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บทน ำ 
 
 ควำมเป็นมำ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีชื่อเรียกว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
จัดตั้งขึ้นในส านักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 
เนื่องจากการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสากลมากขึ้น ตามเป้าหมายหลักประการ
หนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระยะที่ 7 ถึงระยะที่ 9 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งได้ส่งผล
ให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากทั้งปริมาณและ
ลักษณะ จนเกินขีดความสามารถและขอบเขตของภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
จัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติขึ้นเพ่ือรองรับภาระงานดังกล่าวรวมทั้งภาระงานของส่วนวิเทศสัมพันธ์ด้วย โดย
ศูนย์กิจการนานาชาติที่ได้ตั้งขึ้นใหม่นี้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ดังข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
กิจการนานาชาติ พ.ศ. 2537  
 ศูนย์กิจการนานาชาติได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายโปรแกรม  
2. ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์  

 3. ฝ่ายธุรการ  

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งม่ันสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในทุกด้านเพื่อก้าวสู่

ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

 พันธกิจ 
สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ

ให้กับส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
 โครงสร้ำงองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ำยโปรแกรม (Program 
Division) รับผิดชอบประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ฝ่ำยพิธีกำร สำรสนเทศ และ
วิเทศสัมพันธ์ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านหนังสือ
เดินทางและวีซ่า และฝ่ำยธุรกำร (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการภายในของศูนย์ฯ 
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพันธ
กิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง แยน 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายโปรแกรม 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปใน
ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ 2 คน และพนักงานธุรการ 1 คน และมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

 ภำรกิจหลัก 
  ฝ่ำยธุรกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
   งานหนังสือ เข้า – ออก 
   งานวัสดุ – ครุภัณฑ ์
   งานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
   งานการประชุมศูนย์ฯ 
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ฝ่ำยโปรแกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ    
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (5) 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง แยน 

คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 

ฝ่ายธุรการ (1) ฝ่ายโปรแกรม (2) ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 

และวิเทศสัมพันธ์ (2) 

พ.ธุรการ (1) 
1. (ป-248) นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-518) นางมัณฑนา ทยาธรรม 
2. (ป-516) นางสาวหทยักาญจน ์ทองเจริญ
ประทีปสถาพรกุล 

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-517) นางสาวสุมิตรา วิไชยค ามาตย์ 

2. (ป-519) นางสาวกรณิกาณ์ ใหม่ยะ 
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  ฝ่ำยพิธีกำร สำรสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ  
   รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ 
   บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า  
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 บุคลำกร 
ศูนย์กิจการนานาชาติมีบุคลากรจ านวน 5 คน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 คน และพนักงาน

ธุรการ 1 คน  โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายโปรแกรม และอีก 2 คน  รับผิดชอบ
งานในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  อีกหนึ่งคนเป็นพนักงานธุรการ แยกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 

จ ำนวนบุคลำกร รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

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

รวม 5 1 2 2 - 

 คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำหน่วยงำน 
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์

กิจการนานาชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของหน่วยงาน 
 3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 
 4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

และต่อมามีค าสั่งที่ 305/2552 ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานของ
ศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ขึ้นใหม่ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะท างานย้ายหน่วยงาน 
คณะท างานประกันคุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  ประธาน 
 2. นางสาวกรณิการ์ ใหม่ยะ   คณะท างาน 
 3. นางสาวสุมิตรา วิไชยค ามาตย์   คณะท างาน 
 4. นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ  คณะท างาน 
 5. นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน  คณะท างาน 
 6. นางมัณฑนา  ทยาธรรม   คณะท างานและเลขานุการ 
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แผนกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (กรกฎำคม 2558 - มิถุนำยน 2559) 
ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2558 จ านวน 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  

กิจกรรม ช่วงเวลำ 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือเตรียมการ
จัดท าคู่มือ/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

เม.ย.-พ.ค. 2558 

2. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

พ.ค. -มิ.ย. 2558 

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 และเสนอคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติพิจารณา 

ก.ค. 2558 

4. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 ให้ฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)และ
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online 
(SUT-MIS) ที่ http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut 

ส.ค. 2558 

5. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  ส.ค.-ก.ย. 2558 
6. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จุดเด่น/แนวทาง
เสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่ง
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA Forum 

สัปดาห์ที่ 2 เดอืน 
ธ.ค. 2558 

7. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ธ.ค. 2558-ก.ค. 2559 

 กระบวนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ศูนยก์ิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
 1)  หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน สาหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงาน 
 2) การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 
  - ภาพรวมของหน่วยงาน 
  - ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
  - สรุปจุดเด่น-แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย-ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ 
โดยอาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานมาประกอบด้วย 
  - ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก) 
 3)  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าให้หน่วยงานได้ทราบว่ามีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร
บ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
 4)  หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้ฝ่ายวิชาการฯเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัยระบบประกันคุณภาพภายใน 
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 ศูนยก์ิจการนานาชาติได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยก าหนด องค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 2 ด้าน 
11 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมิน ดังปรากฏในบทที่ 2 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 
1. ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในศูนย์กิจกำรนำนำชำต ิ
 ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ชนิดของตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที  1 กำรบริหำรจัดกำร (8 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน กระบวนการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ กระบวนการ 
องค์ประกอบที  2 ภำรกิจของหน่วยงำน  
 ตัวบ่งชี้ 2.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

2558 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 
ผลผลิต 

 ตัวบ่งชี้ 2.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่
ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการเสนอสภาวิชาการ ปีการศึกษา 
2558 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 

ผลผลิต 

 ตัวบ่งชี้ 2.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558 – 
มิถุนายน 2559) 

ผลผลิต 

2. ศูนย์กิจกำรนำนำชำติก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพและตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ดังนี้ 
 2.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย หลังจากท าการประมวลผลแล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5  
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3. วิธีกำรคิดผลกำรประเมิน 
 3.1 รายองค์ประกอบ น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ในองค์ประกอบนั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 
 3.2 ภาพรวม น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม โดยมีความหมายของคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที  1  กำรบริหำรจัดกำร 

หลักกำร 
การบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้นตัองอาศัยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 

การบริหารแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ในหน่วยงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ฯลฯ 
ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการจะส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

มำตรฐำนและเอกสำรที เกี ยวข้อง 
 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 -2564 
 2. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN QA (Asean University Network Qualtity Assurance) 
  - Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.  กระบวนการพัฒนาแผน 
 3.  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 4.  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5.  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 6.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 8.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 1.  เกณฑ์มาตรฐาน CUPT QA ใช้ในตัวบ่งชี้ 1.1 
 2.  เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA ใช้ในตัวบ่งชี้ 1.4 และ 1.7 
 3.  เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ใช้ในตัวบ่งชี้ 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 และ 1.8 

หมายเหตุ  :  หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์กิจการนานาชาติ  
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ตัวบ่งชีท้ี  1.1  :  บทบำทหน้ำที ของผู้บริหำรหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของศูนย์กิจการ
นานาชาติ (ผู้อ านวยการ) ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของหน่วยงาน โดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึง
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน 

ประเด็นกำรประเมิน  :  
1. สมรรถนะของผู้บริหารหน่วยงาน 
2. ประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน  
3. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

เกณฑ์มำตรฐำน  :  
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์
และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  



 

- 10 - 

หมายเหตุ  : หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ 
 1. หลักประสิทธิผล  6. หลักการมีส่วนร่วม 
 2. หลักประสิทธิภาพ  7. หลักการกระจายอ านาจ 
 3. หลักการตอบสนอง  8. หลักนิติธรรม 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ  9. หลักความเสมอภาค 
 5. หลักความโปร่งใส  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.2  :  กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีงบประมาณ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : ศูนย์กิจการนานาชาติมีภารกิจหลัก คือ การติดต่อ ประสานงาน อ านวย
ความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือ
กับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียน การสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ดังนั้น ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์ฯ จึงจ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตลอดจนปรัชญา ปณิธาน และภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน  :  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตั วบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย  ปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.3  :  ระบบบริหำรควำมเสี ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้ศูนย์กิจการนานาชาติ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย 
(ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้  ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ  
มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานตามแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการ  

เกณฑ์มำตรฐำน  :  
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน   
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2  
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
  



 

- 14 - 

หมายเหตุ  :   
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสือ่มเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  

3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้  
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีส านักวิชาใดส านักวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.4  :  ข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็น
ข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และ
สามารถใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไปได้ 

แนวทำงในกำรประเมิน  :  เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6 และ 11.5 
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

สม่ าเสมอ 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  เช่น  

มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล 
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม และเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาระบบงาน 

ประเด็นในกำรประเมิน  :  
1. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน  

วิธีกำรประเมิน  :  
1. การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  

การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2. การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินการ  
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบเริ่มมี
ระบบ แต่ยังไม่

สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ

ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานของ

ระบบดี ท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2 + มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานของ

ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา

ระบบ 
 

4 + มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง

กว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

หรือเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.5  :  กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาข้อที่ 3  ซึ่งก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หน่วยงานจึงควรมีการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมีแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การ
ระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน/ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  

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

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.6  :  ระบบสำรสนเทศเพื อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้     : ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือต่างประเทศ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2536 จนกระทั่งปัจจุบัน   เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร และก าหนดทิศทางเพ่ือก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลความร่วมมือต่างประเทศแสดงถึงการด าเนินกิ จกรรมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และยังสะท้อนถึง
ความส าเร็จในการด าเนินภารกิจหลักของศูนย์ฯ ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ และระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ 
การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้เงิน และการดูแลข้อมูลด้วย 

 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ 
เพ่ือใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ระบบประมวลผลรายวัน 

ระบบเครือข่ำย หมำยถึง ระบบที่เกิดจากการน าเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาต่อเชื่อมโยง 
เข้าด้วยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ เครื่องพิพม์ อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 
ร่วมกัน 

เกณฑ์มำตรฐำน  :  ข้อ 
1. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุม

ภารกิจของหน่วยงานและการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เก่ียวข้อง  
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เกณฑ์กำรประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี  1.7  :  คุณภำพของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  บุคลากรสายสนับสนุนมีความส าคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน  มี
ความสามารถ และมีจ านวนที่เพียงพอ 

ประเด็นในกำรประเมิน (Checklist)  :  
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้าน 

สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ สนับสนุนให้
การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
3. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากร 

สายสนับสนุน 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการ

ยอมรับ เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

เกณฑ์กำรประเมิน  : เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน 
เบื้องต้น 

(เป็นข้อมูลดิบเริ่มมี
ระบบ แต่ยังไม่

สมบูรณ์ไม่สามารถ/
ไม่มีการวิเคราะห์) 

 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ

ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

 

2 + มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานของ

ระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนด ส่งผลให้
เกิดการพัฒนา

ระบบ 
 

4 + มีการ
ด าเนินงานท่ีดี

ต่อเนื่อง ส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ 
สูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

หรือเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

ข้อมูลประกอบ => ให้พิจารณาจาก Diagnostic Questions ของ AUN QA 7  
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ตัวบ่งชีท้ี  1.8  :  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   : ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : ศูนย์กิจการนานาชาติก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึงการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน และการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจไดว้่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ   

หมายเหตุ  : 

 แนวปฏิบัติที ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือ 
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์มำตรฐำน  :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารของหน่วยงาน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์/

สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์กำรประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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องค์ประกอบที   2  ภำรกิจของหน่วยงำน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 2.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
  (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 

2.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีศู่นย์กิจการนานาชาติ
ด าเนินการเสนอสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559)  

2.3 การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558  
 (กรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2559) 
 

ตัวบ่งชี้  2.1 จ ำนวนกิจกรรมนำนำชำติที เกิดขึ้นของมหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2558  
(กรกฎำคม 2558 – มิถุนำยน 2559) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  กิจกรรมนานาชาติ ครอบคลุมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และความ
ร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ เช่น การบรรยายพิเศษ โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การเจรจาความร่วมมือ (ด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย) การจัดประชุม สัมมนาวิชาการนานาชาติ การเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแสดงด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันจากต่างประเทศ ศูนย์กิจการนานาชาติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จากส านักวิชาและหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ทุกปีการศึกษา เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินศักยภาพในการจัดกิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
< 120 ครั้ง 121-150 ครั้ง 151-180 ครั้ง 181-209 ครั้ง ≥ 210 ครั้ง  
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ตัวบ่งช้ี  2.2 จ ำนวนข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศที ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ
ด ำเนินกำรเสนอสภำวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2558 (กรกฎำคม 2558 – มิถุนำยน 2559)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  เพ่ือสนองตอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (ปี พ.ศ 2555-2559) 
และเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ความเป็นนานาชาติ และพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ศูนย์กิจการ
นานาชาติในฐานะหน่วยงานหลักประสานและอ านวยความสะดวกในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกส านักวิชาและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตามนโยบาย
พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ 
ทีม่ีความสนใจร่วมกันและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ระบุในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างและ
สนับสนุนขีดความสามารถในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
< 5 ฉบับ 6-10 ฉบับ 11-15 ฉบับ 16-19 ฉบับ ≥ 20 ฉบับ 
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ตัวบ่งชี้  2.3 จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2558   (กรกฎำคม 2558 – มิถุนำยน 2559) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :  ศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ การรับสมัครนักศึกษา
นานาชาติ รวมทั้งดูแลอ านวยความสะดวกนักศึกษานานาชาติในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ  เช่น การ
ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ การจัดงานวันนักศึกษานานาชาติ การจัดทัศนศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติมีโอกาสพบปะ สังสรรค์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
ระหว่างนักศึกษานานาชาติ นักศึกษา และคณาจารย์/บุคลากรไทย นอกจากนี้  ศูนย์ฯ ยังท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และด าเนินการด้านทุนทั้งจากต่างประเทศ และทุนของ มทส. เอง เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามี
โอกาสรับทุนแลกเปลี่ยนเพ่ือศึกษา ดูงาน วิจัย ระยะสั้น หรือเข้าร่วมประชุมนานาชาติในต่างประเทศ ซึ่งมีส่วน
ส าคัญในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดยศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยระดับ
โลกและอาเซียนรวมทั้งฐานข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติและการด าเนินการโครงการจัดสรรทุนฯ 
ดังกล่าว ด้วย  

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

 


