 สถำบันที่ มี
กำรด ำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 67% (ดังเอกสำรประกอบที่ 12.2.1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

26 ฉบับ 5 ≥ 20 ฉบับ   

รายการหลักฐาน  :  
เอกสำรประกอบที่ 12.2.1 สรุปผลกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ  
 ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557-มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 135)   
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ตัวบ่งชี้  12.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ปีการศึกษา 2557   (กรกฎาคม 2557-มิถุนายน 2558)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง ≥  9 ครั้ง 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  
 ศูนย์กิจกำรนำนำชำติสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยประชำสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำนำนำชำติ  รับสมัครนักศึกษำนำนำชำติ รวมทั้งดูแลอ ำนวยควำมสะดวกนักศึกษำ
นำนำชำติในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชำกำร เช่น กำรปฐมนิเทศนักศึกษำนำนำชำติ กำรจัดกิจกรรมวันนักศึกษำ
นำนำชำติ (International Night) กำรจัดทัศนศึกษำ กำรจัดแสดงดนตรีเพ่ือส่งเสริมบรรยำกำศนำนำชำติทำง
วัฒนธรรม กำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยนด้ำนวัฒนธรรม กำรจัดนิทรรศกำรและกำรจัดฉำยภำพยนตร์ประเทศ
สมำชิกอำเซียน กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำไทยดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ กำรน ำนักศึกษำนำนำชำติเข้ำร่วมโครงกำร
วัฒนธรรมและกำรสัมมนำนำนำชำติ กำรน ำนักศึกษำเข้ำร่วมฉลองตรุษจีนของจังหวัดนครรำชสีมำ กำรสอน
ภำษำไทยให้กับนักศึกษำนำนำชำติ รวมทั้งกำรจัดพบปะสังสรรค์ต่ำง ๆ โดยได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ  ซึ่งจำกกำรตอบแบบสอบถำมนักศึกษำมีควำมพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี
ระดับ 4-5 คะแนน ในระดับดี หรือ ดีมำก โดยมีข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งศูนย์ฯ ได้น ำมำพิจำรณำ
ประกอบกำรก ำหนดกิจกรรมครั้งต่อไป 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
10 ครั้ง 5 ≥  10 ครั้ง   

รายการหลักฐาน  :  
เอกสำรประกอบที่ 12.3.1 สรุปรำยกำรกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำของศูนย์กิจกำร

นำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557-มิถุนำยน 2558) (หน้ำ 137) 
เอกสำรประกอบที่ 12.3.2 ผลสรุปแบบส ำรวจควำมพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษำนำนำชำติ (หน้ำ 140) 



ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ แผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 คะแนน 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/

สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/
สถาบัน 

7 ข้อ มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

5 ข้อ มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

2 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ มีการด าเนนิการ 
4 ข้อ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนนิการ
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์
กิจการนานาชาต ิ

≥  ร้อยละ 90 ร้อยละ 86.42 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   3.80 คะแนน 
(ดี) 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 9 ข้อ มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.00 คะแนน 
(ดี) 

องค์ประกอบที ่12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี ้12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่ เกิดขึ้นของ

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  
≥  210 คร้ัง 383 คร้ัง 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศที่ศูนย์
กิจการนานาชาตดิ าเนินการเสนอสภา
วิชาการ ปีการศึกษา 2557  

≥   20 ฉบับ 26 ฉบับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้12.3 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2557  

 ≥  10 คร้ัง 10 คร้ัง 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 คะแนน 
(ดีมาก) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ   4.30 คะแนน 

(ดี) 
 
หมายเหตุ:  ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 7.1 7.2 7.6 และ 9.1   
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557  เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2555 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และ แผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
6 ข้อ 

(4 คะแนน) 
6 ข้อ 

(4 คะแนน) 
6 ข้อ 

(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
2 ข้อ 

(2 คะแนน) 
2 ข้อ 

(2 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ 5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
4 ข้อ 

(4 คะแนน) 
4 ข้อ 

(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ 
ร้อยละ 98.92 
(5 คะแนน) 

ร้อยละ 93.82 
(4 คะแนน) 

ร้อยละ 86.42 
(4 คะแนน) 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 
 
 
องค์ประกอบที ่12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี ้12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557 
381 คร้ัง 

(5 คะแนน) 
276 คร้ัง 

(5 คะแนน) 
383 คร้ัง 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา

ในต่างประเทศที่ศูนย์กิจการนานาชาตไิด้
ด าเนินการเสนอสภาวชิาการ ปกีารศึกษา 2557  

21 ฉบับ 
(5 คะแนน) 

28 ฉบับ 
(5 คะแนน) 

26 ฉบับ 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้12.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

13 ครั้ง 
(5 คะแนน) 

14 คร้ัง 
(5 คะแนน) 

10 คร้ัง 
(5 คะแนน) 
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จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข  
 

ปีการศึกษา 2557 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ 10 
ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ในระดับดี คือ ได้คะแนน 4.40 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า  

5 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนนเต็ม  
4 ตัวบ่งชี้ได้ 4 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 และ  
1 ตัวบ่งชี้ได้ 3 คะแนน จากคะแนน เต็ม 5 ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบริหารความเสี่ยง 
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
 4) ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ศูนย์กิจการ

นานาชาติด าเนินการเสนอสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2557  
 5) ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ปีการศึกษา 2557  
 ตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนน 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

ศูนย์/สถาบัน 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
 4) ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนน 3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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จากรายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทาง
เสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

 

ในการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2557 ศูนย์ฯ ได้ทบทวนนโยบาย 
ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง ระหว่างแผนปฏบิัติการของศูนย์ฯ 
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ โดย
บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ผลผลติตัวชี้วดั (3 ผลผลิต 3 ตัวบ่งชี้ 18 
กิจกรรม) และด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน และปรับปรุงแผนปฏบิัติ
การตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของ
มหาวิทยาลยั  

1. จัดท าแผนในเชิงรุกให้มาก
ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสู่สากล และ
การสนับสนุนการจัดหลักสูตร
นานาชาติให้ชัดเจนมากขึ้น 
 

- - 

7. การบริหารและการ
จัดการ 
   

ศูนย์ฯ ได้ด าเนินพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกิจของ
ศูนย์ฯ ดังนี้  
1. ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับตา่งประเทศ  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ฯให้ใช้งานได้อย่าง
เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้: ศูนย์ฯ ด าเนนิงานดา้นการ
พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนไม่
ครบถ้วนตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
ศูนย์ฯ ด าเนนิการไดต้ามเกณฑท์ี่ก าหนดเพียง 
3 เกณฑ์แรก และไม่สามารถด าเนินการตาม

ประชุม ระดมสมอง บุคลากร
ของศูนย์ฯ เพื่อร่วมกัน 
1. ก าหนดแนวทางในการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร พั ฒ น า
หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

2. ฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
3. ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ 
4. ฐานข้อมูลนักศึกษานานาชาติ  
5. ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยในอาเซียน  

2. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องให้
หน่วยงานและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์
จากระบบสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ และขอความร่วมมือ/
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการ
ตอบแบบประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อน าข้อมูลไป
ใช้ ในการปรับปรุ งพัฒนา
ฐานข้อมูล  เช่น การให้รางวัล
หน่วยงานและบุคคลที่ ใช้
ข้อมูล และตอบแบบสอบถาม 
3 .  ส่ ง เ สริ ม  สนั บสนุน ใ ห้
บุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถมากยิ่งขึ้น   
 

เกณฑ์ 2 เกณฑ์หลังได้ (ขาดการรวบรวม
ประเด็นความรู้มาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และยัง
ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เปน็แนวปฏิบัตทิี่ดี
มาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง)  และได้
คะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 5  
 

เรียนรู้ให้สามารถด าเนินการ
ตามเกณฑ์ได้ครบทุกเกณฑ์ 2. 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ก า ร
ด าเนินการ KM ของศูนย์ และ
ก าหนดแผนพัฒนาศูนย์ฯ 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

ศูนย์ฯ ได้เร่ิมด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่
ปีการศึกษา 2548 และได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีระบบและกลไกที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการในเรื่องประกันคุณภาพ
ภายในโดยบุคลากรเห็นความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกประกัน
คุณภาพซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปีพร้อม
ทั้งน าผลในการประเมินภายในมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ฯให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

1. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
กา รประกั นคุณภาพของ
ศูนย์ฯ ให้ต่อเนื่อง เป็นระบบ 
ตลอดทั้งปีการศึกษา และ
เป็นปัจจุบันให้มากข้ึน  
2.ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
เมื่อศูนย์ฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี  

- - 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

12. การด าเนินงานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับส านักวิชา
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา รวมทั้ งการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติจากทุกหน่วยงาน โดยให้
ส านักวิชากรอกข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ
ออนไลน์ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นปัจจุบัน 
สามารถรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังแสวงหาข้อมูล
จากช่องทางอ่ืน เช่นจากฐานข้อมูลการ
ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของ
ศูนย์ฯ เอง รวมทั้งข้อมูลจากระบบการลาไป
ต่างประเทศของส่วนการเจ้าหน้าที่  ซึ่งการ
แสวงหาข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้ครอบคลุมมากข้ึน  
 
ในปี 2556 ศูนย์รวบรวมข้อมูล ฯ จากแหล่ง
ต่างๆ ดังกล่าว ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปี 2556
มีจ านวน276 คร้ัง อ านวยความสะดวกในการ

1. ติดตามผลการด าเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ของส านักวิชา/หน่วยงาน 
เพื่อจัดท ารายงานผลความ
ร่วมมือภายใต้ข้อตกลงเป็น
ประจ าทุกปี 
2. ขอความร่วมมือส านักวิชา
ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม
นานาชาติของส านักวิชาให้
เป็นระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
กรอกข้อมูลออนไลน์ของแต่
ละส านักวิชาสามารถรวบรวม
กรอกข้ อมู ล ใ ห้ศู นย์ ฯ  ไ ด้
ครบถ้วนและสะท้อนภาพรวม
ด้านกิจกรรมนานาชาติที่เป็น
จริงของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
สมบูรณ์ 
3.  ร่ วมมื อกับส านั กวิ ชา / 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 
(ร่าง) แผนความร่วมมือกับ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แล ะ เ ส น อ
มหาวิทยาลัยตั้งคณะท างาน/

- - 
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จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ
โดยมีการลงนามร่วมกันแล้วจ านวน 28 ฉบับ 
และจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาจ านวน 14 ครั้ ง  ซึ่ งสู งกว่ า
เป้าหมาย และได้คะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถ
สะท้อนความส าเร็จในการด าเนินภารกิจหลัก
ของศูนย์ฯ ในการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

กรรมการพิจารณา (ร่าง) เพื่อ
จั ด ท า เ ป็ น แ ผ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
 
  



ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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1 จาก 2 6/8/2558 19:15
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การปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยก์ิจการนานาชาติ 
(ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
 

ตัวบ่งชี้
ที ่ รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 

ร้อยละของ 
ผลผลิตเทียบกับ 

เป้าหมาย 
ผลผลิต : ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ    

1. จ ำนวนผลงำนและ/หรือกิจกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับสถำบัน
ในต่ำงประเทศ 

58 67 115.51 

ผลผลิต : การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ    
2. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติในมหำวิทยำลัย 3 2 66.66 

ผลผลิต: การพัฒนานักศึกษา    
3. จ ำนวนกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

วัฒนธรรมอำเซยีน 
13 18 138.46 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้* 88.88 
 

หมายเหตุ: * ในกำรค ำนวณร้อยละของผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำยโดยเฉลี่ย หำกตัวช้ีวัดใดผลผลิตเกินเป้ำหมำย ถือว่ำบรรลุ
เป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
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สรุปผลผลติ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) 

 

ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ 
รวมท้ังป ี

ร้อยละ 
แผน ผล 

ผลผลิต : ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 
1. การเข้าร่วมประชุมในองค์กร/สมาคม ท่ี มทส. เป็นสมาชิก ครั้ง 5 3 60.00 
2. การเข้าร่วมการประชุม/กจิกรรมในต่างประเทศของผู้บริหารในฐานะ

ผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
ครั้ง 6 7 116.67 

3. การไปพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเยือนกับสถาบันมหาวิทยาลัยใน
ประเทศของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน 

ครั้ง 5 4 80.00 

4. กิจกรรมสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย และแปซิฟิก (AUAP) ครั้ง 6 - - 
5. ความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยศูนย์กิจการ

นานาชาติ  
ครั้ง 25 39 156.00 

 
6. การรายงานการด าเนินงานกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของ

มหาวิทยาลยั 
ครั้ง 1 1 100.00 

7. การสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 

ครั้ง 5 6 120.00 

8. การเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ สกอ. โดยศูนยฯ์ มีส่วนร่วม
สนับสนุนในการเข้าร่วมกจิกรรม 

ครั้ง 5 7 140.00 

ผลผลิต : การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
1. การจัดงานวันนักศึกษานานาชาต ิ ครั้ง 1 1 100.00 
2. การจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมนานาชาติ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ การ

แสดงต่าง ๆ 
ครั้ง 1 0 00.00 

3. นักศึกษาไทยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (Buddy care taker) ครั้ง 1 1 100.00 

ผลผลิต : การพัฒนานักศึกษา 
1. เผยแพร่ข้อมลูทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนบนเว็บไซต์

ของศูนย์กิจการนานาชาต ิ
ครั้ง 12 16 133.33 

2. จัดทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมส าหรบันักศึกษานานาชาต ิ ครั้ง 1 2 200.00 
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2-1 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรบัปีถัดไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  คะแนนการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน  หากข้อใดที่ท่านไม่สามารถประเมินได้ ขอความกรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง NA (Not Applicable)    

และหากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแตล่ะประเด็น โปรดระบุด้วย 
 

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ปัจจัยโดยรวมของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน   

    1.1  ด้านคณะกรรมการศูนย์/ สถาบัน    
1.1.1  ท่านมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มากน้อยเพียงใด   

 1  ตระหนัก และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันน้อยมาก   
 2  ตระหนัก และเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันน้อย   
 3  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันปานกลาง   
 4  เข้าใจ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันมาก   
 5  เข้าใจ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันมากที่สุด   

1.1.2  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคดิเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ มากน้อยเพียงใด   
 1  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ น้อยมาก   
 2  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ น้อย   
 3  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ ปานกลาง   
 4  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ มาก    
 5  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระ มากที่สุด   

1.1.3  คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ตามประเดน็ในแต่ละวาระ     
 1  น้อยมาก   
 2  น้อย   
 3  ปานกลาง   
 4  มาก   
 5  มากที่สุด   

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 
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หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน   
    2.1  ด้านนโยบาย   

2.1.1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนัมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนาศูนย/์ สถาบัน   
 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน   
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน   
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน  และมี

พัฒนาการ  
  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และส่งผล
ต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

  2.2  ด้านข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หน้าที่ และตามภารกิจหลักของศูนย/์ สถาบัน 5 ด้าน  [1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  2) ด้านการวิจัย   
  3) ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5) ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย]ี 

  

2.2.1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานของศูนย์/ 
สถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  พิจารณาหาแนวทางการประสานงานระหวา่งศูนยก์ับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  และให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการ และปฏิบตัิหนา้ที่
อื่นที่อธิการบดีมอบหมาย 

  

 1 ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันน้อยมาก       
 2  ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันน้อย       
 3 ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันปานกลาง    
 4 ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันมาก    
 5 ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันมากที่สุด   

2.2.2  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา  
  ด้านสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

  
 

 1  คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน  
  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน และส่งผลต่อการพฒันาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
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หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.2.3   การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านสนับสนุนการวิจัย 

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการวิจัย   
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการวิจัย   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการวิจัย    
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นสนับสนุนการวิจยั และมี

พัฒนาการแต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 
  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการวิจัย และส่งผลต่อ
การพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.2.4  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ

แก่สังคม 
  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคม และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ
แก่สังคม และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.2.5  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
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หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.2.6  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านสนับสนุนการปรบัแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี

  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสนับสนุนการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 2.3  ด้านหลักธรรมาภิบาล   
2.3.1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั ด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ และส่งเสริมความเป็นอิสระและธรรมาภิบาล

ในมหาวิทยาลัย  (หลักธรรมาภิบาลมี 10 ข้อ ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิผล  2) หลักประสิทธิภาพ  3) หลักการตอบสนอง  4) หลัก
ภาระรับผดิชอบ   5) หลักความโปร่งใส  6) หลักการมสี่วนร่วม  7) หลักการกระจายอ านาจ  8) หลักนิติธรรม  9) หลักความเสมอภาค  
และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลน้อยมาก    
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลน้อย    
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลปานกลาง    
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลมาก    
 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งเสริมความเป็นอิสระและใช้หลักธรรมาภิบาลมากที่สุด    

2.3.2  คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน จัดใหม้ีกระบวนการที่มคีวามชัดเจนในการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ 
สถาบันแต่งตั้ง  

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ สถาบันแต่งตั้งน้อยมาก   
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ สถาบันแต่งตั้งน้อย   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ สถาบันแต่งตั้งปานกลาง   
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ สถาบันแต่งตั้งมาก   
 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการทีศู่นย์/ สถาบันแต่งตั้งมากที่สุด   
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2-5 
 

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 2.4  ด้านนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน  [1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่ายงบประมาณ  3) ด้านการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา (QA) 4) ด้านการจัดการความรู้ (KM)  5) ด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) และการควบคุมภายใน (IC)  
  6) ด้านวิจัยสถาบนั (IR) 7) ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (USR)] 

  

2.4.1 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนาด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ สถาบัน 

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ 
สถาบัน 

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ 
สถาบัน 

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ 
สถาบัน  

  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ 
สถาบัน และมีพัฒนาการแต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์/ 
สถาบัน  และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.4.2  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการ
จัดเตรียมและการใช้จ่ายงบประมาณ  

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

   

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเตรียมและการใช้จ่าย
งบประมาณ และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
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2-6 
 

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.4.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนา 
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา (QA)  

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)   
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)   
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากบัดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพฒันาด้านการประกันคณุภาพการศึกษา (QA)   
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

(QA) และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 
  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QA) และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.4.4  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านการจัดการความรู้ (KM)   

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการจดัการความรู้ (KM)     
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นการจัดการความรู้ (KM)       
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทปานกลางในการก ากบัดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการจดัการความรู้ (KM)     
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นการจัดการความรู้ (KM)     

และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 
  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการจดัการความรู้ (KM) 
และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย/์ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.4.5  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านการบรหิารความเสีย่ง (RM) และการควบคุมภายใน (IC)    

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยง 
(RM) และการควบคุมภายใน (IC)     

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นการบริหารความเสี่ยง (RM) 
และการควบคุมภายใน (IC)      

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทปานกลางในการก ากบัดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยง 
(RM) และการควบคุมภายใน (IC)     

  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นการบริหารความเสี่ยง (RM)  
และการควบคุมภายใน (IC) และมพีัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยง 
(RM) และการควบคุมภายใน (IC)  และส่งผลต่อการพัฒนาศูนย/์ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
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2-7 
 

หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.4.6 การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนา 
  ด้านวิจัยสถาบัน (IR)   

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิจัยสถาบัน (IR)      
 2 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิจัยสถาบัน (IR)    
 3 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิจัยสถาบัน (IR)    
 4 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาดา้นวิจัยสถาบัน (IR) และมีพัฒนาการ 

แต่อาจยังไมเ่ป็นรูปธรรมนัก 
  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาด้านวิจัยสถาบัน (IR)  และ
ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย/์ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2.4.7  การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนา 
   ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (USR)   

  

 1 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทน้อยมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนาดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (USR)   

  

 2 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนั มีบทบาทน้อยในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (USR)     

  

 3 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทปานกลางในการก ากับดแูลและกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนาด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (USR) 

  

 4 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(USR) และมีพัฒนาการ แต่อาจยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

  

 5 คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มีบทบาทมากที่สุดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(USR)  และส่งผลต่อการพัฒนาศนูย์/ สถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

3. คุณภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน   
 3.1 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม   

 1 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ
 ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมน้อยมาก 

  

 2 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ
 ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมน้อย 

  

 3 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ
 ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมปานกลาง 

  

 4 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ
 ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมและมีการรับฟังความคดิเห็นจากชุมชนและสังคมมาก 

  

 5 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ
 ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมมากที่สดุ 
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หัวข้อประเมิน  / คะแนนการประเมิน NA ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 3.2 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ก่อให้เกดิการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของศูนย์/ สถาบัน   
 1 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศนูย์/ สถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และภารกิจของศูนย์/ สถาบัน

 น้อยมาก 
  

 2 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศนูย์/ สถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และภารกิจของศูนย์/ สถาบัน
 น้อย 

  

 3 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และสอดคล้องกับวิสยัทัศน ์และภารกิจของศูนย/์ สถาบนั
 ปานกลาง 

   

 4 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศนูย์/ สถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์/ สถาบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และภารกิจของศูนย์/ สถาบัน
 มาก 

  

 5 นโยบายจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ท าให้เกดิการพัฒนาศูนย์/ สถาบันอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ
 ของศูนย์/ สถาบันมากทีสุ่ด 

  

 3.3 คณะท างานทีค่ณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนัแต่งตั้งสามารถท าหนา้ที่แทนคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ในเรื่องที่มอบอ านาจ และกลั่นกรองงาน 
  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

  

 1 คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันแต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบน้อยมาก   
 2 คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันแต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบน้อย   
 3 คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันแต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบปานกลาง และเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบัน 

 ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ ่
  

 4 คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันแต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบมาก โดยมีการกลั่นกรองบางเรื่องเพื่อเสนอ
 คณะกรรมการประจ าศูนย/์ สถาบนัตัดสินใจ 

  

 5 คณะท างานที่คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบันแต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบอย่างเตม็ที่ และทบทวนการมอบอ านาจอย่างสม่ าเสมอ   
 3.4 โดยภาพรวม คณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ประสบความส าเร็จในการก ากับดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย/์ สถาบนั   

 1 ประสบความส าเร็จน้อยมาก           2  ประสบความส าเร็จน้อย   
 3 ประสบความส าเร็จปานกลาง           4  ประสบความส าเร็จมาก   
 5 ประสบความส าเร็จมากที่สุด            

 3.5 โดยภาพรวม การด าเนนิงานของคณะกรรมการประจ าศนูย/์ สถาบัน ประสบความส าเร็จในการถา่ยทอดนโยบายและสื่อสารไปยังหน่วยงานของศูนย/์สถาบนั   
 1 ประสบความส าเร็จน้อยมาก           2  ประสบความส าเร็จน้อย   
 3 ประสบความส าเร็จปานกลาง           4  ประสบความส าเร็จมาก   
 5 ประสบความส าเร็จมากที่สุด            
 
 

- 70 -



2-9 
 

ก.  ท่านคิดว่าคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน มจีุดเด่นหรือความส าเร็จอะไรบ้าง                      
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
ข.  ท่านคิดว่าคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ควรพัฒนาด้านใดของคณะกรรมการประจ าศูนย์/ สถาบัน ในอนาคต      

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
ค.  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
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สรุปการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2557 (ระหว่างกรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

ครั้งที่ วันที่/ เวลา หัวข้อเรื่องประชุม 
1. วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 

เวลา 14.00 น.  
1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. เตรียมความพร้อมรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 

2. วันที่ 21 สิงหาคม 2557 
เวลา 14.00 น.  

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร  
2. เตรียมความพร้อมในการจัดกจิกรรม 

3. วันที่ 26 กันยายน 2557 
เวลา 14.00 น.  

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ประชุมหารือการดูงาน และสมัมนานอกสถานที ่

4. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
เวลา 09.00 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ประชุมปรับภาระหน้าที่มอบหมายงานเนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุ
และลาออกจากงาน 

5. วันที่ 15 ตุลาคม 2557 
เวลา 14.00 น. 

1. แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
3. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
4. ส ารวจความต้องการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
5. แจ้งงบประมาณหมวดพัฒนาบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
6. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
7. แจ้งงบประมาณด าเนินโครงการ Happy Workplace 
8. บทบาทของ CIA ในการสง่เสรมิความเป็นนานาชาติ 

6. วันที่ 6 พฤศจกิายน 2557 
เวลา 10.00 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการของศูนยก์ิจการนานาชาติ ปี 2559 
2. ประชุมการจัดท าโครงการ เพือ่บรรจุในแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. การจัดท าแผนกลยุทธ ์

7. วันที่ 21 มกราคม 2558 1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ประชุมการจัดท าโครงการ เพือ่บรรจุในแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. ประชุมรายงานบรหิารความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ครั้งที่ วันที่/ เวลา หัวข้อเรื่องประชุม 
4. น าเสนอกิจกรรม Happy Workplace ประจ าหน่วยงาน 
5. ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) 

8. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 10.00 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 09.30 น.  

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการของศูนยก์ิจการนานาชาติ ปี 2558 

10. วันที่ 8 เมษายน 2558 
เวลา 14.00 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 
3. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

11. วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.30 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) 
3. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

12. วันที่ 5 มิถุนายน 2558 
เวลา 14.00 น. 

1. ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
2. ทบทวนวิเคราะห์สภาแวดล้อม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยฯ 
3. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557  

 

- 73 -
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การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2557 
(กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

การเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย 

ชื่อ กิจกรรม 
นางมัณฑนา  ทยาธรรม 1. ประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา “คุณภาพของแผนกลยุทธ์และหลักสูตร” 
Mini_UKM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ 
โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

2. อบรมและฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ใน
การพัฒนาหน่วยงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความส าคัญ
ของโครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น วันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 

นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ 1. อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University 
Risk Management: URM” เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2557  ณ ห้อง 
สุรนารี สุรสัมมนาคาร 

2. อบรมโครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้องวีไอพี สุรสัมมนาคาร 

3. อบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน ในวันที่ 
31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร 

4. อบรมการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองและการดูแลตนเอง ในวันที่  23 
เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

นางสาวสุมิตรา  วิไชยค ามาตย์ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ในส่วนของการจัดการ
งาน/โครงการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2 

2. อบรมหลักสูตร “การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ” วันที่  22 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร 

3. อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University 
Risk Management: URM” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี 
สุรสัมมนาคาร 
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เอกสารประกอบท่ี 7.1.5 

ชื่อ กิจกรรม 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 และแผน
งบประมาณการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ 
ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร 

5. อบรมหลักสูตร “Innovative, Rigorous, and Open-minded IROs” 
นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ 1. อบรมหลักสูตรเทคนิ คการเขี ยนรายงานการประชุมอย่ างมี

ประสิทธิภาพ วันที่  5 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมสารวิธาน 
อาคารบริหาร 

2. อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University 
Risk Management : URM” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 
สุรนารี สุรสัมมนาคาร  

3. อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาและการประเมินผล
โครงการ วันที่ 6-7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา 

4. อบรมโครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร  

5. อบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการท างาน วันที่ 31 
มีนาคม 2558 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร 

6. อบรมและฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการน า EdPEx/TQA มาใช้ใน
การพัฒนาหน่วยงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความส าคัญ
ของโครงร่างองค์กรและการเขียนโครงร่างองค์กรเบื้องต้น วันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร 

7. อบรมหลักสูตร เทคนิคการท าสื่อกราฟฟิกงานประชาสัมพันธ์ดิจิตัล 
ผ่ าน เครือข่ าย ในยุค  Social Media ครั้ งที่  1  และ  2  วันที่  25 
มิถุนายน 2558 และวันที่  2 กรกฎาคม 2558 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 อาคารเครื่องมือ 7 

นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมาน 1. อบรมหลักสูตรเทคนิ คการเขี ยนรายงานการประชุมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสารวิธาน 
อาคารบริหาร  

2. อบรมหลักสูตร “การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ” วันที่  22 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร 
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ปฏิทินการประชุมภายในศูนย์กิจการนานาชาต ิพ.ศ. 2557 
 

คร้ังที่ เดือน วันที่ประชุม เวลา 

1/2557 มกราคม 9 มกราคม 2557 14.00 น. 
2/2557 กุมภาพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2557 14.00 น. 
3/2557 มีนาคม 6 มีนาคม 2557 14.00 น. 
4/2557 เมษายน 3 เมษายน 2557 14.00 น. 
5/2557 พฤษภาคม 8 พฤษภาคม 2557 14.00 น. 
6/2557 มิถุนายน 5 มิถุนายน 2557 14.00 น. 
7/2557 กรกฎาคม 3 กรกฎาคม 2557 14.00 น. 
8/2557 สิงหาคม 7 สิงหาคม 2557 14.00 น. 
9/2557 กันยายน 4 กันยายน 2557 14.00 น. 
10/2557 ตุลาคม 2 ตุลาคม 2557 14.00 น. 
11/2557 พฤศจิกายน 6 พฤศจิกายน 2557 14.00 น. 
12/2557 ธันวาคม 11 ธันวาคม 2557 14.00 น. 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน SUT  - RM 6

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คะแนนก่อนสอบทาน

โอกาส ผลกระทบ คะแนน โอกาส ผลกระทบ คะแนน

(1) (2) (3) = 1x2 (1) (2) (3) = 1x2 ☺☺☺☺ ���� ☺☺☺☺ ����

1 ศกน. 1.  ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้

     มอบหมายงานประจําซึ่งเป็นภารกิจตามแผนปฏิบัติงาน

ของศูนย์ไปให้หน่วยงานอื่น

ST ชี้แจงให้เหตุผลและสร้างความกระจ่างในภารกิจให้

ผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร

3 2 6 1 M 3 2 6 1 M � 80 ได้อธิบายงานของศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารทราบแล้ว � 80 ได้อธิบายงานของศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารทราบแล้ว

2 ศกน. 2.  การดําเนินกิจกรรมไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการของศูนย์

     ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ

ยกเลิกกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติ

งาน หรือความสนใจของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลดลง

O กระตุ้น/ส่งข้อมูลให้ผู้มีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าวมากขึ้นเปลี่ยนตําแหน่ง    ที่นั่งของเจ้าหน้าที่

ใหม่

2 3 6 5 M 2 3 6 5 M � 100 ได้ดําเนินการดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนร่วมโดยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมผ่านทางอีเมล์ SMS Facebook เพื่อ

ดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น

� 100 ได้ดําเนินการดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนร่วมโดยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมผ่านทางอีเมล์ SMS Facebook เพื่อ

ดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น

3 ศกน. 3.  เจ้าหน้าที่มีโอกาสสุขภาพเสื่อมเนื่องจากสิ่งแวดล้อมของ

สถานที่ทํางาน/

     เครื่องปรับอากาศมีเสียงดังมาก (เนื่องจากสถานที่คับแคบ)

HS เปลี่ยนตําแหน่งที่นั่งของเจ้าหน้าที่ใหม่ 2 2 4 4 M 2 2 4 4 M � 100 ได้ดําเนินการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยนโยกย้ายโต๊ะทํางานให้ห่างจุดที่มี

เสียงดัง และให้ส่วนอาคารสถานที่ดําเนินการแก้ไขลดความดังของ

เครื่องปรับอากาศ

� 100 ได้ดําเนินการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยนโยกย้ายโต๊ะทํางานให้ห่างจุดที่มี

เสียงดัง และให้ส่วนอาคารสถานที่ดําเนินการแก้ไขลดความดังของ

เครื่องปรับอากาศ

4 ศกน. 4.  จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

     4.1 มหาวิทยาลัยไม่จัดสรรบุคลากรให้มากขึ้น

     4.2 จํานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

S วางแผน/เสนอขออัตรากําลังเพิ่มขึ้นให้

เหมาะสมกับปริมาณ

4 2 8 5 H 4 2 8 5 H � 100 ขอมหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม � 100 ขอมหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม

5 ศกน. 5. บุคลากรที่มีอยู่กําลังจะเกษียณ และจะลาออก/

     บุคลากรครบอายุการปฏบัติงาน/จะประกอบอาชีพใหม่

S ขออัตรากําลังทดแทนเร่งด่วน 4 3 12 1 H 4 3 12 1 H � 100 ขอมหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม � 100 ขอมหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม

6 ศกน. 6.  ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมีปัญหาบ่อย

     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีปัญหาบ่อย

ICT แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง(ศูนย์คอมพิวเตอร์/

MIS)

2 2 4 4 M 2 2 4 4 M � 100 แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์แก้ไข � 100 แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์แก้ไข

(นางวิลาสินี  วงศ์พินทุ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้สอบทาน

หลังการสอบทาน

ระดับค่า

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ลําดับ หน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง/

สาเหตุของความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม

ประเภท

ความเสี่ยง

การดําเนินการของหน่วยงาน

รอบครึ่งปี (รายงานเดือนมีนาคม 2557)

สถานะดําเนินการ %

ความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ

รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557)

สถานะดําเนินการ %

ความสําเร็จ
ผลการดําเนินการ

ระดับความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับ

ได้

ระดับค่าคาม

เสี่ยง

Page 1 of 1
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

 
 การให้บริการในด้านต่างๆ ของศูนย์กิจการนานาชาติ : ด ำเนินกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
ผู้ขอรับบริกำรเพื่อตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์ จ ำนวน 150 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 123 ครั้ง 
(พนักงำน 1 ครั้ง, อำจำรย์ 21 ครั้ง, นักศึกษำ 101 ครั้ง)  

ประเดน็วัดความพึงพอใจ  
Topic of Evaluation 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเจา้หนา้ทีผู่้ใหบ้ริการ Personnel           4.42 
 1.1 ควำมพรอ้มในกำรใหบ้ริกำร preparedness for giving services 225 96 42 8 0 4.26 
 1.2 ใหบ้ริกำรด้วยควำมสุภำพ และเป็นกนัเอง politeness and 
courtesy  

320 60 24 0 0 4.64 

 1.3 ควำมยิ้มแย้มแจ่มใสในกำรใหบ้รกิำร smiles and friendliness 325 32 42 0 0 4.59 
 1.4 รับฟังปญัหำหรอืข้อซักถำมของผู้รบับริกำรอยำ่งเต็มใจ attentively 
and willingness to listen to problems and questions 

230 108 42 0 0 4.37 

 1.5 สำมำรถให้ค ำชี้แจง ค ำอธบิำยและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเดน็ 
ability to inform, explain and properly answer questions asked 

215 104 42 8 0 4.24 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ           4.27 
 2.1 กำรชี้แจงรำยละเอียด/ให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหนำ้ที่ผูใ้ห้บริกำร The 
details / instructions provided by our staff  

240 100 42 0 0 4.39 

 2.2 ควำมชัดเจนของขัน้ตอนกำรท ำงำน clarity of the work process. 205 128 18 16 0 4.22 
 2.3 ใหบ้ริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ service 
provided in a timely manner. 

225 104 36 8 0 4.29 

 2.4 กำรให้ข้อมลูเกี่ยวกับกำรด ำเนนิกำร  provision of Information 175 152 30 8 0 4.20 
3. งานที่ให้บริการผา่นอนิเตอร์เนต็ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ศนูย์, ฐานขอ้มูล MOU Online, การส ารองที่นั่งไป
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงของนักศึกษา นักวจิัย ทีเ่ปน็ชาวตา่งชาติ (Online services such as CIA 
website, online services, online database etc. 

4.27 

 3.1 กำรเข้ำสู่เว็บไซต์ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน Easiness and 
uncomplicatedly to access the website. 

85 68 9 0 0 4.38 

 3.2 กำรสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว Quick search. 80 76 6 0 0 4.38 
 3.3 เว็บไซต์มีควำมทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน Updated, 
clear, proper and complete information. 

45 88 18 0 0 4.08 

 3.4 ข่ำวสำร ข้อมูลท่ีเผยแพร่ตรงกับควำมต้องกำร และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ The information meets reader’s needs and be 
benefits. 

60 80 15 0 0 4.19 

 3.5 กำรเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง Connection to 
related websites. 

75 76 9 0 0 4.32 

ค่าเฉลีย่ภาพรวมความพึงพอใจ (จากคะแนนเตม็ 5) 4.32 
ร้อยละภาพรวมความพึงพอใจ 86.42 
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4. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อจะน าไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ผู้ขอรับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นดังนี้ 

1. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/จำกนักศึกษำต่ำงชำต ิ
 We need more activities for international students that study at SUT2. Every things are 

excellence. no more mention. 
 Punctuality and completeness of promised works should be increased as more works 

need close supervision. 
 Keep up with good work.... 

2. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/จำกพนกังำน อำจำรย์และผูบ้ริหำร 
 เจ้ำหน้ำที่ให้บรกิำรด้วยควำมสุภำพ เป็นกันเอง และรวดเรว็มำก ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 เจ้ำหน้ำที่ใหข้้อมูลและประสำนงำนได้ดีมำกค่ะ ขอชื่นชมอยำ่งยิ่ง 
 บริกำรดีเยี่ยม และรวดเร็วมำก 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์กิจการนาชาติ 
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 การประเมินผลการให้บริการด้านในด้านต่าง ๆ ของศูนย์ ส าหรับพนักงานบริหารวิชาการ พนักงาน
สายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดท า
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้มารับบริการ และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการต่อไป 
 

 ในปีการศึกษา 2557 มีผู้มาขอรับบริการจ านวน 205 คน โดยขอรับบริการด้านต่าง ๆ จ านวน 421 
ครั้ง ได้แก่ขอรับบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จ านวน 156 ครั้ง ขอรับบริการที่เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ 
จ านวน 234 ครั้ง และขอรับบริการด้านข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน 19 ครั้ง งานพิธีการและต้อนรับ จ านวน 
12 ครั้ง ศูนย์ฯได้ขอความร่วมมือผู้ขอรับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ มีผู้ตอบแบบประเมิน 
123 ครั้ง (พนักงาน 1 ครั้ง, อาจารย์ 21 ครั้ง, นักศึกษา 101 ครั้ง) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.1 จ านวนครั้งในการให้บริการ จ าแนกตามประเภทของงานที่ให้บริการ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนครั้งในการให้บริการ จ าแนกตามประเภทของงานที่ให้บริการ 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่างานที่เกี่ยวกับนักศึกษา (ท้ังนักศึกษาไทยและต่างชาติ) มีจ านวนครั้งที่
ให้บริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56% ของการให้บริการงานต่าง ๆ จากศูนย์ฯ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักศึกษา
ต่างชาติที่ศึกษาอยู่ ณ มทส. ต้องต่อวีซ่าทุกคนต่อปี และต้องรายงานตัวทุก 90 วัน ตามระเบียบที่ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองก าหนด และงานด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า ให้บริการมากในล าดับรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 
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37% ของการให้บริการทั้งหมด ซึ่งเป็นการให้บริการออกหนังสือรับรองการขอหนังสือเดินทางราชการและ
หนังสือรับรองการขอวีซ่าให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ 

 
1.2 จ านวนผู้ขอรับบริการ จ าแนกตามประเภท 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนและประเภทของผู้ขอรับบริการ  

           
 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นประเภทที่ขอรับบริการจากศูนย์ฯมากที่สุดเป็นจ านวน 
67% -ของจ านวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด 123 คน ซึ่งสอดคล้องกับแผนภูมิที่ 1 ที่ให้บริการงานเกี่ยวกับนักศึกษา
มากที่สุดเช่นกัน และผู้ขอรับบริการในล าดับรองลงมาคือคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 32%  
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของงานและหน่วยงาน ที่ผู้ขอรับบริการตอบแบบประเมิน 
        ความพึงพอใจ 
2.1 จ านวนชนิดของงานและจ านวนคนที่ขอรับบริการที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

แผนภูมิที่ 3 แสดงชนิดของงานและจ านวนคนที่ขอรับบริการ 
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 จากแผนภูมิที่ 3 ชนิดของงานที่ผู้ของรับบริการมากที่สุดคือหนังสือเดินทางและวีซ่า ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 28.46% ของจ านวน
ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 123 คน และชนิดของงานที่ขอรับบริการมากเป็นอันดับรองลงมาคือการส ารองที่นั่งไป
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือไปต่อวีซ่า รายงานตัว 90 วันของนักศึกษาต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 16.43 %  
 

2.2 จ านวนหน่วยงานและจ านวนคนที่ขอรับบริการที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

แผนภูมิที่ 4 แสดงแผนภูมิแสดงหน่วยงานของผู้ขอรับบริการ 

 

 
 จากแผนภูมิที่ 4 สรุปได้ว่าผู้ขอรับบริการมากที่สุดอยู่ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 
44% ของผู้รับบริการจ านวน 123 คน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และส านักวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในล าดับ
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 20%  

 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลแสดงประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 
แผนภูมิที่ 5 แสดงแสดงระดับคะแนนที่ผู้ขอรับบริการประเมินความพึงพอใจ 

 ข้อ 3.1.1- 3.1.5  ประเมินด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 ข้อ 3.2.1-3.2.4  ประเมินด้านกระบวนการให้บริการ  
 ข้อ 3.3.1-3.3.5 ประเมินด้านการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต  
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 จากแผนภูมิที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าผู้ขอรับบริการส่วนมากประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ 5 
คือดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.59 % รองลงมาประเมินอยู่ในระดับ 4 คือมาก คิดเป็นร้อยละ 28.61 % ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในระดับมากที่สุด และยังได้แสดงความชื่นชมในการ
ให้บริการในแบบส ารวจความพึงพอใจด้วย ดังแสดงไว้ในสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 หัวข้อข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
   
 

สรุป 

สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติประจ าปี
การศึกษา 2557 ผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 คือมากที่สุด และระดับ 4 คือ
มาก เป็นอันดับรองลงมา ซึ่งสามารถประมวลผลค่าเฉลี่ยในภาพรวมของความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.42% 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติปรับปรุง
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ และปรับปรุงคู่มือกำร
ประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน 

ม.ค. 2557-มี.ค. 2558 

2. ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ เพื่อ
เตรียมกำรจัดท ำคู่มือ/รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2557 

เม.ย. 2558 

3. รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ  2557 ตำมตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงำนส ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

มี.ค.-มิ.ย. 2558 

4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 และเสนอ
คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ/คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กิจกำร
นำนำชำติพิจำรณำ 

ภำยใน มิ.ย. 2558 

5. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ให้งำนประกันคุณภำพ  
กำรศึกษำ  

ภำยใน 30 ก.ค.2558 

6. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำน ช่วงเดือน ส.ค. 2558 
7. น ำเสนอผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 จุดเด่น/
แนวทำงเสริม จุดด้อย/แนวทำงแก้ไข กรอบระยะเวลำกำรแก้ปัญหำ และควำม
ต้องกำรสิ่งสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ช่วงเดือน ธ.ค. 2558 
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       การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 

จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
1. ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ศูนย์ฯ ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ไม่
ครบถ้วนตำมเกณฑ์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยศูนย์ฯ ด ำเนินกำรได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดเพียง 2 เกณฑ์แรก และไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ 3 เกณฑ์หลังได้ (กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้
ของผู้มีประสบกำรณ์ตรงเพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี ขำดกำรรวบรวม
ประเด็นควำมรู้มำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร และยังไม่สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ในปีปัจจุบันหรือปีที่ผ่ำนมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง) 
แนวทางแก้ไข 
1. ศูนย์พิจำรณำก ำหนดทิศทำงและแผนกำรพัฒนำศูนย์ฯ สู่องค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยเชิญ
บุคลำกรส่วนแผนงำน/ภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญมำบรรยำย/
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในเรื่อง รวมทั้งส่งบุคลำกรของศูนย์เข้ำร่วม
กำรสัมมนำ KM 
2. เสนอให้ฝ่ำยวำงแผน/ส่วนแผนงำนจัดประชุม สัมมนำระหว่ำง
หน่วยงำนระดับศูนย์ฯ เพื่อศึกษำ แลกเปลี่ยน และร่วมกันหำแนวทำง
ในกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ได้ในระดับ
เท่ำเทียมกัน 

 
ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2558 

  
 

   
1. ศูนย์ฯ ได้เชิญคุณพิรุณ กล้ำหำญ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ บรรยำยในหัวข้อ “กำรจัดกำรควำมรู้ของ
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ” และเชิญคุณณรงค์ สุบงกช เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ บรรยำยในหัวข้อ “แบ่งปันประสบกำรณ์
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ที่เป็นระบบ” เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 และมีกำรปรับแผนกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ เพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 
2. สนับสนุนให้บุคลำกรในศูนย์ฯ เข้ำร่วมสัมมนำเครือข่ำยองค์กรกำร
เรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ “คุณภำพของแผน
กลยุทธ์และหลักสูตร” Mini_UKM ครั้งที่ 10 ระหว่ำงวันที่ 27-29 
พฤศจิกำยน 2557 ณ โรงแรมแมนดำริน เขำใหญ่ ซึ่งจัดโดยฝ่ำย
วำงแผน/ส่วนแผนงำน มทส. และได้เสนอข้อคิดเห็นให้ส่วนแผนงำน
จัดประชุม สัมมนำ ระหว่ำงหน่วยงำนระดับศูนย์ฯ เพื่อศึกษำ 
แลกเปลี่ยน และร่วมกันหำแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับ
ศูนย์ฯ สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ได้ในระดับเท่ำเทียมกัน 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข จากผล IQA 
1. โครงสร้ำงองค์กร (organization profile) ยังไม่เหมำะสมและขำด
ควำมชัดเจน 
2. ขำดกำรน ำยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำม
เป็นนำนำชำติมำจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนในเชิงรุก 
แนวทางแก้ไข 
1. ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจและโครงสร้ำงองค์กร 
2. ควรมีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เชิงรุกไปสู่ควำมเป็นนำนำชำติให้
ครบกระบวนกำร 

ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2558 

  
 

   
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้สำมำรถ
สนับสนุนไปสู่ควำมเป็นนำนำชำติให้ครบกระบวนกำร รวมทั้งทบทวน
ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ของศูนย์ฯ ซึ่งคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติให้
ควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ . 2555-2559 (ฉบับ
ทบทวน) เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ให้เป็นไป
ในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 

3. ผู้บริหำรขำดกำรพัฒนำผู้ร่วมงำนในทำงตรง 
4. บุคลำกรขำดแรงขับเคลื่อนในกำรท ำงำน 
แนวทางแก้ไข 
1. ผู้บริหำรระดับสูงควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มำกขึ้น 

ภำยในปี
กำรศึกษำ 
2558 

    ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรแสวงหำหลักสูตรที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำ
ตนเอง เช่น บุคลำกรของศูนย์ฯ เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
“CommTech Insight” ในระหว่ำงวันที่  2-10 กุมภำพันธ์ 2558  
ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุรบำยำ 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งท ำให้บุคลำกรมีควำมภูมิใจที่
ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุลำกรซึ่งมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำก
ในกำรพัฒนำหน่วยงำน เนื่องจำกบุคลำกรสำมำรถน ำประสบกำรณ์
มำใช้ปรับปรุงและพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบต่อไป 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

5. บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนมำรำยงำนในเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีกำรพัฒนำกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองให้แสดงถึง
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2558 

  
 

  สนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำดูแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงำนที่ได้รับค ำชมจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ซึ่งจะน ำมำปรับปรุงในกำรเขียนรำยงำน SAR ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 
เป็นต้นไป 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผล IQA 
1. ควรเพิ่มเติมภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำไทยสู่นำนำชำติไว้ใน
ภำรกิจ 
แนวทางแก้ไข 
- เพิ่มเติมกิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 
ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2557 

  
 
 

 
 

  
ได้บรรจุกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
โดยเพิ่ม โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำระดับปริญญำตรีกับมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ และโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ (เพื่อกำรศึกษำและวิจัย) 
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษำ  

 

2. น ำข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรมำก ำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนำและแก้ไข 
แนวทางแก้ไข 
- ปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์เป็นระยะ หรือตำมบัญชำของผู้บริหำรระดับสูง 

ภำยใน
ปีงบประมำณ 
2558-2559 

  
 

  ศูนย์ฯ ได้มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ของศูนย์กิจกำรนำนำชำติ และ
น ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งมีมติให้ควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับทบทวน) เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ให้เป็นไปในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 
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จุดอ่อน – แนวทางแก้ไข/ 
ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลา
การ

ด าเนินงาน 

แผน 
หรือ 

เป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

การด าเนินงานตามจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน 
 

ปัญหา-
อุปสรรค/ 

แนวทางการ
แก้ไข 
(ถ้ามี) 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบุ 
ร้อยละ) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

3. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที ่12.2 เป็นร้อยละของควำมร่วมมือ (MOU) ที่
มีกำรด ำเนินกิจกรรม 
แนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุง/แก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 โดยเพิ่มเติมกำรแสดงตัวเลขร้อยละ
ของควำมร่วมมือ (MOU) ที่มีกำรด ำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 

ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2557 

  
 

  ศูนย์ฯ ได้น ำเสนอประมวลภำพรวมควำมร่วมมือทั้งหมดของมหำวิทยำลัย
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้มีกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) 
ร่วมกัน  โดยเพิ่มเติมกำรแสดงตัวเลขร้อยละของควำมร่วมมือในเสนอ
สภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบแล้ว (สภำวิชำกำรครั้งที่ 
9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 และสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 
6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2557) และจะด ำเนินกำรแสดง
ตัวเลขในลักษณะเดียวกันในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปี
กำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป 

 

4. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที ่12.3 โดยเพิ่มเกณฑ์กำรวัดเชิงคุณภำพ 
แนวทางแก้ไข 
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรรม เพื่อแสดงกำรวัดเชิง
คุณภำพของกิจกรรม ซึ่งจะน ำไปปรับปรุงในกิจกรรมและจะรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนในตัวบ่งชี้ดังกล่ำวด้วย 

ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2557 

  
 

  ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของศูนย์ฯ ปี 2556 นักศึกษำนำนำชำติ
ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นให้ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันนักศึกษำนำนำชำติ 
ทุกภำคกำรศึกษำ (3 ครั้งต่อปี) รวมทั้งเสนอให้จัดกิจกรรม เพื่อ
แนะน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสันทนำกำร
เพื่อให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเรียนและชีวิตทั่วไป 
ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด ำเนินกำรปรับเพิ่มเติมกิจกรรมแล้ว และจะได้น ำผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไปน ำเสนอในรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) ตั้งแต่ปี 2557 ต่อไป 
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รายงานสรุปข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ ปีการศึกษา 2557  
(1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 

 ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติประจ าปีการศึกษา 2557 โดย
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลการลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ และการรวบรวมข้อมูลผู้ขอใช้บริการด้าน
หนังสือเดินทางและวีซ่า โดยผู้ด าเนินกิจกรรมได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมนานาชาติในทุกทวีปได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การ
บริการวิชาการ การไปเจราความร่วมมือและเยี่ยมชมหน่วยงานต่างประเทศและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรมนานาชาติมีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 383 ครั้ง สรุปรายข้อมูลรายละเอียดการที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. แผนภูมแสดงภูมิภาคและสถานการณ์ด าเนินกิจกรรม 

 แผนภูมิชุดที่ 1 แสดงจ านวนครั้งในการด าเนินกิจกรรมนานาชาติทั้งหมด และสถานะของการด าเนินกิจกรรม 

 จากแผนภูมิที่ชุดที่ 1แสดงให้ทราบว่าในปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 383 ครั้ง โดย
ด าเนินกิจกรรมากที่สุดในทวีปเอเชียจ านวน 227 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.27% ของจ านวนครั้งในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งด าเนินกิจกรรมมากที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นจ านวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.43% ของการ
ด าเนินกิจกรรมในทวีปเอเชีย ทั้งนี้จ าแนกเป็นการด าเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจ านวน 
81 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.15% และเป็นการด าเนินกิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงจ านวน 302 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 78.85%ของการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 
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2. แผนภูมแสดงภูมิภาคและสถานการณ์ด าเนินกิจกรรม 

แผนภูมิชุดที่ 2 แสดงจ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรม จ าแนกตามประเภทและสังกัดของผู้ด าเนินกิจกรรม 

 จากแผนภูมิที่ชุดที่ 2 แสดงให้ทราบว่าในปีการศึกษา 2557 ผู้ด าเนินกิจกรรมที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ 
เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมมากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.37% และมีนักศึกษามีการด าเนินกิจกรร
มากรองลงมา จ านวน 42 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.97% ของผู้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  

 จากแผนภูมิยังแสดงให้ทราบว่าส านักวิชาวิทยาศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมมากที่สุดจ านวน 93 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 24.28% ล าดับรองลงมาคือส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 81 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.15% 
ของจ านวนกิจกรมท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

 

3. แผนภูมแสดงลักษณะและประเภทของการด าเนินกิจกรรม 

แผนภูมิชุดที่ 3 แสดงจ านวนครั้งในการด าเนินกิจกรรม จ าแนกตามประเภทและลักษณะของการด าเนิน
กิจกรรม 
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 จากแผนภูมิที่ชุดที่ 3 แสดงให้ทราบว่าในปีการศึกษา 2557 ลักษณะการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศมีผู้ด าเนินกิจกรรมมากที่สุดได้แก่ การประชุมสัมมนา/น าเสนอผลงานในที่ประชุม
ต่างๆ จ านวน 177 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.21% และรองลงมาได้แก่การด าเนินการด้านการวิจัยเฉพาะเรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 3.62% ของด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ในภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมผู้ที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ 
เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมมากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.37% และมีนักศึกษามีการด าเนินกิจ
กรรมากรองลงมา จ านวน 42 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.97% ของผู้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ทั้งนี้กิจกรรมในข้อที่ 
1.1-4.2 ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ และข้อ 5.3-5.6 ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 

 
4. ตารางแสดงจ านวนข้อตกลงที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่ลงนามในปีการศึกษา 2557 
 ตารางท่ี 1. ตารางแสดงภูมิภาค ประเทศ และสถาบันที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
               สุรนารีในปีการศึกษา 2557  

ภูมิภาค/ประเทศ/ชื่อสถาบันต่างประเทศ 
ศูน

ย์ส
หก

ิจศ
ึกษ

าฯ
 

ศูน
ย์ก

ิจก
าร

นา
นา

ชา
ติ 

ส า
นัก

วิช
าฯ

 เก
ษต

ร 

Iส
 านั

กว
ิชา

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ส า
นัก

ฯ 
สัง

คม
 

จ า
นว

นร
วม

 

Asia คิดเป็นร้อยละ 73.48% ของข้อตกลงท่ีลงนาในปีการศึกษา 2557  
Indonesia   คิดเป็นร้อยละ 11.76%              
1. Universitas Ahmad Dahlan         1 1 
2. Universitas Pancasila   1       1 
Iran  คิดเป็นร้อยละ 5.88%              
3. University of Tehran   1       1 
Japan คิดเป็นร้อยละ 17.65%              
4. Shinshu University     3     3 
Myanmar คิดเป็นร้อยละ 5.88%              
5. University of Mandalaly         1 1 
P.R. China คิดเป็นร้อยละ 23.53%              
6. China Institute of Atomic Energy       1   1 
7. Hunan University of Humanities, Science 
and Technology 1         1 
8. Institute of High Energy Physics       1   1 
9. Kaili University   1       1 
Taiwan คิดเป็นร้อยละ 5.88%              
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ภูมิภาค/ประเทศ/ชื่อสถาบันต่างประเทศ 

ศูน
ย์ส

หก
ิจศ

ึกษ
าฯ

 

ศูน
ย์ก

ิจก
าร

นา
นา

ชา
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ส า
นัก

วิช
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 เก
ษต

ร 
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 านั
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ิชา

วิท
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สัง
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จ า
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นร
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10. National Taiwan University of Science and 
Technology  1       1 
Vietnam คิดเป็นร้อยละ 5.88%              
11. Ho Chi Minh City University of Science, 
Vietnam       1   1 
Europe  คิดเป็นร้อยละ 11.76% ของข้อตกลงท่ีลงนามในปี พ.ศ. 2557  
France คิดเป็นร้อยละ 5.88%              
12. The Institut National Polytechnique of 
Toulouse (INPT)     1     1 
Sweden คิดเป็นร้อยละ 5.88.76%              
13. University West         1 1 
Oceania  คิดเป็นร้อยละ 11.76% ของข้อตกลงท่ีลงนามในปีการศึกษา 2557  
Australia คิดเป็นร้อยละ 11.76%              
14. Royal Melbourne Institute of Technology 1         1 
15. Swinburne University of Technology 1         1 

Grand Total 3 4 4 3 3 17 

 จากตางรางที่ 1. ข้อมูลแสดงให้ทราบว่าสถาบันต่างประเทศในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศจ านวน 15 สถาบัน ข้อตกลงความร่วมมือ 17 ฉบับ โดยลง
นามข้อตกลงกับสถาบันต่างประเทศที่อยู่ในภูมภาคเอเชียมากที่สุดจ านวน 11 สถาบัน จ านวน 13 ข้อตกลง โดยมี
สถาบันที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือความร่วมมือมากที่สุดจ านวน 4 สถาบันและ 
จ านวน 4 ข้อตกลง  

 
5. จ านวนข้อตกลงทีล่งนามความร่วมมือทางวิชาการในปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามสถานะการด าเนิน

กิจกรรม 
แผนภูมที่ 4 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ จ าแนกตามสถานะการ

ด าเนินกิจกรรมคือ มกีารด าเนินกิจกรรม (Active MOU) และไม่มีการด าเนินกิจกรรม (Inactive MOU) 
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  จากแผนภูมิที่  4 จะแสดงให้ทราบว่าสถาบันต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 15 สถาบัน และจ านวน 17 ข้อตกลง มี
จ านวน 10 สถาบันที่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 67% ส่วนอีกหนึ่งสถาบันก าลังจะด าเนิน
กิจกรรมเนื่องจากแผนการด าเนินกิจกรรมก าหนดจะเริ่มเดือนสิงหาคม 2558   

 

6. จ านวนประเภทกิจกรรมที่ด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
ข้อตกลง (กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น) 

 ตารางท่ี 2. ตารางแสดงประเภทกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ทีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 

ประเภทกิจกรรม ศก
น.

ศส
พ.

สน
อ.

สว
ทก

.

สว
ทส

.

สว
ว.

รว
ม

1. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 1 3 4

1.2 การแลกเปล่ียนนิสิต 1 3 4

2. การวจิัย 2 2

2.1 โครงการวจิัยร่วม 2 2

4. การเจรจาความร่วมมือและการเยีย่มชมการด าเนินงานระหว่าง

สถาบัน 1 3 2 2 8

4.1 ผู้แทนสถาบันต่างประเทศมาศึกษาดูงานหารือความร่วมมอื 1 1 2 4

4.2 ผู้บริหารของหน่วยงานเดินทางไปเยีย่มชมกจิการ/หารือความร่วมมอื 3 1 4

รวม 2 3 3 2 2 2 14
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 จากตางรางที่ 2. ข้อมูลแสดงให้ทราบว่าการด าเนินกิจกรรมการเจรจาความร่วมมือและการเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานระหว่างสถาบัน มีการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด จ านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14% และกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาวิชาการมากเป็นล าดับรองลงมา จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57% ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด 

 

7. รายช่ือผู้ประสานหน่วยงานเจ้าหลักข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

สถาบันต่างประเทศ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าภาพ ชื่อผู้ประสานงาน 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

Hunan University of Humanities, Science and Technology ผศ.ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี 

Royal Melbourne Institute of Technology ผศ.ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี 

Swinburne University of Technology ผศ.ดร. สุนิติยา  เถื่อนนาดี 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 

Kaili University ศ.ดร. ยูเป็ง  แยน 
National Taiwan University of Science and Technology ศ.ดร. ยูเป็ง  แยน 

Universitas Pancasila ศ.ดร. ยูเป็ง  แยน 

University of Tehran ศ.ดร. ยูเป็ง  แยน 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

Shinshu University อ.ดร. สุทิศา  เข็มผะกา  

The Institut National Polytechnique of Toulouse (INPT) ผศ.ดร. เข็มวิทย์  จันต๊ะมา 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

China Institute of Atomic Energy หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ 

Ho Chi Minh City University of Science คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

Institute of High Energy Physics หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia รศ.ดร. อัญชลี  วรรณรักษ์ 

University of Mandalay รศ.ดร. อัญชลี  วรรณรักษ์ 

University West ผศ.ดร.  วีรพงษ์  พลนิกรกิจ 
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8. ตารางสรุปจ านวนกิจกรรมนานาชาติ จ าแนกตามสถาบันต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2557  

ภูมิภาค/ประเทศ/สถาบันต่างประเทศ 

ศก
น.

 

ศส
พ.

 

สน
อ.

 

สว
ทก

. 

สว
ทส

. 

สว
พ.

 

สว
พย

. 

สว
ว. 

สว
วศ

. 

รว
ม 

ยุโรป   2   21 1 2   3   29 

ฝรั่งเศส       6           6 

INP:ENSAT-ENSIACET and INSA-Toulouse       4           4 

Institute National Polytechnique-Toulouse (INP-Toulouse)       2           2 

เยอรมัน       1       1   2 

Carl Von Ossietzky University Oldenburg       1       1   2 

ราชอาณาจักรเบลเยียม   2               2 

Group T-Universtiy College Leuven   2               2 

สมาพันธรัฐสวิส         1     1   2 

ALICE         1     1   2 

สาธารณรัฐออสเตรีย       14   2   1   17 

Medical University of Innsbruck           2       2 

University of Innsbruck                1   1 

University of Natural Resources and Applied Life Sciences       14           14 

อเมริกาเหนือ           2 3     5 

สหรัฐอเมริกา           2 3     5 
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ภูมิภาค/ประเทศ/สถาบันต่างประเทศ 

ศก
น.

 

ศส
พ.

 

สน
อ.

 

สว
ทก

. 

สว
ทส

. 

สว
พ.

 

สว
พย

. 

สว
ว. 

สว
วศ

. 

รว
ม 

John Peter Smith Hospital Tarrant County            2       2 

University of Michigan             3     3 

ออสเตรเลีย   2               2 

เครือรัฐออสเตรเลยี   2               2 

Royal Melbourne Institute of Technology University    2               2 

เอเชีย 6 5 5 8 5     7 7 43 

ญี่ปุ่น   2   2 1     3 6 14 

Graduate School of Science of Engineering, Saga University, Japan                 1 1 

Kagoshima University       2           2 

Kyushu University                1   1 

Mie University   1     1         2 

Nagaoka University of technology   1             2 3 

Osaka University               1   1 

Shibaura Institute of Technology                 3 3 

Yamaguchi University               1   1 

ประเทศไทย   1               1 

 Benchmark Electronics (Thailand) Public Company Limited   1               1 
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ภูมิภาค/ประเทศ/สถาบันต่างประเทศ 

ศก
น.

 

ศส
พ.

 

สน
อ.

 

สว
ทก

. 

สว
ทส

. 

สว
พ.

 

สว
พย

. 

สว
ว. 

สว
วศ

. 

รว
ม 

สหภาพเมียนมา         1         1 

University of Mandalay          1         1 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 2 4 4 2     1   17 

China Institute of Atomic Energy     1             1 

Graduate University of Chinese Academy of Science, China     1             1 

Guizhou Academy of Agricultural Sciences (GZAAS)       2           2 

Guizhou University       1 1         2 

Huazhong University of Science and Technology  1 1               2 

Hunan University of Humanities, Science and Technology 1 1     1         3 

Institute of High Energy Physics     1         1   2 

Kaili University 1                 1 

University of Chinese Academy of Sciences 1   1             2 

Yunnan Agricultural University       1           1 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)     1         1 1 3 

National Cheng-Kung University               1 1 2 

National Taiwan University of Science and Technology     1             1 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม       2       2   4 

Hanoi University of Agriculture       1           1 
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ภูมิภาค/ประเทศ/สถาบันต่างประเทศ 

ศก
น.

 

ศส
พ.

 

สน
อ.

 

สว
ทก

. 

สว
ทส

. 

สว
พ.

 

สว
พย

. 

สว
ว. 

สว
วศ

. 

รว
ม 

Hanoi University of Science and Technology       1           1 

Ho Chi Minh City University of Science               1   1 

VNU-Hanoi University of Science               1   1 

สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 2       1         3 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2                 2 

Muhammadhiyah Yogyakarta University, University of Ahmad Dalan         1         1 

แอฟริกาใต้   2               2 

แอฟริกาใต้   2               2 

Durban University of Technology   2               2 

รวม 6 11 5 29 6 4 3 10 7 81 
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9. ตารางสรุปจ านวนกิจกรรมนานานาชาติทั้งที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ประจ าปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามประเภทกิจกรรม/หน่วยงานที่
ด าเนินกิจกรรม  

 

ประเภทกิจกรรม ทธ
.

ศก
น .

ศค
วท

.

ศบ
ส .

ศส
พ .

สก
ส .

สน
อ .

สบ
พว

.

สว
ทก

.

สว
ทส

.

สว
พ .

สว
พย

.

สว
ว .

สว
วศ

.

สอ
ส .

รว
ม

1. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 5 9 14 3 5 3 5 4 48

1.1 การแลกเปล่ียนบุคลากร 3 1 10 2 2 2 3 3 26

1.2 การแลกเปล่ียนนิสิต 2 8 4 1 3 1 2 1 22

2. การวิจยั 1 1 21 14 3 40

2.1 โครงการวจิัยร่วม 1 1 5 7

2.2 โครงการวจิัยเฉพาะเร่ือง 16 14 3 33

3. การบริการวิชาการ 3 1 2 6

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมทีด่ าเนินการร่วมกนั 1 1

3.2 การผลิตบุคลากรระดับปริญญา/ฝึกอบรมให้ระหวา่งสถาบัน 3 1 1 5

4. การเจรจาความร่วมมือและการเยีย่มชมการด าเนินงานระหว่างสถาบัน 1 4 8 10 4 3 4 6 40

4.1 ผู้แทนสถาบันต่างประเทศมาศึกษาดูงาน/หารือความร่วมมอื 1 4 1 1 2 4 13

4.2 ผู้บริหารของหน่วยงานเดินทางไปเยี่ยมชมกจิการ/หารือความร่วมมอื 8 9 3 1 6 27

5. กิจกรรมอ่ืน ๆ ทีส่ง่เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 5 3 3 1 7 1 35 25 23 13 70 60 1 249

5.1 การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม 4 1 5

5.2 กจิกรรมด้านกฬีา 1 1 2

5.3 กจิกรรมอืน่ ๆ 2 1 3 1 12 10 1 30

5.4 ประชุมสัมมนา/น าเสนอผลงานทางวชิาการ (ทัว่ไป) 1 2 4 23 21 20 13 56 37 177

5.5 ฝึกอบรม 1 1 2

5.6 ศึกษาดูงาน 2 1 8 3 2 1 13 30

5.7 ประชุมนานาชาติ 1 1 2

5.8 ประชาสัมพนัธห์ลักสูตร 1 1

รวม 3 14 4 3 13 1 15 1 81 32 31 16 93 75 1 383
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ล ำดบั

ที่
บันทึกข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจ

หน่วยงำนเจ้ำของ

เรือ่ง

ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกที่ประชุมสภำ

วชิำกำร

ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกที่ประชุมสภำ

มหำวทิยำลยั

สถำนะกำร

ด ำเนินงำน

1 บันทึกขอ้ตกลงระหวา่ง School of Liquor and Food Engineering, 

Guizhou University สาธารณรัฐประชาชนจนี และส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร
คร้ังที่ 7/2557 คร้ังที่ 5/2557 ลงนามแล้ว

2 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง The University of Nottingham สหราช

อาณาจกัร และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
ส านักวชิา

วศิวกรรมศาสตร์
คร้ังที่ 8/2557 คร้ังที่ 5/2557 ลงนามแล้ว

3 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Centre for Engineering Physics, Institute of 

Physics สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ส านักวชิา

วทิยาศาสตร์
คร้ังที่ 8/2557 คร้ังที่ 5/2557

4 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Sias International University ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 9/2557 คร้ังที่ 6/2557 ลงนามแล้ว

5 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Jingdezhen Ceramic Institute ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 9/2557 คร้ังที่ 6/2557

6 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง University of Tehran ประเทศอหิร่าน และ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 9/2557 คร้ังที่ 6/2557 ลงนามแล้ว

7 ขอ้ตกลงระหวา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ Raguno Gakuen 

University ประเทศญี่ปุ่น

ส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร

คร้ังที่ 9/2557 คร้ังที่ 6/2557 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

8 ขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวา่ง Hunan University of 

Humanities, Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี
 และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 9/2557 คร้ังที่ 6/2557 ลงนามแล้ว

9 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Yunnan Agricultural University ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร

คร้ังที่ 10/2557 คร้ังที่ 6/2557 ลงนามแล้ว

10 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง National Taiwan University of Science and 

Technology สาธารณรัฐจนี และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 10/2557 คร้ังที่ 6/2557 ลงนามแล้ว

11 บันทึกความเขา้ใจในการแลกเปล่ียนนานาชาติระหวา่ง The Faculty of 

Nursing – Medical Technology Pham Ngoc Thach University of 
Medicine ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม และมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิาพยาบาล

ศาสตร์

คร้ังที่ 11/2557 คร้ังที่ 7/2557 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

12 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Universiti Utara Malaysia ประเทศสหพันธรัฐ

มาเลเซีย และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยส์หกจิศึกษา

และพัฒนาอาชพี

คร้ังที่ 11/2557 คร้ังที่ 7/2557 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

13 บันทึกความเขา้ใจในการแลกเปล่ียนทางวชิาการระหวา่ง Kagoshima 

University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร

คร้ังที่ 11/2557 คร้ังที่ 1/2558 ลงนามแล้ว

14 ขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวา่ง Kagoshima University 

ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

เทคโนโลยกีารเกษตร

คร้ังที่ 11/2557 คร้ังที่ 1/2558 ลงนามแล้ว

15 บันทึกความเขา้ใจระหวา่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ Kunming 

University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี

ส านักวชิา

เทคโนโลยสัีงคม

คร้ังที่ 1/2558 คร้ังที่ 1/2558 ลงนามแล้ว

16 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Tomsk State University ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

วทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งการ

ปรับแกต้ามมติสภา

วชิาการ

สรุปผลกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวทิยำลยัในตำ่งประเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558)

- 135 -



ล ำดบั

ที่
บันทึกข้อตกลง / บันทึกควำมเข้ำใจ

หน่วยงำนเจ้ำของ

เรือ่ง

ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกที่ประชุมสภำ

วชิำกำร

ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกที่ประชุมสภำ

มหำวทิยำลยั

สถำนะกำร

ด ำเนินงำน

สรุปผลกำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวทิยำลยัในตำ่งประเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2557 (กรกฎำคม 2557 – มิถุนำยน 2558)

17 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง The University of Birmingham ประเทศ

สหราชอาณาจกัร และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

วศิวกรรมศาสตร์

คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งการ

ปรับแกต้ามมติสภา

วชิาการ

18 ขอ้ตกลงความร่วมมอืด้านการวจิยัระหวา่ง National Institute of 

Information and Communication Technology ประเทศญี่ปุ่น และ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

วทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 1/2558 คร้ังที่ 2/2558

19 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Institute of Physics, Vietnam Academy of 

Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม และ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

วทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 2/2558 คร้ังที่ 2/2558

20 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Institute of Geography, Vietnam Academy 

of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ส านักวชิา

วทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 2/2558 คร้ังที่ 2/2558

21 บันทึกความเขา้ใจด้านสหกจิศึกษาและการบูรณาการการท างานกบั

การศึกษานานาชาติ ระหวา่ง Durban University of Technology 

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยส์หกจิศึกษา

และพัฒนาอาชพี

คร้ังที่ 3/2558 คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

22 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง Universiti Malaysia Pahang ประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซีย และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

ศูนยส์หกจิศึกษา

และพัฒนาอาชพี

คร้ังที่ 3/2558 คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

23 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ Katholieke 

Universiteit Leuven (University of Leuven) ประเทศราชอาณาจกัร

เบลเยยีม

ศูนยส์หกจิศึกษา

และพัฒนาอาชพี

คร้ังที่ 4/2558 คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

24 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ American 

International University-Bangladesh ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 4/2558 คร้ังที่ 3/2558 อยู่ระหวา่งขั้นตอน

การลงนาม

25 บันทึกความเขา้ใจระหวา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ University 

of Waterloo ประเทศแคนาดา

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 4/2558 คร้ังที่ 3/2558* *อยู่ระหวา่งการ

ปรับแกต้ามมติสภา

มหาวทิยาลัย

26 บันทึกขอ้ตกลงระหวา่ง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี และ Tarlac State 

University ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ศูนยก์จิการนานาชาติ คร้ังที่ 4/2558 อยู่ระหวา่งการ

ปรับแกต้ามมติสภา
วชิาการ
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สรุปรายการกิจกรรมสนับสนุนการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

ล าดับ วันที่  กิจกรรมนานาชาติ 
1. 4 กรกฎาคม 2557  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุน

ดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาใน มทส. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ 
และการใช้ชวีิตใน มทส. ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. 12 กรกฎาคม 2557  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “โครงการทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดนครราชสีมา 2557 และการประกวดภาพถ่าย
แห่เทียนโคราช” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรรมเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติ
ได้มีโอกาสเรียนรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชุมชนในสังคมไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยไปยังต่างประเทศผ่านศิลปะ
การถ่ายภาพ มีนักศึกษาต่างชาติเข้าชมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่พิธีเปิด
เทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
พร้อมค าบรรยายภาพ จ านวน 36 คน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

3. 29 สิงหาคม 2557 
 

 ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และบุคลากรศูนย์ฯ น านักศึกษานานาชาติ
จ านวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Teaching Thai Cooking & Introduction 
to ASEAN Food” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์สาโรช สุขสุวรรณ และอาจารย์สุจรรยา วงศ์สุวัฒน์ และคณะนักศึกษา
เป็นวิทยากร 

4. 17 กันยายน 2557  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดงาน “SUT International Night 2013 ครั้งที่ 7” 
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า อธิการบดี เป็นประธาน
ในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและครอบครัวชาวต่างชาติ 
ได้มีโอกาสรู้จักกัน มีการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน และเป็น
การเสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติ เช่น ด้านอาหาร การแสดง การแต่งกาย 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ ของแต่ละประเทศ ทั้งหมด 17 ประเทศ งาน
ดังกล่าวนี้จัดขึ้น ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เริ่มตั้งแต่ 18.00 น เป็นต้นไป 
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ล าดับ วันที่  กิจกรรมนานาชาติ 
5. 30 ธันวาคม 2557  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดงาน “SUT Mini-International Night” โดยมี

นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 50 คน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยและยังสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้ง
ยังเป็นการสร้างความอบอุ่นให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2015 ด้วย ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรม
แลกของขวัญปีใหม่ ร้องเพลงคาราโอเกะ เต้นร า และรับประทานอาหารร่วมกัน 
งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สุรสัมมนาคาร เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป 

6. ธันวาคม 2557 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2558 

 ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน” เพื่อให้นักศึกษาอาเซียน และจากประเทศอื่นๆ ได้
มีความรู้สามารถใช้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษา
นานาชาติ รวมถึงเป็นเตรียมนักศึกษาอาเซียนให้มีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทั้งสิ้น 47 คน โดย
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ 
อาคารเรียนรวม (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. รวม 40 ชม.) 

7. 7 - 11 มกราคม 2558 
 

 ประสานนักศึกษาต่างชาติเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรม 
“งานวันเกษตรสุรนารี ’58” โดยนักศึกษาชาวต่างชาติเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้มีถ่ายทอดการขับร้องเพลง (บทเพลงประจ าชาติ) จ านวน 9 ประเทศ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารสุรพัฒน์ ลานพลาซ่า 

8 3 พฤษภาคม 2558  สันทนาการ ณ บ้านพักบุคลากร เลี้ยงส่งอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
นักเรียนในห้องเรียนภาษาไทย ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติอื่น ๆ 

9. 22 - 24 พฤษภาคม 2558  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมภาคเหนือส าหรับนักศึกษา
อาเซียน” เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย
ภาคเหนือให้กับนักศึกษาอาเซียน เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่จะ
ให้นักศึกษานานาชาติ จากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
นักศึกษาไทยจ านวน 70-80 คน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาในด้านวัฒนธรรมล้านนาในด้านต่าง ๆ  
 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านการ
ทอผ้าอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก ณ สถาบันผ้าทอเมืองหริภุญชัย ณ จังหวัด
ล าพูน ศึกษาดูงานศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
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ล าดับ วันที่  กิจกรรมนานาชาติ 
พอเพียงต าบลอุโมงค์ และเข้าการเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมล้านนา ณ โฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ชีวิตความเป็นอยู่ การแสดง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ในการไปเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้ไปพัก
กับชาวบ้านอุโมงค์ จังหวัดล าพูนในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะ
ได้พักกับเจ้าของบ้านแต่ละหลัง เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิธีชีวิตในด้านต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมสถาปัตยกรรมของทางภาคเหนือที่วัดพระธาตุดอยค า 
จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภูญชัย จังหวัดล าพูน และพระธาตุล าปางหลวง 
จังล าปาง 

10. 19 มิถุนายน 2558  สันทนาการ ณ บ้านพักบุคลากร เลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาก่อนกลับประเทศ 
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ผลสรุปแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ กิจกรรมนกัศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
ชื่อกิจกรรม: โครงการศึกษาวัฒนธรรมล้านนาส าหรับนักศึกษาอาเซียน (ASEAN Cultural Camp) 

วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยล้านนาทางภาคเหนือของนักศึกษา

อาเซียน สร้างความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนของคนทางภาคเหนือ เสริมสร้าง

ให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เรียนรู้วิถีชีวิต

ล้านนาของชาวบ้านในท้องถิ่นภาคเหนือ 

ระยะเวลำ:  วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 

สถำนที:่  1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

2. สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดล าพูน 

3. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่     

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม:  59 คน  

แบ่งเป็นนักศึกษาจากชาติอาเซียน 13 คน  นักศึกษานานาชาติจากชาติต่างๆ 8 คน และนักศึกษาไทย 38 คน 

สรุปผลตอบแบบส ำรวจ: มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 17 คน  

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นักศึกษาพึงพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรม และอยากให้มีการจัดค่ายกิจกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทยเพ่ิมเติมอีกในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ: 

- ต้องการให้มีล่ามแปลภาษาระหว่างค่ายกิจกรรม 

- มีนักศึกษานานาชาติน้อยกว่านักศึกษาไทย 

- กิจกรรมไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดในตาราง 

- นักศึกษาทั้งหมดควรท ากิจกรรมร่วมกันมากกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มย่อยแบ่งตามบ้าน 
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ผลสรุปแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ กิจกรรมนกัศึกษำนำนำชำติ 

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 
ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “SUT mini-International Night”  

วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างความอบอุ่นให้นักศึกษาและบุคลากรนานาชาติที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ  

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษานานาชาติและบุคลากร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2558 

ระยะเวลำ:  จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม:  มีนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติเข้าร่วมประมาณ 50 คน 

สรุปผลตอบแบบส ำรวจ: มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 12 คน 

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจกับกิจกรรมที่จัดข้ึน 

ข้อเสนอแนะ:   

- ต้องการให้มีนักศึกษาไทยและอาจารย์เข้าร่วมด้วย โดยให้แต่ละชาติได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 

- ให้มีตัวแทนจากแต่ละชาติแนะน าตัวในกิจกรรม 
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