
เอกสารประกอบการประชุม วาระท่ี 4.2 

   

 
 
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2559 

(กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560) 
 

ของ 
 

ศูนย์กิจการนานาชาติ 
 

 

รายงาน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 



- ก - 

ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ศูนย์กิจการนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560) ต่อมหาวิทยาลัยและเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2548 และได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาโดย
ตลอดโดยในปีนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การบริหารจัดการ (เป็นองค์ประกอบที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ฯ ก าหนดตัวบ่งชี้เองเพ่ือแสดง
ภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมจ านวน 2 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้
เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไป 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ยูเป็ง  แยน) 
ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์กิจการนานาชาติ ด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ คือ 

1) การบริหารจัดการ ตามแนวทางและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3 ตัวบ่งชี้ และ 2) ภารกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก าหนดแนวทางและตัวบ่งชี้เอง 2 ตัวบ่งชี้ รวม 2 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติและการรายงานผลการ

ด าเนินกิจกรรมนานาชาติ 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 

 ศูนย์กิจการนานาชาติ มีผลการด าเนินงานที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ดังนี้ 
1. บุคลากรมีคุณภาพ มีความสามารถ ท างานเป็นทีม และเป็นระบบ 
2. ผู้บริหารให้อ านาจในการตัดสินใจ และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต่อผู้รับบริการ  
4. มีฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ได้ 
5. มีระบบและช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกว้างขวาง 

มีเรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ดังนี้ 
1. เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่แสดงคุณภาพของหน่วยงานให้มากขึ้น 
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3. พัฒนาระบบ/วิธีการ ในการตอบแบบประเมินเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
4. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ บุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
5. สนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
6. กระตุ้นให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามก าหนด 
7. จัดกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น โดยเน้นประเด็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
8. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรม/ ขยายกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 



 

- ค - 

สารบัญ 

 
  หน้า 

ค าน า   ก 

บทสรุปผู้บริหาร   ข 

สารบัญ   ค 

สารบัญรายการหลักฐาน    ง 

บทที่ 1 บทน า   1 
 1. ลักษณะองค์กร    1 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร    1 
 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร   4 
 2. สภาวการณ์ขององค์กร   8 
 ก. สภาพด้านการแข่งขัน    8 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์    8 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ    8 
 3. แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2559   
 

10 
 4. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558   
 

11 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี   15 
 องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ   15 
 องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน   33 

บทที่ 3 สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี   43 

บทที่ 4 จุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)   45 

บทที่ 5 ภาคผนวก   47 
 ภาคผนวก 1 ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้   49 
 ภาคผนวก 2 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการนานาชาติ   87 

 



 

- ง - 

สารบัญรายการหลักฐาน 

 
  หน้า 

เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 840/2559 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงคณะท างานบริหารความเสี่ยงปรจ าหน่วยงาน   

 
51 

เอกสารประกอบที่ 1.1.2-2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
52 

เอกสารประกอบที่ 1.1.6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติ   

 
53 

เอกสารประกอบที่ 1.1.6-2 เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพ่ือปรับปรุง (การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558   

 
 

54 
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2559   
 

56 
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์

กิจการนานาชาติ   
 

65 
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ   
 

68 
เอกสารประกอบที่ 1.3.4-1 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2559   73 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-1 ข้อมูลภาพรวมกิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2559   
 

74 
เอกสารประกอบที่ 2.2.1-1 การจัดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา   
 

83 
เอกสารประกอบที่ 2.2.1-2 ผลสรปุแบบส ารวจความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษานานาชาติ   86 

 
 



 

- 1 - 

บทที่ 1 บทน ำ 

1. ลักษณะองค์กร :  

 มาตรา 5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 (ซึ่งประกาศใช้ในพระราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2533) ก าหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัด
นครราชสีมา เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และมาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วน
งานเป็น  1) ส านักงานอธิการบดี  2) ส านักวิชา  3) สถาบัน และ  4) ศูนย์ฯ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 แบ่งส่วนงานของส านักงานอธิการบดีออกเป็น 9 ส่วน 
ได้แก่  1) ส่วนอ านวยการ  2) ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์  3) ส่วนการเจ้าหน้าที่  4) ส่วนการเงิน
และบัญชี  5) ส่วนอาคารสถานที่  6) ส่วนพัสดุ  7) ส่วนแผนงาน  8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ 9) ส่วน
กิจการนักศึกษา หลังจากนั้น สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2557 มีมติเห็นชอบให้ตราข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ 
พ.ศ. 2537 เพ่ือให้มีส่วนงานเพ่ิมขึ้นอีกส่วนงานหนึ่ง เรียกว่า “ศูนย์กิจการนานาชาติ” ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า 
และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้เป็นสากล
มากขึ้น ซึ่งเกินขีดความสามารถและขอบเขตภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ 

ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

(1) กำรบริกำร 
ปัจจุบัน ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้แบ่งงานภายในเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย

โปรแกรม และฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ 
1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือ 

ตรวจสอบหนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือ
ส่งออก ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ พัสดุของหน่วยงาน การลาประเภทต่างๆ ของพนักงาน
ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่างๆ จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดท าส าเนา
หนังสือ จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการงานประชุมของหน่วยงาน ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายนอกภายใน และงานในรูปของคณะท างานต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เช่น งานด้าน
บริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ และงานประกันคุณภาพ รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. ฝ่ำยโปรแกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในต่างประทศ อ านวยความสะดวกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยในการประสาน ติดต่อ เพ่ือริเริ่ม พัฒนา จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ ด าเนินการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับ
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ต่างประเทศ และการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ โดยรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ การรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษานานาชาติ การดูแลนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้กับ 9 ประเทศอาเซียน 

3. ฝ่ำยพิธีกำร สำรสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ รับรองแขก
จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 
- วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีความเป็นเลิศ  
อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของนานาชาติในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน  

- พันธกิจ (Missions)  
สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศให้กับส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

- ค่ำนิยม (Core values)  
สำมัคคีกลมเกลียว สร้ำงสรรค์ มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นนำนำชำติ (Working in Harmony 

with Creativity Gearing towards Internationalization) ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ เพ่ือสนับสนุน
ให้ให้บรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. มีระบบสารสนเทศที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและ

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
3. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลากรอาวุโสมีความคิดกว้างขวาง  

ประสบการณ์ในการท างานและการแก้ไขปัญหา บุคลากรหนุ่มสาวมีความคิดสร้างสรร ค์  คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว บุคลากรทุกคนท างานร่วมกันได้อย่างสามัคคีกลมเกลียว ในกรณีที่ต้องระดมสมองและความ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน (mobilization) ซึ่งตอบสนองต่อหลักการบริหารของมหาวิทยาลัย (รวม
บริการ ประสานภารกิจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
ปีการศึกษา 2559 ศูนย์กิจการนานาชาติมีบุคลากรจ านวน 5 คน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 4 คน และพนักงานธุรการ 1 คน  โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  รับผิดชอบงาน
ในฝ่ายโปรแกรม และอีก 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  อีกหนึ่งคน
เป็นพนักงานธุรการ แยกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

จ ำนวนบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี   ป. ตรี   ป. โท ป. เอก 

1. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป - 3 1 - - 

2. พนักงานธุรการ 1 - - - - 

รวม 1 3 1 - - 

ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้มีการส่งเสริมบรรยากาศและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เสริมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เช่น กิจกรรม Happy Work Place กิจกรรม 5ส. กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท างานซึ่ งกันและกัน (KM) เป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสัมมนานอกสถานที่ รวมทั้งการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอกต่างๆ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสังสรรในโอกาสที่เหมาะสม เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือ 
การฉลองความส าเร็จหลังภารกิจส าคัญ เช่น การระดมสมองวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ประกอบด้วย  
1. สภาพแวดล้อมในส านักงาน และ Happy Work Place 
2. สวัสดิการที่เหมาะสม : สิทธิการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี  
3. เส้นทางสู่ความก้าวหน้าของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
4. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม  
6. การพัฒนาบุคคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

(4) สินทรัพย์ 
ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการภายใต้ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแบบรวม

บริการประสานภารกิจ โดยใช้พ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในอาคารวิชาการ 2 โดยมีสินทรัพย์ที่เป็นของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

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

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
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(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ  
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

3. พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2540  

4. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้ำงองค์กร 
 ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับ
องค์กรชุมชน มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ 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 ให้เป็นไปตามแผนและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 กำรแบ่งสำยงำน ศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายโปรแกรม (Program 
Division) รับผิดชอบประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงาน
สารสนเทศ และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้ง
บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า และฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Administrative Division) รับผิดชอบ
กิจการภายในของศูนย์ฯ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 

 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart) 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (1) ฝ่ายโปรแกรม (2) ฝ่ายพธิีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ (2) 

- งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
- งานหนังสือ เขา้ – ออก 
- งานการเงินและงบประมาณ 
- งานวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- งานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
- งานการประชุมศูนย์ฯ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานความรว่มมือกบัต่างประเทศ 
- งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาต ิ

- งานจัดเก็บขอ้มูลกิจกรรมควมร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ  
- รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ จาก
ต่างประเทศ 

- บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า 
- ประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อธิกำรบด ี

 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร. ยูเป็ง แยน  

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (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 ามาตย ์
2. นางสาวกรณิกาณ ์ใหม่ยะ 

รองอธิการบดีฝ่ายพนัธกิจสัมพนัธ์กับองค์กรชุมชน 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
- ผู้ส่งมอบ (Suppliers)  
- คู่ควำมร่วมมือ (Partners) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน  
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. และ สุรสัมมนาคาร 

2. หน่วยงานภายนอก ได้แก่  กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง และมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/คู่ร่วมมือในต่างประเทศ 

หมำยเหตุ : 
P การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรมีความส าคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ

หน่วยงาน และการปฏิบัติการของหน่วยงาน ในการตอบทุกค าถามตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
หน่วยงานตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กร ซึ่งจะท าให้ตอบสนองต่อค าถามอ่ืนๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพาะของหน่วยงาน 

P.1 ก(1) “การบริการ” หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานน าเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียนเข้ามา
เรียนรู้หรือกลุ่มลูกค้าอ่ืนเข้ามาใช้บริการ อาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

P.1 ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึงเรื่องที่หน่วยงานมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลักเป็นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบใน
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ตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการ สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยากและในหลายๆ กรณีท าให้หน่วยงานคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

P.1 ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากร อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับ
บัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการท างานจากระยะไกล การออก
ภาคสนาม สภาพแวดล้อมในการท างาน การน ามาใช้ซึ่งนโยบายบางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัว
หรือปัจจัยอ่ืนๆ 

P.1 ก(3) หน่วยงานที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของหน่วยงานบรรลุผล ควรรวม
อาสาสมัครเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของหน่วยงานด้วย 

P.1 ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจ 
ทั้งนี้ ขึ้นกับพ้ืนที่ที่หน่วยงานปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

P.1 ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้บริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและอาจ
รวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่น าการบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

P.1 ข(2) กลุ่มของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง
พฤติกรรมความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีก
ตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การก าหนดส่วนตลาดของหน่วยงานอาจแบ่งย่อย
ตามการบริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่นๆ 

P.1 ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และหน่วยงาน อาจรวมถึงเรื่องที่พัก/การ
อ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลายข้อก าหนด
ส าหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เรียนหลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับ
ผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคันการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน 

P.1 ข(2) และ P.1 ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันหน่วยงานให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะชะงักงันของการบริการกระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่างๆ ที่รวมถึง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 

P.1 ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่ เตรียมความพร้อม
ของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้
และอาจกระท าในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดย
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ทางโทรศัพท์ ในหลายหน่วยงาน/สถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของตลาดผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน/สถาบัน 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร :  

ก. สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

1. ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ (โดยจ านวนนักศึกษา

นานาชาติจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอ่ืนๆ ที่สมัครเข้าศึกษา นอกเหนือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน) 

2. จ านวนข้อตกลงและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารีและมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ ให้ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  
2. ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)  

1. ด าเนินการโดยหลักการบริหารของมหาวิทยาลัย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และบุคลากร 

2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และเต็มใจให้บริการ 
(Service Mind) 

3. ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
4. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ในการบริการและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในเรื่องกิจการนานาชาติ (การแสวงหามหาวิทยาลัยคู่ร่วมมือ

ต่างประเทศ และเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติ)  

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
ศูนย์กิจการนานาชาติมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของศูนย์กิจการนานาชาติ โดยขอความร่วมมือผู้รับบริการ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข  
ให้ผู้รับบริการพอใจมากยิ่งขึ้น 

2. น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. น าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ ยง การจัดการความรู้  
มาผนวกเข้ากับการปฏิบัติงานประจ าของหน่วยงาน 
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4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแบบ One Stop Service 

5. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดยจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้และความช านาญที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนางาน รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรศึกษาเข้ารับการอบรมแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับ, PDCA , PMQA (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) และ
EdPEx มาประกอบในการบริหารจัดการอีกด้วย    

หมำยเหตุ : 
P.2 (ก) หน่วยงาน/สถาบันมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูง นอกเหนือจากการ

แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน หน่วยงาน/สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้าน
การเงิน การได้มาซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน 
เช่น เพ่ือให้ได้รับเงินงบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืนๆ ในกรณี
สถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็นการแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การแข่งขันภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด 

P.2 (ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โครงสร้างและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ขีดความสามารถของหน่วยงาน 
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาดของหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือการรับรู้
ของสังคมต่อหน่วยงาน ชื่อเสียงโลกาภิวั ตน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า 
(valuechain) ของหน่วยงาน และคน ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง 
เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้าง
นวัตกรรม ท าเลที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

P.2 (ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่งเป็น
มิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติ เป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน เจตจ านงของค าถามนี้เพ่ือก าหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่หน่วยงานใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้ อาจรวมถึงการ
ใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) 
ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง completing accreditation self-studies, การน าระบบการ
ตรวจสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระในระดับหลักสูตร ภาควิชา หน่วยงาน หรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean 
Enterprise System, Six Sigma, มาตรฐานสากลอ่ืนๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การ
ตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ 
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3. แผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 

ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
(http://web.sut.ac.th/cia/2013/index.php/th/ หัวข้อ “เกี่ยวกับศูนย์” หัวข้อย่อย “ประกันคุณภาพ
การศึกษาหน่วยงาน”) โดยได้ใช้ตัวบ่งชี้ CUPT QA รวม 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามภารกิจของศูนย์ฯ อีก 3 ตัว
บ่งชี้ รวม 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงเวลำ 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อเตรียมการ
จัดท าคู่มือ/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

มี.ค. - เม.ย. 2560 

2. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2559 ตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

พ.ค. – มิ.ย. 2560 

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 และเสนอ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ
พิจารณา 

พ.ค. - มิ.ย. 2560 

4. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 ให้ฝ่ายวิชาการ เพื่อ
จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)และ
บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online 
(SUT-MIS) ท่ี http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut 

ก.ค. 2560 

5. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  ส.ค. 2560 
6. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จุดเด่น/แนวทาง
เสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่ง
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อท่ีประชุมเวที QA Forum 

สัปดาห์ท่ี 2  
เดือน ธ.ค. 2560 

7. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ธ.ค. 2560 - ก.ค. 2561 
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4. กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ปีกำรศึกษำ 2558  

จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
เรื่องท่ีสำมำรถปรับปรุงได้   
1. การมีกิจกรรมนานาชาติเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เกณฑ์คุณภาพ 

1. ในการด าเนินกิจกรรมนานาชาติโดยศูนย์กิจการ
นานาชาติเป็นหน่วยงานหลัก ศูนย์ฯ เน้นการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
โดยจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษาทั้งทางวิชาการระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
และทางวัฒ นธรรมระยะ เวลา 2  สั ป ดาห์ ) กั บ
มห าวิท ยาลั ยต่ างป ระเทศที่ มี ค วามร่วมมื อกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่  Qiannan 
Normal University for  Nationalities (QNUN)  
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา 3/2559 
แ ล ะ  Hunan University of Humanities, Science 
and Technology (HUHST) ระยะ เวลา  2  สั ป ด าห์ 
ภาคการศึกษา 2/2559 และZhejiang Gongshang 
University (ZJSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภาคการศึกษา3/2559) รวมทั้ง
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง 
(โดยทั้งสองฝ่ายส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่าย) 
เพ่ือให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนี้ประสบความส าเร็จ
และเกิ ดการพัฒ นาและขยายความร่วมมื อกั บ
มหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ ตลอดจนการเพ่ิม
ศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือให้มีความโดดเด่นทางด้าน
ภาษาต่างประเทศและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและ
นานาชาติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
นานาชาติให้เพ่ิมข้ึนโดยร่วมมือกับส านักวิชาฯ 

2.1 ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฯ ได้ก าหนดแนวทางใน
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติ  โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับส านัก
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จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
วิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์
เพ่ือแสวงหาและรับสมัครนักศึกษานานาชาติจาก
ประเทศมาเลเซีย (ระหว่างวันที่  24 -27 สิงหาคม 
2559) และจีน (ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน2560)   
2.2 ศูนย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส านักวิชา
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และ
แสวงหานักศึกษานานาชาติ ณ ประเทศจีน เวียดนาม 
อีกด้วย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด 
International Workshop on Spatial Ecology 
and Conservation ของสาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
สาขาวิชามีศักยภาพในการแสวงหานักศึกษานานาชาติ  
2.3 ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์โดยสื่อออนไลน์และส่ง
จดหมายประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ณ  ม ท ส . (SUT-PHD. Scholarship Program for 
ASEAN) ใน ฐ า น ะ ห น่ ว ย ง า น เล ข า นุ ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้กับ 9 
ประเทศอาเซียน ถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศ
ในอาเซียนประมาณ 500 ฉบับ 
2.4 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/ส านักวิชาพิจารณาให้
ทุนนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว เพ่ือศึกษาะดับ
ปริญ ญ าโท  ณ  มทส  ภายใต้ โครงการ Thailand 
Scholarship Program ของ สกอ.  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ควรหาวิธีการเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง (Full 
Fee Students) ต่อจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 
ทั้งนี้สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับใน
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น 

1.1 ศูน ย์ ฯ  จั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อด า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ 
เอง 1 ครั้ง ณ ประเทศกัมพูชา โดยเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงพนมเปญ ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการตลาด
ด้านการศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค
รวมถึงการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของไทยเข้า
ร่วมโครงการ และเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2559 
ใน ง า น  Thailand Product Expo 2016 ณ  ก รุ ง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
1.2 ในปีการศึกษา 2560 นี้ ศูนย์ฯ ได้รับใบสมัคร จาก
ผู้ สมั ครนานาชาติ เพ่ื อ เข้ าศึ กษา ณ  มทส . ในปี
การศึกษา 2560 ทั้งหมดจ านวน 79 ราย ในจ านวนนี้ 
26 คน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง 
(ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน จ านวน 8 คน จาก
กัมพูชา จ านวน 2 คนและไม่มีผู้สมัครจากประเทศ
มาเลเซีย) 
1.3 ศูนย์ฯ เริ่มรวบรวมข้อมูลผู้สมัครจากนานาชาติ
เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ มทส. ในปี 
2559 โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือใช้วิเคราะห์สัดส่วน
นักศึกษาต่างชาติที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ด้วยตนเอง (Full Fee Students) ต่อจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติทั้งหมด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

2. ควรจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดผู้ช่วยในการดูแลนักศึกษา
ในแต่ละชาตินั้นๆ รวมถึงก าหนดบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน โดยท า
หน้าที่ช่วยในการดูแลและประสานงานกับกลุ่ม
นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ 

2. มีฐานข้อมูลแล้ว (โดยอ้างอิงฐานข้อมูลส่วนการ
เจ้าหน้าที่) และก าลังอยู่ในระหว่างการประสาน เชิญ
คณาจารย์นานาชาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา
แต่ละชาติ ส าหรับการก าหนดบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้มีส่วนร่วมช่วยในการดูแลและประสานงานกับกลุ่ม
นักศึกษาและบุคลากรต่างชาตินั้น ศูนย์ฯ จะด าเนินการ
ในปีต่อไป 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 ให้เป็น
เชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณ 

3. ด าเนิ นการแล้ ว โดยในองค์ประกอบ 2 มี  2  
ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
3.1  ตัวบ่ งชี้ ที่  2.1 : การจัด เก็บข้อมูลกิจกรรม
นานาชาติและการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
นานาชาติ โดยชนิดของตัวบ่งชี้เป็นกระบวนการ และ
ประเด็นการประเมิน 

ประกอบด้วย  1) ระบบและกลไกในการจัดเก็บ
ข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ  2) ระบบและกลไกในการ
รายงานผลการด าเนิ นกิจกรรมนานาชาติ  และ  
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จุดอ่อน ผลกำรด ำเนินงำน 
3) ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการด าเนิน
กิจกรรมนานาชาติ 
3.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(โดยชนิดของตัวบ่งชี้เป็นกระบวนการ และมีการ
ประเมินใน 2 ประเด็น คือ  1) ระบบและกลไกในการ
จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การจั ด ก ารศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษา  2) การน าข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม) 
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บทที่ 2  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(Council of University Presidents of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้แทนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยก าหนดให้
หน่วยงานสนับสนุนด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
(เป็นองค์ประกอบที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินงานตามพันธกิจหลักได้
อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 
2 ภารกิจของหน่วยงาน (หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดตัวบ่งชี้เองเพ่ือแสดงถึงคุณภาพของหน่วยงาน) ศูนย์กิจกา
นานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพใน
การประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการนานาชาติทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ  (CUPT QA 3 ตวับ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 
  (CUPT QA ตัวบ่งชี้ C.9) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

ประเด็นการประเมิน : 
ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

3. บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
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6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มกีาร
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/  
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

3 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกวา่ที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
ระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่
ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results 
available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate 
and 
Improvement 
is Necessary 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement 
is necessary. 
There is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
  

Inadequate 
but Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement 
is needed to 
fully meet 
them. 
Documents are 
available but 
no clear 
evidence to 
support that 
they have 
been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences 
support that it 
has been fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of 
Best Practices 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
considered to 
be example of 
best practices 
in the field. 
Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very 
good results 
and positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA 
practice to 
fulfil the 
criterion is 
considered to 
be excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT หรือแผนปฏิบัติการโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการศูนย์ฯ) มีวิสัยทัศน์ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบชัดเจน ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยการน าของผู้บริหาร ได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ศูนย์กิจการนานาชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) (เอกสารอ้างอิง 1.1.1-1) และถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน  โดยผู้บริหารจัดให้มีการประชุมชี้แจง และท าความ
เข้าใจกับบุคลากรในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต และตัวบ่งชี้ รวมทั้งก าหนดฝ่ายที่รับผิดชอบ (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-2) 
รวมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (ดังเอกสารอ้างอิง 1.1.1-3) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวิชาการและ 
ทางวัฒนธรรมระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนการเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาต่างประเทศและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานดังกล่าวนอกจากจะ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยแล้ว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ
เพ่ือประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์กิจการนานาชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นประธาน คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าศูนย์ฯ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1)  ศูนย์กิจการนานาชาติได้ด าเนินการประชุม
คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของศูนย์ฯ 
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

รายงานการจัดการความเสี่ยงของศูนย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
บริหารความเสี่ยง (http://smart.sut.ac.th/rm/) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซ่ึงศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คือ “ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอัน
เนื่องมากจากรอยร้าวของอาคารสิ่งก่อสร้าง” ซึ่งมีโอกาส และผลกระทบอยู่ในระดับต่ า จึงเป็นความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได ้(เอกสารประกอบ 1.1.2-2) 

 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 ผู้อ านวยการศูนย์ฯ บริหารงานโดยใช้ศักยภาพและภาวะผู้น าที่มีอยู่ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อ สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
ให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงาน ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ บุคลากรของศูนย์ฯ ภายใต้การ
น าของผู้อ านวยการศูนย์ฯ จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ และมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และบริหารงานตาม
นโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่ ดังนี้ 
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน ก าหนด
นโยบาย เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาศูนย์ฯ เช่น การก าหนดนโยบายและกิจกรรมทางด้านการติดต่อต่างประเทศและการร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งยังให้หลักการ one stop service แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้เกิดการบริการด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับบริการ โดยจัดให้มี
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของการบริการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานบน website อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือ
ประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้
มีการบูรณาการงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ให้รวดเร็วขึ้นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยการจัดท าเอกสารการประชุมและ
จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมแบบ  e-meeting เพ่ือน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการประหยัดงบประมาณ เป็นต้น 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
กับส านักวิชาต่างๆ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน และให้ความส าคัญต่อระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
(One Stop Service) ในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง มีความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตรงไปตรงมา 
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 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารรับผิดชอบให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากร และมี
ความรับผิดชอบต่อการก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางด าเนินการของศูนย์ฯ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น การเข้าร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้
สามารถสื่อสารและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังอ่อนน้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินการในหน่วยงาน  
 หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารของศูนย์ฯ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ฯบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และ facebook  เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบการ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบของมหาวิทยาลัย  
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารเปิดกว้างให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ เปิดกว้าง
ให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทการท างานของ
ศูนย์ฯ และรับฟังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศูนย์ฯมาเป็นแนวทาง และ/หรือ ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ  ผู้บริหาร ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการประชุมมอบหมายและการติดตาม
งานเป็นหลัก รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนร่วมเป็นคณะท างานกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความสามารถในการ
ตัดสินใจเมื่อประสบปัญหาในการด าเนินงาน โดยกระจายอ านาจให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานและกิจกรรมทุกคน
ตัดสินใจ (Empower) ในการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นด้วยตนเอง โดย
ก าหนดแนวทางให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยหารือบุคลากรอาวุโส หากไม่มั่นใจในการ
ตัดสินใจ และหารือผู้บริหารเป็นล าดับขั้นต่อไปหากไม่สามารถตัดสินใจได้เอง 
 หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติตามกฎระบียบของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้งมีการสื่อสารกับบุคลากร ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน ข้อมูลข่าวสารผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ เป็นต้น  
 หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ โดยเน้นการ
ปฏิบัติและการให้บริการที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และให้โอกาส
บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการ
บริหารงาน   
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 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ผู้บริหารใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาหาข้อตกลง
ร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและงบประมาณ การสัมมนา/ดูงานประจ าปีของ
หน่วยงาน 

 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะท างานจัดการความรู้ประจ าศูนย์ฯ ซึ่งมีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานฯ ได้
ร่วมกันหารือและก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์
กิจการนานาชาติมีการจัดท าคู่มือในการด าเนินงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ปัญหา 
แนวทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในโครงการ “แบ่งปันความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานสู่การ
ปฏิบัติจริง” จ านวน 5 เล่ม ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการนานาชาติได้แก่ 1) คู่มือการการติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง 2) คู่มือการด าเนินงานการประสานงานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA)  3) การอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการท าหนังสือขอรับการตรวจลงตรา (VISA)  4) คู่มือการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทาง
วัฒนธรรมระยะสั้น (รับเข้า)  5) การปฏิบัติงานการเบิกวัสดุส านักงานผ่านระบบ MIS  และได้ร่วมประชุมกันใน
หัวข้อ“แบ่งปันความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติจริง” เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงานด้านกิจการนานาชาติตามคู่มือที่จัดท าขึ้น รวมทั้งร่วมกันค้นหาแนวทางเพ่ือน าไปสู่แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และมีการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน ในการสัมมนาหน่วยงาน เมื่อวันที่ 
1-3 เมษายน 2559 และเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านกิจการนานาชาติและนักศึกษา
นานาชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  และได้รวบรวม
ความรู้ตามประเด็นความรู้ไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านกิจการนานาชาติ
ให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการนานาชาติ และมีการจัดมุม KM 
Corner เป็นมุมแบ่งปันความรู้ในหน่วยงาน” เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศของการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่อ
เนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ภาพการศึกษาดูงานด้านกิจการนานาชาติ (เอกสารอ้างอิง 1.1.4-1)  พร้อมทั้งเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ซึ่งจัดท าเป็นเล่ม e-book สามารถอ่านผ่านระบบอินเทอเน็ตได้
ตลอดเวลา (https://goo.gl/2nRSMZ)  

 5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  

 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
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เป้าหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารได้ให้แนวทางในการด าเนินงานด้านกิจการนานาชาติ  ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินที่ให้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมนานาชาติไปสู่ เกณฑ์คุณภาพ โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวิชาการและทาง
วัฒนธรรมระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ Hunan University of Humanities, 
Science and Technology (HUHST) Qiannan Normal University for Nationalities (QNUN) แ ล ะ 
Zhejiang Gongshang University (ZJSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานแลกเปลี่ยนอย่างจริงจัง (โดยทั้งสองฝ่ายส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่าย) เพ่ือให้กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนี้ประสบความส าเร็จและเกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาต่างประเทศและเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการ
นานาชาติ ซึ่งมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะส านักวิชาเพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาให้เป็นสากลนั้น ผู้บริหารได้เน้นการประสานงาน การให้บริการที่ดี โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์/ส านักวิชา และนักศึกษาทั้งนานาชาติและไทยเป็นอย่างมาก เช่น ในการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ อาจารย์/ส านักวิชา จัดท า/เตรียม (ร่าง) ข้ อตกลง เพ่ือส่งให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้มีการลงนามร่วมกัน หรือในการต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือต่างประเทศ ศูนย์ฯ ประสานงานจัดการประชุมร่วมกันโดยมี
ผู้แทนจากส านักวิชา/อาจารย์ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในการด าเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ศูนย์ฯ จะเชิญส านักวิชา คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ 
 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามความสมัคร
ใจ ซึ่งจะเป็นการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ หรือโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ผู้บริหารจะพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามเหตุผลความจ าเป็นและ
แสวงหางบประมาณเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้รับความรู้ รับฟังแนวคิด หรือเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาตนเองและน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้เพ่ือปรับปรุง
พัฒนางานในความรับผิดชอบและสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ 
ผู้บริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยผู้บริหารได้อธิบายหรือให้ข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร โดยเฉพาะวิธีการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของแต่ละงาน ท าให้เกิดการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
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ร่วมงาน ทั้งนี้ผู้บริหารได้เน้นและติดตามให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆ ที่ได้รับเพ่ือน ามาจัดท า
แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย  
 โดยในปี 2559 ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณให้จัดศูนยฯจัดสัมมนา/ดูงานด้านกิจการนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และ ประชุมระดมสมองในการ
ทบทวนและก าหนดแผนกลยุทธ์ของศูนย์กิจการนานาชาติส าหรับปีงบประมาณ 2560-2564 และร่วมกัน
ทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินการด้านการประกันคุณภาพของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 2 -3 เมษายน 2559   
(เอกสารประกอบ 1.1.5-1) 

 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติ ตามค าสั่งฯ ที่ 876/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.6-1) โดย
คณะท างานประกันคุณภาพศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการ
นานาชาติ ปี 2559  ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University 
Presidents of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินการประกันคุณภาพ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (เป็นองค์ประกอบที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือให้
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ) จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน (หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดตัวบ่งชี้เองเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ
ของหน่วยงาน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  ในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
ผู้บริหารเน้นกระบวนการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเป็นคณะท างานประกัน
คุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือที่จะให้มีความเข้าใจในกระบวนการท างานที่เป็นระบบ สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาการท างานของแต่ละคน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรผ่านการประชุม การหารือประเด็น
ปัญหา ตลอดจนชี้แนะแนวทาง ในการด าเนินงาน 
 ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดยการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานทุกปีการศึกษา 
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รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2558  ศูนย์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ซึ่งศูนย์ฯ ได้น าผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพและ
การประเมินตนเองของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศูนย์ฯ ได้
ด าเนินการรวมทั้งร่วมมือกับส านักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาและรับ
สมัครนักศึกษานานาชาติจากในประเทศกัมพูชา มาเลเซีย จีน จ านวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนส านักวิชาต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และแสวงหานักศึกษานานาชาติ
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง และมีการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ (ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากส่วนการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากร) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดูแลและประสานงานกับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ดังรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 (เอกสารประกอบที่ 1.1.6-2)   
 ศูนย์ฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯทั้งที่เป็นระบบ
สารสนเทศซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ  ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU Online) (http://goo.gl/ZxuHAK) ระบบการส ารองที่นั่งไป
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ (http://goo.gl/jmMnLe) ระบบการส ารองที่นั่งรถเฉพาะกิจไปกรุงเทพฯ 
ออนไลน์ (http://web.sut.ac.th/cia/vanbkk) ระบบแจ้งผล/สถานะการด าเนินการจัดท าร่างข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการออนไลน์ เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักสามารถติดตามผลการด าเนินการตามกระบวนการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (http://web.sut.ac.th/cia/2013) ฐานข้อมูลนักศึกษานานาชาติ
ของ มทส. (อ้างอิงข้อมูลศูนย์บริการการศึกษา) ฐานข้อมูลที่อยู่ของมหาวิทยาลัยในอาเซียน ฐานข้อมูลที่อยู่ของ
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านเทคโนโลยี เว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ (http://web.sut.ac.th/cia/2013/) ระบบ
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้แก่ ระบบจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณและ
ติดตามผล (http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/login/auth) ระบบสารสนเทศบริหารการคลัง ระบบ
บริหารพัสดุ ระบบฐานข้อมูลการลาและการพัฒนาบุคลากร (http://mis.sut.ac.th/) ระบบข้อมูลเพ่ืองาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (http://203.158.4.121:8080/sar2/)ระบบสืบค้นเอกสาร SUT Document 
Archive System (https://203.158.7.37/edcx/) 
 ศูนย์ฯ มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจ าทุกปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ  ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และเก็บข้อมูลจ าแนกตามงาน และมี
การน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจมาปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งได้มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ ในการประชุมเวที QA ต่อ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการประเมินตนเอง 

2 คะแนน 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  1.1.2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ที่ 840/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลง

คณะท างานบริหารความเสี่ยงปรจ าหน่วยงาน  (หน้า 51) 
เอกสารประกอบที่  1.1.2-2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (หน้า 52) 
เอกสารประกอบที่  1.1.6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการ

นานาชาติ  (หน้า 53) 
เอกสารประกอบที่  1.1.6-2 เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพ่ือปรับปรุง (การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558  (หน้า 54)   
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องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ  (CUPT QA 3 ตวับ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  (CUPT QA ตัวบ่งชี้ C.11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการบริการของหน่วยงาน  ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะ
เป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจ
เท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไปได้ 

นิยามค าศัพท์ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร 
และชุมชน เป็นต้น 
 กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์กิจการนานาชาติ คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา 

ประเด็นการประเมิน : เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6, 11.5 
 ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้ 
 1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
สม่ าเสมอ (AUN QA 10.5) 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (เช่น  
มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล เป็นต้น) (AUN QA 10.6) 
 3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และ
เทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (AUN QA 11.5) 

วิธีการประเมิน : 
 1. การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  
การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2. การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มกีารด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำรวิเครำะห)์ 

มีการเกบ็ข้อมูล
อยา่งเป็นระบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทยีบกบั
เป้าหมาย 

3 + มแีนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดที าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดบัชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กวา่คู่เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 

The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice 

to fulfil the 
criterion is 

considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 
support that it 

has been 
innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 

ค าถามเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 1. หน่วยงานมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
 2. หน่วยงานมีแนวทางและมีการพัฒนาหน่วยงานอย่างไร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กิจการนานาชาติ มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติย้อนหลังในงานที่รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 
ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง และส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฯ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ือจะน ามาใช้พิจารณาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ฯให้ดียิ่งขึ้น โดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับบริการ (เอกสารประกอบ 1.2-1-1) เพ่ือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ นอกจากนี้ ใน
การจัดกิจกรรมหลักส าหรับนักศึกษานานาชาติทุกครั้ง จะมีการสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาพิจารณาปรับปรุงในการด าเนินการต่อไป 
2. ศูนย์กิจการนานาชาติมีช่องทางในการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับหลายช่องทาง รวมทั้งโทรศัพท์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนานาชาติ แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ website หรือ facebook ของศูนย์กิจการนานาชาติ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในแต่ละงานที่รับผิดชอบ 
3. ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์กิจการนานาชาติ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ โดยผู้ขอรับ
บริการ จ านวน 220 คน ตอบแบบประเมินจ านวน 102 คน สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติประจ าปี 2559 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
มีต่อการให้บริการของศูนย์ฯ 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 87.24 (เอกสารประกอบ 1.2.1-3)  
โดยจ าแนกตามประเด็นที่วัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Staff) 4.42 
 2) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 4.35 
 3) ด้านงานที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต (Online services) 4.32 
 (เอกสารประกอบ 1.2-1-2)   
และน าผลจากข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บริการต่างๆ ได้แก่ นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรที่มาใช้บริการมา
ปรับปรุงและ/พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะจากนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ่งที่นักศึกษาประสงค์เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการและเพ่ิมการให้บริการเพ่ิมข้ึน ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
 1) เพ่ิมระบบการแจ้งเตือนเมื่อวีซ่าใกล้วันหมดอายุ  ซ่ึงศูนย์ฯ ได้แจ้งเตือนนักศึกษาทางfacebook 
และได้ด าเนินการจัดท าระบบเตือนออนไลน์และเริ่มใช้แล้วตั้งแต ่1 กรกฎาคม 2560 
 2) เพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทยได้รู้จักพบปะกัน ผ่าน social network  โดย
จัดท าแฟนเพจ ชื่อ CIA SUT เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างศูนย์ กับนักศึกษา 
หรือ ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ทั้งไทยและนานาชาติ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 3) นักศึกษาเสนอแนะให้มีช่องทางให้ศิษย์เก่านานาชาติสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีช่องทางดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้แจ้งศิษย์เก่าให้ติดต่อประสานงานกับศูนย์ฯ ทาง
facebook CIASUT หากไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของมหาวิทาลัยได้โดยตรง โดยศูนย์ฯจะประสานอ านวย
ความสะดวกให้ด้วย นอกจากนี้ศิษย์เก่านานาชาติยังสามารถใช้พ้ืนที่นี้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เช่น การไป
ประชุมสัมมนานานาชาติ และประสานรักษาความสัมพันธ์กับศูนย์ฯ และกับสมาชิกในเพจทั้งmujเป็นศิษย์เก่า
ด้วยกันรวมทั้งนักศึกษาในปัจจุบันด้วย 
 ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ซึ่งศูนย์ฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) เว็ปไซต์ของศูนย์ฯ ควรจะมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยเฉพาะ
ข้อมูลในการติดต่อประสานงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ 
 2) หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ควรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงานแทนได้ ซึ่งด าเนินการแล้ว โดยศูนย์ฯ ได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้อยู่แล้ว 
และขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างและเพ่ิมอัตราก าลัง ซึ่งจะท าให้ศูนย์ฯสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประเมินตนเอง: 
ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  1.2.1-1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 (หน้า 56) 
เอกสารประกอบที่  1.2.1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ  (หน้า 65) 
เอกสารประกอบที่  1.2.1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ  (หนา้ 68) 
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องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ  (CUPT QA 3 ตวับ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
  (CUPT QA ตัวบ่งชี้ C.10 และ AUN QA 7) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : บุคลากรสายสนับสนุนมีความส าคัญในการช่วยให้การด าเนินการตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ และมีจ านวนที่เพียงพอ 
และได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ผลส าเร็จที่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการน าองค์
ความรู้มาพัฒนาต่อยอดงานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 

ประเด็นในการประเมิน  :  ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้ 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้ำนห้องสมุด ด้ำนห้องปฏิบัติกำร ด้ำนเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรบริกำรนักศึกษำ) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ  
สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ (AUN QA 7.1 ภาคผนวก 1) 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
(AUN QA 7.2 ภาคผนวก 1) 

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN QA 7.3 ภาคผนวก 1) 
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน (AUN QA 7.4 ภาคผนวก 1) 
5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการ

ยอมรับ เพื่อให้การด าเนินการด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
(AUN QA 7.5 ภาคผนวก 1) 
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เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มกีารด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ  
แตย่ังไม่สมบูรณ์  
ไม่สำมำรถ/  
ไม่มีกำรวิเครำะห)์ 

มีการเกบ็ข้อมูล
อยา่งเป็นระบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทยีบกบั
เป้าหมาย 

3 + มแีนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดที าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดบัชั้น
น าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กวา่คู่เทียบ (คู่เทียบ
ชั้นน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 

World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 

The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Excellent 
The QA practice 

to fulfil the 
criterion is 

considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 

practices in the 
field. Evidences 
support that it 

has been 
innovatively 

implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 

results and 
outstanding 

improvement 
trends. 

ค าถามเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงาน 
1. หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ 
2. บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา) เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ 
สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ (AUN QA 7.1 ภาคผนวก 1) 

มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์กิจการนานาชาติ
ได้รับการจัดสรรบุคลากรภายในหน่วยงานตามแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นศูนย์ฯ  ขนาดเล็ก 
มีบุคลากรจ านวน 5 คน และภาระงานด้านความร่วมมือกับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น บุคลากรสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหน่วยงาน /เพ่ิม
อัตราก าลัง จึงยังไม่ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม 

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
(AUN QA 7.2 ภาคผนวก 1) 

ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในหน่วยงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
ตามกระบวนการ ระเบียบ และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะในแต่
ละต าแหน่งงานที่ต้องการ เพ่ือให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การด าเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามที่ศูนย์ฯ ก าหนด 

3. การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN QA 7.3 ภาคผนวก 1) 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานทุกภาค

การศึกษา (3 ภาคการศึกษา/ปี) โดยบุคลากรภายในหน่วยงานจะต้องกรอกภาระงานที่ตนเองได้ด าเนินการใน
แต่ละภาคการศึกษา ผ่านระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ และหัวหน้าหน่วยงานจะพิจารณาผลงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานประกอบกับภาระงานที่กรอก เพ่ือน ามาประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นรายบุคคล หากบุคลากรภายในหน่วยงานมีผลการประเมินในระดับพอใช้หรือ
ต้องปรับปรุง หัวหน้าหน่วยงานจะมีการแจ้งผลการประเมินและให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ภาคการศึกษาต่อไป 

4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุน (AUN QA 7.4 ภาคผนวก 1) 

ปัจจุบันศูนย์ฯ มีบุคลากรจ านวน 5 คน ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเองและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไปฝึกอบรม ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เพ่ือให้บุคลากร
มีโอกาสได้รับความรู้ รับฟังแนวคิด หรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาตนเองและน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานในความรับผิดชอบ โดยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 ครั้ง (ดังเอกสารประกอบ 1.3.4-1)    
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการ
ยอมรับ เพื่อให้การด าเนินการด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
(AUN QA 7.5 ภาคผนวก 1) 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนให้ก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรโดย
ให้ความใกล้ชิด รับฟังปัญหา ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความสามารถในการตัดสินใจในภาระงานที่รับผิดชอบ  
สนับสนุนให้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือ ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้
เพ่ิมเติมในการปฏิบัติงาน ยังเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต เปิดโลกทัศน์ ให้กับบุคลากร และเน้นให้
บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการรักษาสมดุลย์ในชีวิตส่วนตัวและการท างาน รวมทั้งการให้
รางวัลแก่บุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคนในวาระที่เหมาะสม เช่น ซื้อของฝากจากต่างประเทศเป็นรางวัลในการ
ท างาน การเลี้ยงสังสรรค์ภายในศูนย์ฯ  

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของตนเองเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ท าวิจัย เพ่ือเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Path) โดยในปีการศึกษา 2559 บุคลากรของศูนย์ฯทุกคน ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการนานาชาติทุกคน แต่ยังไม่มีบุคลากรใน
ศูนย์ฯ สามารถท าวิจัยหน่วยงานได้ เนื่องจากศูนย์ฯมีบุคลากรจ านวนน้อย และมีลักษะงานบริการ จึงไม่สารถ
จัดสรรเวลาค้นคว้าวิจัยได้  

การประเมินตนเอง: 
ผลการประเมินตนเอง 

2 คะแนน 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  1.3.4-1 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2559  (หน้า 73) 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน  (2 ตัวบ่งชี)้ 

ตวับ่งชี้ท่ี 2.1   : การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติและการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
นานาชาต ิ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 

ประเด็นการประเมิน : 
ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้   

 1. ระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ 
 2. ระบบและกลไกในการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ 
 3. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มกีาร
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/  
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเกบ็ข้อมูล
อยา่งเป็นระบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทยีบกบั
เป้าหมาย 

3 + มแีนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบในระดับ 
ชั้นน าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กวา่คู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

positive 
improvement 
trend. 

shows very good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
improvement 
trends. 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1  ระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ 
 กิจกรรมนานาชาติ ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท ได้แก่ 1. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาการ 2. การวิจัย 3. 
การบริการวิชาการ 4. การเจรจาความร่วมมือและการเยี่ยมชมการด าเนินงานระหว่างสถาบันคู่ความร่วมมือ 
และ 5. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การเปิดหลักสูตรร่วม โครงการวิจัยร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/ให้
ค าปรึกษาให้ระหว่างสถาบันคู่ความร่วมมือ การเจรจาความร่วมมือและการเยี่ยมชมการด าเนินงานระหว่าง
สถาบันคู่ความร่วมมือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดเก็บ
ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นระบบและสามารถน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงด้าน
กิจการนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติมีกระบวนการเก็บรวมรวบข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมนานาชาติดังนี้ 

1. จัดท าปฏิทิน/แผนงานการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติส าหรับปีการศึกษา 2559 -2560 
ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (ภายใต้ MOU) และการเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่ไม่อยู่ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

2. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบแบบฟอร์ม รายละเอียด
เกี่ยวกับการให้ข้อมูล 

3. กลั่นกรอง และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบตามหมวดหมู่ 
4. สรุป วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ตามรูปแบบความต้องการใช้ข้อมูล 

 สรุปผลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติของบุคลากรและนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ซ่ึงรวบรวมจากข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการท าความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลการลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศจากส่วนการเจ้าหน้าที่ และการ
รวบรวมข้อมูลผู้ขอใช้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางไปต่ างประเทศ
จากศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

วิชาการ การไปเจราความร่วมมือและเยี่ยมชมการด าเนินงานระหว่างสถาบันและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 514 ครั้ง จ าแนกเป็นกิจกรรมนานาชาติที่ด าเนินกิจกรรม
โดยผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 491 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
95.52 และเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยนักศึกษานานาชาติที่มาแลกเปลี่ยนและอาคันตุกะเยือนมหาวิทยาลัย 
จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 (เอกสารประกอบ 2.1.1-1) 
2. ระบบและกลไกในการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ 
 ศูนย์กิจการนานาชาติจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ดังนี้ 
 1. รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัย โดยรายงานในระบบรายงานผลการด าเนินงานประจ างบประมาณ 
ปีงบประมาณ ซึ่งมีการรายงานทุกไตรมาส เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตัวชี้วัดย่อยที่ 3.5 
จ านวนความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีการลงนามและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิง 2.1.2-1) 
 2. รายงานบนเว็บไซต์ของศูนย์กิจการนานาชาติ โดยบุคลกรของศูนย์ฯ ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด ทุก
ครั้งที่มีการลงนามความร่วมมือและมีเอกสารข้อตกลงความร่วมมือสมบูรณ์พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือให้
ผู้สนใจ หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการท ากิจกรรมนานาชาติสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา  
 3. รายงานภาพรวมกิจกรรมนานาชาติในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง  
ทุกปีการศึกษา 
 4. ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมนานาชาติตามค าขอของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการด าเนินการกิจกรรมนานาชาติ 
 ศูนย์กิจการนานาชาติวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาการจัดเก็บดังกล่าว และพบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรมนานาชาติในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯสามารถสรุปได ้ดังนี้  
 3.1  ด้านการมีพันธมิตรเครือข่ายทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับหน่วยงานในต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีความร่วมมือกับ
สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการประเภทต่างๆ นับตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการถือเป็นภารกิจส าคัญที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างประเทศประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
นักศึกษาในด้านการเรียน การสอน และการวิจัย การร่วมใช้ห้องปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ
ทางด้านวิชาการทั้งระยะสั้นระยะยาว การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
ณ สิ้นปีการศึกษา 2559 มีจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งสิ้น 126 ฉบับ จากจ านวนสถาบันความ
ร่วมมือจ านวน 93 แห่ง รายละเอียดสามารถดูได้จาก http://web.sut.ac.th/cia/MOU/activitiesunderMOU.pdf 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 3.2  ด้านการบริหารจัดการ : ผู้บริหาร คณจารย์ และ พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
โอกาสได้ไปเยือนหน่วยงานทั้งที่มีข้อตกลงและไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการซึ่งกันและกัน น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ  
 3.3  ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย ของคณาจารย์ มทส. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ด้านการเรียน การสอน และวิจัย ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

- การได้รับทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อที่สถาบันต่างประเทศ  
- การไปอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ การเข้าร่วมสัมมนาและ

บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา คณาจารย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีวิชาการนานาชาติซึ่งกันและกัน 
- การไปด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่สถาบันต่างประเทศ  
- การศึกษา ดูงาน และอบรม 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  
- การท าความร่วมมือในการเปิดสอนแบบสองปริญญากับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น 

 3.4 ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการด าเนินกิจกรรมที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีนานาชาติในด้านต่างๆ เช่น  

- การให้ทนุการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ อบรม วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน 1 ภาคการศึกษากับหน่วยงาน

ต่างประเทศ  
- การแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ การเข้าห้องเรียนร่วม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 
 3.5 ด้านการเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการเป็น
สมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งองค์กรระดับนานาชาติเหล่านี้จะเป็นหน่วยแลกความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก เพ่ือให้มวลสมาชิกมาแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านการ
ประชุม สัมมนา และการร่วมฝึกปฏิบัติการร่วมกัน ได้แก่  

- Association of University of Asia and the Pacific, AUAP 
- Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL) 
- International Association of Universities, IAU 
- World Association of Cooperative Education , WACE 
- ASEAN-European Academic University Network, ASEA-UNINET 
- Organization for Economic Co-operation and Development – OECD 
- OCLC Asia Pacific Regional 



- 37 - 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  2.1.1-1 ข้อมูลภาพรวมกิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ปีการศึกษา 2559 (หน้า 74) 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน  (2 ตัวบ่งชี)้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   : การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 59 – มิ.ย. 60) 

ประเด็นการประเมิน : 
ให้ประเมินในประเด็น ดังนี้   
1. ระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. การน าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน CUPT QA (7 คะแนน) : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

ไม่มกีาร
ด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เร่ิมมีระบบ  
แต่ยังไม่สมบูรณ์  
ไม่สามารถ/  
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเกบ็ข้อมูล
อยา่งเป็นระบบ 
สามารถ/มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทยีบกบั
เป้าหมาย 

3 + มแีนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดที าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

4 + มีผลการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

5 + มีผลการ
ด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบในระดับ 
ชั้นน าของประเทศ  
มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กวา่คู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน ำ
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 

Absolutely 
Inadequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is not 
implemented. 
There are no 
plans, 
documents, 
evidences or 
results available. 
Immediate 
improvement 
must be made. 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate 
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 

  

Inadequate but 
Minor 
Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
defined and 
implemented 
but minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is better 
than adequate. 
Evidences 
support that it 
has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows good 
results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
effectively 
implemented. 
Performance of 
QA practice 
shows very good 
results and 
positive 
improvement 

Excellent 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
considered to be 
excellent or 
example of 
worldclass 
practices in the 
field. Evidences 
support that it 
has been 
innovatively 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows excellent 
results and 
outstanding 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 

used. 
Performance of 
the QA practice 
shows 
inconsistent or 
some results. 

trend. improvement 
trends. 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ  รับสมัครนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งดูแลอ านวยความสะดวกนักศึกษา
นานาชาติในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ การจัดกิจกรรมวันนักศึกษา
นานาชาติ (International Night, mini International Night การแนะน าสถานที่ในมหาวิทยาลัยและใน
จังหวัดนครราชสีมา (Campus Tour & City Tour) การจัดสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและชุมชน 
(Teaching Basic Foreign Languages) การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษานานาชาติ (Thai Language for 
Daily Life Communication) การจัดโครงการอาเซียนสู่สังคม (ASEAN for Community) รวมทั้งการจัด
พบปะสังสรรค์ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณรองรับ ไว้
ล่วงหน้าแล้ว 

 ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้ง
ร่วมมือกับส านักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์เพ่ือแสวงหาและรับสมัครนักศึกษา
นานาชาติจ านวน 3 ครั้ง จากประเทศมาเลเซีย  (ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559) กัมพูชา (ระหว่างวันที่ 
14-19 กันยายน 2559) และ จีน (ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560) นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนส านักวิชาต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และแสวงหานักศึกษานานาชาติ ณ ประเทศ
จีน เวียดนาม อีกด้วย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โดยสื่อออนไลน์และจดหมายประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ณ มทส. (SUT-PHD. Scholarship Program for ASEAN) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้กับ 9 ประเทศอาเซียน  

 นอกจากนี้ ศูนย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติเพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย
สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้นักศึกษา มทส. ทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในเวทีนานาชาติระหว่างญี่ปุ่น จีน และไทย เพ่ือน าเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้
โครงการ Tri-University Joint Symposium (23rd Tri-Unversity International Joint Seminar & 
Symposium 2016: Asian contribution to the Sustainable Development Goals ระหว่าง 23 -28 
ตุลาคม 2559 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักศึกษานานาชาติ (ตามแผนปฏิบัติการ) รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและบริการนักศึกษานานาชาติในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น การปฐมนิเทศ
นักศึกษานานาชาติ การจัดกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติ ( International Night) เพ่ือให้นักศึกษา
นานาชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  มี
กิจกรรมแต่งกายชุดนานาชาติ การประกอบและน าเสนออาหารนานาชาติที่หลากหลาย รวมทั้งการแสดงบน
เวทีของนักศึกษานานาชาติและไทย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและนานาชาติ นักศึกษา บุคลากร และครอบครัว
ประมาณ 200 คน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 การจัด mini International Night เพ่ือฉลองปีใหม่แบบ
สากลในกลุ่มนักศึกษานานาชาติที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวและภูมิล าเนา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มี
นักศึกษา บุคลากรนานาชาติเข้าร่วมงานประมาณ 70 คน มีนักศึกษา บุคลากรน าอาหารมาร่วมงานในลักษณะ 
(pot luck) ในงานมีกิจกรรมสันทนาการประกอบด้วยการร่วมร้องเพลงปีใหม่ภาษาต่างๆ การแข่งขันประกวด
ร้องเพลงไทยและเพลงสากลในหมู่นักศึกษานานาชาติ การแนะน าสถานที่ในมหาวิทยาลัยและในจังหวัด
นครราชสีมา (Campus Tour & City Tour) ในโอกาสแรกที่นักศึกษานานาชาติเดินทางมาถึง การสอน
ภาษาไทยให้กับนักศึกษานานาชาติ (Thai Language for Daily Life Communication) ระหว่างวันที่ 2 
สิงหาคม-22 กันยายน 2559 เพ่ือช่วยให้นักศึกษานานาชาติที่เพ่ิงมาศึกษาเทอมแรกได้รู้จักนักศึกษาใหม่
ด้วยกัน รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่มาเป็นพ่ีเลี้ยงฝึกพูดภาษาไทยให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยเบื้องต้นได้ โดย
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสามารถสอบถามเรื่องการใช้ชีวิต อาหาร การเดินทาง สถานที่ต่างๆ และวัฒนธรรม
ไทยทั่วๆไปในชั้นเรียนภาษาไทยได้ มีนักศึกษานานาชาติเข้าเรียน 30 คน และนักศึกษาไทยอีก 15 คน เพ่ือเป็น
การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน การจัดโครงการอาเซียนสู่สังคม (ASEAN for Community) โดย
ศูนย์ฯ ได้น านักศึกษานานาชาติรวมทั้งนักศึกษาไทยจ านวนกว่า 20 คน เลี้ยงอาหาร พูดคุย และ ร่วมร้องเพลง
กับนักเรียนตาพิการ ร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและโรงเรียนคนพิการ
ทางสมอง ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญยานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม และ 23 กันยายน 
2559 ตามล าดับและการจัดทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมภาคกลาง ส าหรับนักศึกษานานาชาติ และการจัดสอน
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและชุมชน (Teaching Basic Foreign Languages)  ภายใต้ “โครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่นักศึกษา และชุมชน/ท้องถิ่น” ณ 
จังหวัดนครปฐมและระยอง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย เพ่ือให้นักศึกษาไทยมีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ และนักศึกษานานาชาติได้รู้จักนักศึกษาไทยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ รวมทั้งนักศึกษานานาชาติได้จัดกลุ่มย่อยสอนภาษาต่างประเทศ เช่น จีน 
อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ให้กับชุมชนและนักศึกษาในท้องถิ่นรวมทั้งระหว่างนักศึกษา มทส. ด้วยกัน 
รวมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 -มิถุนายน 
2560) จ านวน 14 ครั้ง โดยศูนย์ฯ มีการด าเนินงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติ ตั้งแต่การประชุมหารือ การ
วางแผนด าเนินกิจกรรม การควบคุมดูแลแก้ปัญหาเพ่ือให้การจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งสรุปปัญหาในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. การน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ศูนย์ฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะ
แตกต่างกัน  โดยในการจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น  การจัดงาน International Night และ mini 
International Night ซ่ึงศูนย์ฯ จะมีนักศึกษาเป็นทีมงานหลัก ศูนย์ฯ ใช้การพูดคุยสอบถามอธิบายในลักษณะ
ทีมงานกับผู้แทนของนักศึกษานานาชาติแต่ละชาติ และประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดงานปี 2558 
สรุปในที่ประชุมระหว่างศูนย์ฯกับผู้แทนนักศึกษานานาชาติจากแต่ละประเทศ เพ่ือหารือปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรมงาน International Night และ mini International Night ปี 2559 ให้
เหมาะสมตามสภาพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระเพ่ิมเติมแก่นักศึกษา และได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ในรูปของ e – Form ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาต่างชาติจ านวน 1 
กิจกรรมหลัก (โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่นักศึกษา และชุมชน/
ท้องถิ่น) ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี โดย นักศึกษาต่างชาติเสนอแนะให้ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษาและมีก าหนดการที่ชัดเจน ซึ่งศูนย์ฯ ได้น ามาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของศูนย์ฯ โดยมีการก าหนดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้นักศึกษาทราบ
เพ่ือจะได้วางแผนเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจตามที่ศูนย์ฯ ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยไม่กระทบ
การศึกษาหรือการปฏิบัติงานในห้องทดลอง อนึ่ง ทุกกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จัด มีการหารือและก าหนดกิจกรรม
ร่วมกันกับนักศึกษาก่อนก าหนดแผนและด าเนินการด้วย   

การประเมินตนเอง  : 
ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 

รายการหลักฐาน  :  
เอกสารประกอบที ่ 2.2.1-1 การจัดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา (หน้า 83) 
เอกสารประกอบที ่ 2.2.1-2 ผลสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจกิจกรรมนักศึกษานานาชาติ (หน้า 86) 
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บทที่ 3 สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ 

 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน 
 (CUPT QA ตัวบ่งชี้ C.9) 

2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (AUN QA 10.5, 10.6, 11.5) 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 (AUN QA 7.1-7.5) 

2 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติและการรายงานผลการด าเนิน

กิจกรรมนานาชาติ  ปีการศึกษา 2559 
 (กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2560) 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การจัดกิจรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

 (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 256) 

3 
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บทที่ 4  จุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้น า
ระบบประกันคุณภาพของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of 
Thailand Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพ  
2 องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 5 ตัวบ่งชี้ และมีจุดแข็งและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารและ

จัดการของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) บุคลากรส่วนใหญ่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง มีการท างานเป็นทีม และมีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

2) ผู้บริหารให้อ านาจ (empower) ในการตัดสินใจ ท างานใกล้ชิด
กับลูกน้อง เน้นการท างานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่แสดงคุณภาพของหน่วยงานให้มากขึ้น 
2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จุดแข็ง (Strengths) 
 มีระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เป็นประโยชนต่อผู้รับบริการ (ท้ังนักศึกษานานาชาติและส านักวิชา) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
 พัฒนาระบบ/วิธีการ ในการตอบแบบประเมินของผู้รับบริการ
ให้ มี ช่ องทางหลากหลายขึ้ น เพ่ื อให้ จ านวนผู้ รั บบริการตอบ
แบบสอบถามเพ่ิมมากข้ึนจากปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 คุณภาพของ
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

จุดแข็ง (Strengths) 
(ไม่มี) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1)  หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2)  บุคลากรจัดท าแผนพฒันาตนเอง 
3)  สนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ 
จุดแข็ง (Strengths)/ 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมนานาชาติ
และการรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม
นานาชาต ิ

จุดแข็ง (Strengths) 
1) มีฐานข้อมูลด้านกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศที่มี

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้บริหาร 
2) มีระบบและช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือ

กว้างขวาง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) กระตุ้นให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การจัดกิจกรรม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) 
(ไม่มี) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1) กิจกรรมนานาชาติควรหลากหลาย เน้นประเด็นวัฒนธรรม 

เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  

2) การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งขยาย
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ตั้งอยู่ใกลม้หาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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RM2 : หนว่ยงานเจา้ของความเสยีง ศนูยก์จิการนานาชาต ิประจําปีงบประมาณ 2560

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

1. พบวา่มกีารขยายของรอยรา้วเดมิ
2. พบวา่มรีอยรา้วใหมเ่พมิขนึ

L = คา่โอกาส
I = คา่ผลกระทบ
R1 = ระดับความเสยีงทมีอียู ่ยังมไิดค้วบคมุความเสยีง
R2 = ระดับความเสยีงทเีหลอือยู ่เป็นความเสยีงหลังจากมกีารควบคมุโดยกจิกรรมหรอืระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน

การยอมรับความเสยีง

วธิกีารจัดการความเสยีง สัญญาณเตอืนภัย

1. ความไมป่ลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิอัน
เนอืงมาจากรอยรา้วของอาคารสงิกอ่สรา้ง

HS มรีอยรา้วภายในบรเิวณทตีงัสํานักงานศนูยก์จิการ
นานาชาติ

ตรวจตราบรเิวณรอยทเีกดิขนึวา่ขยายมากขนึ
หรอืไม่

1 2 ตํา ตํา

ความเสยีง ประเภทความเสยีง สาเหตคุวามเสยีง กจิกรรมควบคมุ ระดับความเสยีงทเีหลอือยู่ ระดับความเสยีงทยีอมรับได ้
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เรื่องท่ีหน่วยงานเสนอเพื่อการปรับปรุง 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558) 

 ศูนย์กิจการนานาชาติ 
 

เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบ ุ
ร้อยละ) 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Area for 
Improvement) เสนอโดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ  
 
 
 
 
 
 

ภายในปี
การศึกษา 

2559 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในปี
การศึกษา 

2559 
 

จ านวน
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน
นักศึกษา 

 
 
 

1. การมีกิจกรรมนานาชาติเกิดขึ้นเปน็จ านวนมากสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่
เกณฑ์คณุภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. ควรมีแนวทางในการเพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติให้เพิ่มขึ้นโดยร่วมมือ
กับส านักวิชาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. ด าเนินกิจกรรม
ได้ตามที่ก าหนดใน
แผน แต่อาจไม่
เกิดขึ้นตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
เนื่องจากอาจมี
การเปลีย่นแปลง
จากคู่ร่วมมือ 

 
- 

เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 
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เรื่องที่หน่วยงานเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
กรอบเวลา

การ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบ ุ
ร้อยละ) 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการประเมินฯ 
 
 
 
 

ภายในปี
การศึกษา 
2559 
 
 
 
 
ภายในปี
การศึกษา 
2559 
 
 
ภายในปี
การศึกษา 
2560 

สัดส่วน
จ านวน

นักศึกษาท่ี
ไม่ได้ทุนต่อ
นักศึกษารับ

ทุน 

1. ควรหาวิธีการเพิม่สดัส่วนนักศึกษาต่างชาติที่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาด้วยตนเอง (Full Fee Students) ต่อจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมด ท้ังนี้สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับในมหาวิทยาลัยที่
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
2. ควรจัดท าฐานข้อมลูบุคลากรชาวต่างชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

ผู้ช่วยในการดูแลนักศึกษาในแต่ละชาตินั้นๆ รวมถึงก าหนดบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานโดยท าหน้าท่ีช่วยในการดูแลและ
ประสานงานกับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรต่างชาต ิ

 
3. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 ให้เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิง

ปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินกิจกรรมซึ่ง
ควบคุมผลลัพธ์
ไม่ได้ ไมส่ามารถ
ควบคุมผลลัพธ์ 
(จ านวนผู้สมคัรได้) 
 
 
- มีฐานข้อมูลแล้ว 
- ปรับแผนไป
ด าเนินการในปี
ถัดไปแทน 
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แบบประเมนิความพงึใจผูใ้ชบ้รกิาร ศนูย์
กจิการนานาชาต ิประจําปีการศกึษา 2559
 
แบบประเมนิความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร ศนูยก์จิการนานาชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีประจําปีการศกึษา 
2559  มวีตัถปุระสงคเ์พื�อสํารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิารของศนูยฯ์และเพื�อนําขอ้มลูที�ไดจ้ากการตอบแบบ
ประเมนิไปปรับปรงุ พัฒนางานบรกิารใหส้นองตอ่ผูข้อรับบรกิารใหไ้ดป้ระโยชนม์ากที�สดุ คําตอบของทา่นทกุขอ้มี
ความสําคญัยิ�ง ขอขอบคณุที�ใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบประเมนิฯมา ณ โอกาสนี�

*จําเป็น

สว่นที� 1 ขอ้มลูทั�วไป

หญงิ

ชาย

ผูบ้รหิาร

อาจารย์

พนักงานสายปฏบิตักิารวชิาชพี

ผูช้ว่ยสอน

นักศกึษา

สว่นสง่เสรมิวชิาการ

สว่นสารบรรณและนติกิาร

สว่นการเจา้หนา้ที�

1. เพศ *

สถานภาพ *

หน่วยงาน *
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สว่นการเจา้หนา้ที�

สว่นการเงนิและบญัชี

สว่นอาคารสถานที�

เว็บไซตศ์นูยก์จิการนานาชาติ

สว่นแผนงาน

สว่นกจิการนักศกึษา

สว่นประชาสมัพันธ์

สถานกฬีาและสขุภาพ

สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานสง่เสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ

หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.

เทคโนธานี

ฟารม์มหาวทิยาลยั

สํานักวชิาวทิยาศาสตร์

สํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม

สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร

สํานักวชิาแพทยศาสตร์

สํานักวชิาพยาบาลศาสตร์

สํานักวชิาทนัตแพทยศ์าสตร์

สํานักวชิาวศิวกรรมศาสตร์

สถาบนัวจัิยและพัฒนา

ศนูยค์อมพวิเตอร์

ศนูยเ์ครื�องมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ศนูยบ์รกิารการศกึษา

ศนูยบ์รรณสารและสื�อการศกึษา

ศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

ศนูยส์หกจิศกึษาและพัฒนาอาชพี - 57 -
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อื�นๆ

สว่นที� 2 ประเภทของงานที�ทา่นขอรับบรกิาร

การเสนอรา่งขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU)ตามขั �นตอน

หนังสอืนําเพื�อทําหนังสอืเดนิทางราชการ และขอวซีา่

งานเกี�ยวกบันักศกึษาตา่งชาติ

พธิกีารและตอ้นรับ (ตอ้นรับอาคนัตกุะเยอืน หารอืความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ)

ทนุการศกึษา โครงการแลกเปลี�ยน

สบืคน้ขอ้มลูออนไลน ์(ขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ การตดิตามการดําเนนิ
การขอ้ตกลงความรว่มมอื )

เว็บไซตศ์นูยก์จิการนานาชาติ

เฟซบุก๊ CIA SUT

ธรุการ

อื�นๆ:

สว่นที� 3 ประเด็นวดัความพงึใจ ม ี5 ระดบั

ระดบัการวดัความพงึใจในการใหบ้รกิาร 
5 หมายถงึ มากที�สดุ  
4 หมายถงึ มาก 
3 หมายถงึ ปานกลาง 
2 หมายถงึ นอ้ย 

ระบงุานที�ทา่นขอรับบรกิารจากศนูยฯ์
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2 หมายถงึ นอ้ย 
1 หมายถงึ นอ้ยที�สดุ  
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความคดิเห็น

3.1 ดา้นเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้รกิาร *
5 4 3 2 1 0

3.1.1 ความ
พรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร

3.1.2 ให ้
บรกิารดว้ย
ความสภุาพ
และเป็นกนัเอง

3.1.3 รับฟัง
ปัญหาหรอืขอ้
ซกัถามของ
ผูรั้บบรกิาร
อยา่งเต็มใจ

3.1.4 สามารถ
ใหคํ้าชี�แจง คํา
อธบิายและ
ตอบขอ้สงสยั
ไดต้รงประเด็น

3.1.1 ความ
พรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร

3.1.2 ให ้
บรกิารดว้ย
ความสภุาพ
และเป็นกนัเอง

3.1.3 รับฟัง
ปัญหาหรอืขอ้
ซกัถามของ
ผูรั้บบรกิาร
อยา่งเต็มใจ

3.1.4 สามารถ
ใหคํ้าชี�แจง คํา
อธบิายและ
ตอบขอ้สงสยั
ไดต้รงประเด็น

3.2 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร *
5 4 3 2 1 0

3.2.1 การ
ชี�แจงราย
ละเอยีด/ใหคํ้า
แนะนําของเจา้

3.2.1 การ
ชี�แจงราย
ละเอยีด/ใหคํ้า
แนะนําของเจา้ - 59 -
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สว่นที� 4 ขอ้เสนอแนะ/ความคดิเห็น เพื�อจะนําไปปรับปรงุการใหบ้รกิาร
ใหด้ยี ิ�งขึ�น

แนะนําของเจา้
หนา้ที�ผูใ้ห ้
บรกิาร

3.2.2 ความ
ชดัเจนของขั �น
ตอนการ
ทํางาน

3.2.3 ให ้
บรกิารดว้ย
ความรวดเร็ว
ทนัตาม
กําหนดเวลา

3.2.4 การให ้
ขอ้มลูเกี�ยวกบั
การดําเนนิการ

แนะนําของเจา้
หนา้ที�ผูใ้ห ้
บรกิาร

3.2.2 ความ
ชดัเจนของขั �น
ตอนการ
ทํางาน

3.2.3 ให ้
บรกิารดว้ย
ความรวดเร็ว
ทนัตาม
กําหนดเวลา

3.2.4 การให ้
ขอ้มลูเกี�ยวกบั
การดําเนนิการ

3.3 งานที�ใหบ้รกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ต ไดแ้ก ่เว็บไซตศ์นูย ์ฐานขอ้มลู
ออนไลน ์และเฟซบุก๊

5 4 3 2 1 0

3.3.1 การเขา้
สูง่านบรกิาร
ออนไลนไ์ด ้
งา่ยไมซ่บัซอ้น

3.3.2 ขอ้มลู
ถกูตอ้ง ชดัเจน
ครบถว้น

3.3.3 ขอ้มลู
ขา่วสารที�เผย
แพรต่รงกบั
ความตอ้งการ
และนําไปใช ้
ประโยชนไ์ด ้

3.3.4 มกีาร
เชื�อมโยงกบั
ขอ้มลูกบัที�
เกี�ยวขอ้ง

3.3.1 การเขา้
สูง่านบรกิาร
ออนไลนไ์ด ้
งา่ยไมซ่บัซอ้น

3.3.2 ขอ้มลู
ถกูตอ้ง ชดัเจน
ครบถว้น

3.3.3 ขอ้มลู
ขา่วสารที�เผย
แพรต่รงกบั
ความตอ้งการ
และนําไปใช ้
ประโยชนไ์ด ้

3.3.4 มกีาร
เชื�อมโยงกบั
ขอ้มลูกบัที�
เกี�ยวขอ้ง

กรณุาใหข้อ้เสนอแนะ หรอืความคดิเห็น เพื�อจะนําไปปรับปรงุการใหบ้รกิารตอ่ไป

คําตอบของคณุ - 60 -



8/1/2017 แบบประเมนิความพงึใจผูใ้ชบ้รกิาร ศนูยก์จิการนานาชาต ิประจําปีการศกึษา 2559

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8XExIPkPFxDW7N5NixSZF0-kBb3LmWnUgfWXyrSoZrsqW9Q/viewform?c=0&w=1 6/6

หนา้ 1 จาก 1

หา้มสง่รหสัผา่นใน Google ฟอรม์

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google รายงานการละเมดิ - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - ขอ้กําหนดเพิ�มเตมิ

คําตอบของคณุ

สง่

 ฟอรม์
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Service Satisfaction Evaluation Questionnaire for
Academic Year 2016

                             The Center for International Affairs, Suranaree University of Technology

*จําเป็น

Part 1. General Information.

1.1 Gender *
 Male

 Female

1.2 Status *
 SUT International Student

 SUT Thai Student

 International Student Exchange

 Teaching AssistantStudent/Research Assistant

3. Institute *
Please select items below.
 

Part 2. Types of service you have used.

Can choose more than one items. *
 Document for extension Visa.

 Online Transportation Reservation to the the immigration O�ce and to BKK.

 International student activities (cultural trip, teaching thai language, international night and mini
international)

 ASEAN Scholarship

 CIA Website, CIA-SUT Facebook

 Others.
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Part 3. Satisfaction is measured on a 5-level scale.
5 = highest    4 = high    3 = average    2 = low    1 = lowest

Topic of Evaluation

3.1 Personnel *

5 4 3 2 1

3.1.1 Preparedness
for giving service.
3.1.2 Politeness
and courtesy. 
3.1.3 Attentively
and willingness to
listen to problems
and questions.
3.1.4 Ability to
inform, explain and
properly answer
questions asked.

3.2 Service Process. *

5 4 3 2 1

3.2.1 The
details/instructions
provided by our
staff 
3.2.2 Clarity of the
work process
3.2.3 Service
provided in a timely
manner.
3.2.4 Provision of
Information

3.3 Online services such as CIA website, online services (Booking a seat to
Immigration Bureau and BKK Online. *

5 4 3 2 1

3.3.1 Easiness and
uncomplicatedly to
access.
3.3.2 Updated,
clear, proper and
complete
information.
3.3.3 The
information meets
reader’s needs and
be bene�ts.
3.3.4 Connection
to related
information.

Part 4. Suggestions / comments for further improvement- 63 -
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ขบัเคลื�อนโดย

Thank you very much.

100%: สําเร็จแลว้

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google  

รายงานการละเมดิ - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - ขอ้กําหนดเพิ�มเตมิ

สง่

หา้มสง่รหสัผา่นใน Google ฟอรม์
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2559 (1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

 
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของ ศูนย์กิจการนานาชาติ : ด ำเนินกำรส่งจดหมำยอีเล็กทรอนิสค์ไปยังผู้ขอรับ
บริกำรเพื่อตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์ จ ำนวน 220 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 102 คน  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ Topic of Evaluation 
ผลรวมจ านวนคนที่ตอบแบบ

ประเมิน x ระดับคะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ Personnel           4.42 
 1.1 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร preparedness for giving services 245 148 39 0 0 4.36 
 1.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ และเป็นกันเอง politeness and 
courtesy  

280 136 30 2 0 4.48 

 1.3 ควำมยิ้มแย้มแจ่มใสในกำรให้บริกำร smiles and friendliness 275 120 39 4 0 4.47 
 1.4 รับฟังปัญหำหรือข้อซักถำมของผู้รับบริกำรอย่ำงเต็มใจ 
attentively and willingness to listen to problems and questions 

240 148 39 2 0 4.38 

2. ด้านกระบวนการใหบ้ริการ            4.35 
 2.1 กำรชี้แจงรำยละเอียด/ให้ค ำแนะน ำของเจ้ำหนำ้ที่ผู้ให้บริกำร The 
details / instructions provided by our staff  

250 132 39 6 0 4.45 

 2.2 ควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรท ำงำน clarity of the work process. 225 156 42 2 0 4.29 
 2.3 ให้บริกำรด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ service 
provided in a timely manner. 

240 114 36 2 0 3.35 

 2.4 กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร  provision of Information 225 140 51 0 0 4.29 
3. งานที่ให้บริการผ่านอินเตอร์เนต็ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์, ฐานข้อมูล MOU Online, การส ารองที่นั่ง
ไปส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษา นักวิจัย ที่เป็นชาวต่างชาติ (Online services such as CIA 
website, online services, online database etc. 

  4.32 

 3.1 กำรเขำ้สู่เว็บไซต์ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน Easiness and 
uncomplicatedly to access the website. 

205 132 39 2 0 4.34 

 3.2 ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน Quick search. 215 120 42 2 0 4.36 

 3.3 ข้อมูล ข่ำวสำรที่เผยแพร่ตรงกับควำมต้องกำร และน ำไปใช้
ประโยชน์ได้Updated, clear, proper and complete information. 

200 132 45 0 0 4.28 

 3.4 มีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลกบัท่ีเกี่ยวข้อง The information 
meets reader’s needs and be benefits. 

200 116 51 2 0 4.29 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจ (จากคะแนนเต็ม 5) 4.36 
ร้อยละภาพรวมความพึงพอใจ 87.24 
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4. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อจะน าไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน ผู้ขอรับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นดังนี้ 

สรุปข้อคิดเห็นจากการได้รับบริการจากนักศึกษา  นักศึกษำจะให้ควำมขอบคุณ ชื่นชม ในกำร
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติ ได้แก่ กำรออกหนังสือขอควำมอนุเครำะห์กำรออกวี
ซ่ำให้อยู่ต่อในรำชอำณำจักรของนักศึกษำต่ำงชำติ กำรขอควำมอนุเครำะห์ในกำรออกวีซ่ำจำกสถำนทูตประเทศ
ต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำไทยที่จะไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ กำรบริกำรด้ำนกำรส ำรองที่นั่งเพ่ือไปรำยงำนตัว 90 
วัน กำรต่อวีซ่ำ กำร re-entry วีซ่ำของนักศึกษำต่ำงชำติ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส ำรองที่นั่งรถไป มทส. -
กทม รวมถึงกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษำนำนำชำติ 

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการจากนักศึกษา จำกกำรตอบแบบประเมิน มีนักศึกษำให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ่งที่นักศึกษำประสงค์จะให้ศูนย์ฯน ำมำปรับปรุงกำรและเพ่ิมกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้น ได้แก่  

1. กำรแจ้งเตือนเมื่อวีซ่ำใกล้วันหมดอำยุ  
2. กำรขอให้ศูนย์ฯประสำนกับสุรสัมมนำคำรเกี่ยวกับควำมสะอำดของที่พัก น้ ำประปำที่สกปรก กำร

กำรบริกำรที่มีคุณภำพไม่ดีเท่ำเดิม Wi-Fi ไม่สำมำรถใช้งำนได้ปกติบ่อยครั้ง  
3. กำรขอควำมอนุเครำะห์ให้มหำวิทยำลัยมีรถไปส่ง-รับ ที่สนำมบินสุวรรณภูม และสนำมบินดอนเมือง 
4. มีระบบแนะน ำให้นักศึกษำต่ำงชำติกับนักศึกษำไทยได้รู้จัก พบปะ ผ่ำนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
5. ควรจะมีช่องทำงให้ศิษย์เก่ำชำวต่ำงชำติกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำมำซึ่งสำน

สัมพันธ์และประโยชน์อื่นๆ ในอนำคต 
สรุปข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกสายงานในมหาวิทยาลัยที่มาขอรับบริการที่ศูนย์กิจการนานาชาติ 

บุคลำกรทุกสำยงำนได้ให้ควำมชื่นชม ประทับใจเจ้ำหน้ำที่ในให้บริกำร มีกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ รวดเร็ว
ประสิทธิภำพสูง ประกอบกับมีเจ้ำหน้ำที่เป็นคนรุ่นใหม่ท ำงำนคล่องตัวและรวดเร็ว ส่วนในเรื่องของกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์และเฟสบุคเห็นว่ำกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องดีอยู่แล้ว และข้อมูลที่เผยแพร่ควรจะมี
รำยละเอียดที่เก่ียวข้องกับงำนที่ให้บริกำร ผู้สืบค้นสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทำงปฏิบัติได้ 

สรุปข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกสายงาน  
1. ควรตรวจควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนที่จะส่งให้หน่วยงำนอ่ืนไปด ำเนินกำรต่อ เช่น เอกสำร

ประกอบกำรขอวีซ่ำ  
2. ผู้ตอบแบบประเมินให้ค ำแนะน ำและปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของศูนย์อย่ำง

ชัดเจน  
3. ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรบริกำรในบำงครั้ง  
4. ไม่มีกำรติดตำมงำนให้  
5. เวปไซด์ควรจะมีรำยละเอียดที่เป็นประโยชน์ ทั้งภำคภำษำไทยและภำคภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะ

ข้อมลูกำรติดต่อประสำนงำน 

6. หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในทำงปฏิบัติงำนในศูนย์กิจกำร
นำนำชำติ หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่จะมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนแทนกันอยู่แล้ว เนื่องจำกศูนย์ได้จัดท ำกำร
จัดกำรควำมรู้ท ำคู่มือปฏิบัติงำนของแต่ละงำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในเบื้องต้น 
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สรุป 

สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ขอรับบริกำรของศูนย์กิจกำรนำนำชำติประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมของควำมพึงพอใจจำกคะแนนเต็ม 5 คะแนนได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.24 หำกเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินจะอยู่ในระดับคะแนนเท่ำกับ 4 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์กิจการนาชาติ 
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุรนารี ที่มีต่อบุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 102 คน จากจ านวนผู้ขอรับ
บริการจ านวน 220 คน ซึ่งการประเมินแบ่งออก 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ประเภทของงานที่
ขอรับบริการ ส่วนที่ 3 ประเด็นการวัดความพึงใจ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โดยในส่วนที่ 3 แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และงานที่ให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมทั้งการให้บริการในระบบออนไลน์ ระดับคะแนนการประเมินมี 5 
ระดับ คือ 1 น้อยที่สุด  2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากที่สุด ส าหรับการวิเคราะห์การประเมินความ
พึงใจ ให้เกณฑ์การวัดผลประเมินเฉลี่ยแปรผลดังนี้ 
 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 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 ตารางท่ี 1 เพศ 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
หญิง 35 34.64 
ชาย 66 64.36 
รวม 101 100 

 

 ตารางท่ี 2 สถานภาพของผู้รับบริการ 
สถานภาพ จ านวนคน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 1 0.99 
อาจารย์ 14 13.86 
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ 32 31.68 
ผู้ช่วยสอน 1 0.99 
นักศึกษา 53 52.48 
รวม 101 100 
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 ตารางท่ี 3 สังกัดหน่วยงานของผู้รับบริการ 

หน่วยงาน จ านวนคน ร้อยละ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2.97 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 0.99 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2 1.98 
ศูนย์บริการการศึกษา 2 1.98 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 1 0.99 
สถานพัฒนาคณาจารย์ 1 0.99 
ส่วนการเงินและบัญชี 5 1.98 
ส่วนกิจการนักศึกษา 2 1.98 
ส่วนแผนงาน 1 0.99 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ 1 0.99 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 3 2.97 
ส่วนอาคารสถานที 4 3.96 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 17 16.83 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 21 20.79 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 1.98 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 1.98 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 10 9.90 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24 23.76 
อ่ืน ๆ 1 0.99 
รวม 101 100 

 

ส่วนที่ 2  ประเภทของงานที่ขอรับบริการ 
  ตารางท่ี 4 ประเภทของงานที่ของรับบริการ 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง ร้อยละ 
การเสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ตาม
ขั้นตอน 

9 2.88 

หนังสือน าเพื่อท าหนังสือเดินทางราชการ และขอวีซ่า 65 20.83 
งานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ 12 3.85 
พิธีการและต้อนรับ (ต้อนรับอาคันตุกะเยือน หารือความ 3 0.96 
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ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ) 
ทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน 20 6.41 
สืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
การติดตามการด าเนินการข้อตกลงความร่วมมือ ) 

47 15.06 

เว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ 56 17.65 
เฟซบุ๊ก CIA SUT 46 14.74 
งานกิจกรรมนานาชาติ 36 11.54 
ธุรการ 36 11.54 
รวม 312 100 

 
ส่วนที่ 3  ประเด็นการวัดความพึงพอใจ 
  ตารางท่ี 5 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงใจ 

ความพร้อมในการให้บริการ 4.36 ดี 
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 4.48 ดี 
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.47 ดี 
สามารถให้ค าชี้แจง ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น 

4.38 ดี 

รวม 4.42  
 
  ตารางท่ี 6 ด้านกระบวนการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงใจ 

การชี้แจงรายละเอียด/ให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.45 ดี 
ความชัดเจนของขั้นตอนการท างาน 4.29 ดี 
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 4.35 ดี 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ   4.29 ดี 
รวม 4.35  

 
ตารางท่ี 7 งานที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบการ
ให้บริการออนไลน์ เฟสบุก 

- 70 -



เอกสารประกอบท่ี 7.6.2 

E:\งานประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR)\ปีการศึกษา 2559\รายงานการประเมินตนเอง\พ่ีแอร์\-7.6.2-สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการปีการศึกษา2559-ส่งให้ป้า.
doc 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงใจ 

การเข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.34 ดี 
ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 4.36 ดี 
ข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ตรงกับความต้องการ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

4.28 ดี 

มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลกับท่ีเกี่ยวข้อง 4.29 ดี 
รวม 4.32  

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/สิ่งที่ผู้ขอรับบริการประสงค์ให้ศูนย์ด าเนินการ 

สรุปข้อคิดเห็นจากการได้รับบริการจากนักศึกษา นักศึกษาจะให้ความขอบคุณ ชื่นชม ในการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การ
ออกวีซ่าให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรของนักศึกษาต่างชาติ การขอความอนุเคราะห์ในการออกวีซ่าจากสถานทูต
ประเทศต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาไทยที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ การบริการด้านการส ารองที่นั่งเพ่ือไป
รายงานตัว 90 วัน การต่อวีซ่า การ re-entry วีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ การอ านวยความสะดวกในการ
ส ารองที่นั่งรถไป มทส.-กทม รวมถึงการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานานาชาติ 

สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการจากนักศึกษา จากการตอบแบบประเมิน มีนักศึกษาให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ่งที่นักศึกษาประสงค์จะให้ศูนย์ฯน ามาปรับปรุงการและเพ่ิมการให้บริการเพ่ิมขึ้น ได้แก่  

1. การแจ้งเตือนเมื่อวีซ่าใกล้วันหมดอายุ  
2. การขอให้ศูนย์ฯประสานกับสุรสัมมนาคารเกี่ยวกับความสะอาดของที่พัก น้ าประปาที่สกปรก 

การการบริการที่มีคุณภาพไม่ดีเท่าเดิม wifi ไม่สามารถใช้งานได้ปกติบ่อยครั้ง  
3. การขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยมีรถไปส่ง-รับ ที่สนามบินสุวรรณภูม และสนามบินดอน

เมือง 
4. มีระบบแนะน าให้นักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทยได้รู้จัก พบปะ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
5. ควรจะมีช่องทางให้ศิษย์เก่าชาวต่างชาติการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือน ามาซึ่ง

สานสัมพนัธ์และประโยชน์อื่น ๆ ในอนาคต 
 
สรุปข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกสายงานในมหาวิทยาลัยที่มาขอรับบริการที่ศูนย์กิจการนานาชาติ  

บุคลากรทุกสายงานได้ให้ความชื่นชม ประทับใจเจ้าหน้าที่ในให้บริการ มีการให้บริการแบบมืออาชีพ รวดเร็ว
ประสิทธิภาพสูง ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ท างานคล่องตัวและรวดเร็ว  ส่วนในเรื่องของการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และเฟสบุคเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดีอยู่แล้ว และข้อมูลที่เผยแพร่ควร
จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ผู้สืบค้นสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได ้
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สรุปข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกสายงาน  
1. ควรตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานอ่ืนไปด าเนินการต่อ เช่น เอกสาร

ประกอบการขอวีซ่า  
2. ผู้ตอบแบบประเมินให้ค าแนะน าและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการด้านต่างๆของศูนย์อย่าง

ชัดเจน  
3. ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการในบางครั้ง  
4. ไม่มีการติดตามงานให้  
5. เวปไซด์ควรจะมีรายละเอียดที่ เป็นประโยชน์  ทั้ งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อประสานงาน 

6. หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติงานในศูนย์กิจการ
นานาชาติ หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันอยู่แล้ว เนื่องจากศูนย์ ได้จัดท า
การจัดการความรู้ท าคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเบื้องต้น 

 
สรุป 

สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติประจ าปี
งบประมาณ 2559 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 คะแนนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.24 หากเทียบกับเกณฑ์การประเมินจะอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4 
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การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

การเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ กิจกรรม 

นางมัณฑนา  ทยาธรรม - 

นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ 
 

1. อบรมการใช้ One Note ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม 
2 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่่อง การใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบโลก QA-Ranking โดยส่วนแผนงาน 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม โดยส่วนแผนงาน เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 

3. อบรมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ห้องประชุมวีไอพี 
3 สุรสัมมนาคาร โดยส่วนแผนงาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 

นางสาวสุมิตรา  วิไชยค ามาตย์ 1. Internal control Workshop on 10 March 2017 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณ  ผ่ าน เครือข่ ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 

นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ - 

นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมาน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุขของหน่วยงาน” ในระหว่าง
วันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรีรีสอร์ทเขาใหญ่ 
ปากช่อง โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ 

2. อบรมหลักสูตร  "การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2013 ส าหรับงาน
ส านักงาน" ในวันที่ 28 ตุลาคม  2559 เวลา 13.15-16.15 น. โดยฝ่าย
บริการงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

- 73 -



E:\งานประกนัคุณภาพการศกึษา (SAR)\ปีการศึกษา 2559\รายงานการประเมินตนเอง\พี่แอร์\-12.1.1 ขอ้มูลกิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี2559.docx 

 

ข้อมูลภาพรวมกิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2559 

(1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

 ศูนย์กิจการนานาชาติ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติของบุคลากรและ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยข้อมูลดังกล่าวรวมรวบจากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลการลาไปปฏิบัติ
ภารกิจต่างประเทศจากส่วนการเจ้าหน้าที่ และการรวบรวมข้อมูลผู้ขอใช้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของ
บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศจากศูนย์กิจการนานาชาติ เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การไปเจราความร่วมมือและเยี่ยมชมการด าเนินงานระหว่าง
สถาบันและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 514 ครั้ง จ าแนกเป็น
กิจกรรมนานาชาติที่ด าเนินกิจกรรมโดยผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 491 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.52 และเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยนักศึกษานานาชาติที่มาแลกเปลี่ยนและ
อาคันตุกะเยือนมหาวิทยาลัย จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 สรุปข้อมูลรายละเอียดจ าแนกได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลแสดงจ านวนครั้งในการไปด าเนินกิจกรรมในต่างประเทศของผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้ทราบว่าในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมระดับนานาชาติ 
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินกิจกรรมนานาชาติมากที่สุดจ านวน 330 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
60 ของจ านวนครั้งกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ การน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในเวทีนานาชาติ การเข้าร่วมฝึกอบรม การเป็นวิทยากรบรรยาย การร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การวิจัย การให้บริการการวิชาการ เป็นต้น และมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด าเนินกิจกรรมมากใน
ล าดับรองลงมา จ านวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.49 ของจ านวนครั้งกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้แทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปเยี่ยมชม หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่ความร่วมมือ เป็นต้น 
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แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลแสดงจ านวนครั้งในการมาด าเนินกิจกรรมนานาชาติ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาคันตุกะ
มาด าเนินกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินกิจกรรม
นานาชาติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศมา
ด าเนินกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 23 ครั้ง ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพจน์ของ
นักศึกษา การท าการสอนร่วมกัน การมาบรรยายด้านวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษา การมาท าการวิจัยร่วม การมา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา 
และการมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้น โดยเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมนานาชาติของอาจารย์ ผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ เดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ านวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.11 และเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.36  
ของการด าเนินกิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด 
 

แผนภูมิที่ 3 ข้อมูลแสดงภาพรวมจ านวนครั้งในการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ จ าแนกตามภูมิภาค 

 
 จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้ทราบว่า การด าเนินกิจกรรมนานาชาติในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีการด าเนิน
กิจกรรมในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จ านวน 334 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.98 โดยไปด าเนินกิจกรรมในญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีใต้ ไต้หวัน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ 
ลาว และมีการด าเนินกิจกรรมในภูมิภาคยุโรป จ านวน 133 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.88 ส่วนใหญ่ไปด าเนินกิจกรรม
ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสหราชอาณาจักร เป็นต้น  
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แผนภูมิที่ 4 ข้อมูลแสดงภาพรวมจ านวนครั้งในการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 

 
 จากแผนภูมิที่ 3 แสดงให้ทราบว่า การด าเนินกิจกรรมนานาชาติในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  หากจ าแนก
ตามการด าเนินกิจกรรมพบว่ามีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาการมากที่สุดจ านวน 301 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
58.56 ประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการเปิด
หลักสูตรร่วมเป็นต้น ส่วนการเจรจาความร่วมมือและการเยี่ยมชมการด าเนินงานระหว่างสถาบันมากเป็นล าดับ
รองลงมาจ านวน 79 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.37 ประกอบด้วยกิจกรรมการเยือนของผู้แทนหน่วยงานเพ่ือศึกษาดูงาน 
เจรจาและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ  รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1 แสดงจ านวนครั้งในการด าเนิน
กิจกรรมนานาชาติ จ าแนกตามสังกัดหน่วยงานและกิจกรรม 
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ผลส าเร็จความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 
1. การมีพันธมิตรทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ

หน่วยงานในต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน 
องค์กรต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการประเภทต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น
มา การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการถือเป็นภารกิจส าคัญที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ได้
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างประเทศประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาใน
ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย การร่วมใช้ห้องปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและทางด้าน
วิชาการทั้งระยะสั้นระยะยาว การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ ณ สิ้นปี
การศึกษา 2559 มีจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งสิ้น 126 ฉบับ จากจ านวนสถาบันความ
ร่ ว ม มื อ จ า น ว น  9 3 แ ห่ ง  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก 
http://web.sut.ac.th/cia/MOU/activitiesunderMOU.pdf 

2. ด้านการบริหารจัดการ : ผู้บริหาร คณจารย์ และ พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโอกาสได้
ไปเยือนหน่วยงานทั้งที่มีข้อตกลงและไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการซึ่งกันและกัน น าความรู้ที่ได้มปรับใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ  

3. ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย ของคณาจารย์ มทส. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้าน
การเรียน การสอน และวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

- การได้รับทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อที่สถาบันต่างประเทศ  
- การไปอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ การเข้าร่วมสัมมนาและ

บรรยายพิเศษแก่นักศึกษา คณาจารย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีวิชาการนานาชาติซึ่งกันและ
กัน 

- การไปด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่สถาบันต่างประเทศ  
- การศึกษา ดูงาน และอบรม 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีทั้งในและต่างประเทศ  
- การท าความร่วมมือในการเปิดสอนแบบสองปริญญากับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น 

4. ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการด าเนินกิจกรรมที่จะสนับสนุนส่งเสริม
ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้มีโอกาสก้าวสู่เวทีนานาชาติในด้านต่าง ๆ เช่น  

- การให้ทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ อบรม วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน 1 ภาคการศึกษากับหน่วยงาน

ต่างประเทศ  
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- การแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ การเข้าห้องเรียนร่วม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 

 
5. ด้านการเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์กร

ระดับนานาชาติ ซึ่งองค์กรระดับนานาชาติเหล่านี้จะเป็นหน่วยแลกความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก เพ่ือให้มวลสมาชิกมาแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านการประชุม 
สัมมนา และการร่วมฝึกปฏิบัติการร่วมกัน ได้แก่  

- Association of University of Asia and the Pacific, AUAP 
- Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL) 
- International Association of Universities, IAU 
- World Association of Cooperative Education , WACE 
- ASEAN-European Academic University Network, ASEA-UNINET 
- Organization for Economic Co-operation and Development – OECD 
- OCLC Asia Pacific Regional 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนครั้งในการด าเนนิกิจกรรมนานาชาติ จ าแนกตามสังกัดหน่วยงานและประเภทการด าเนินกจิกรรม 
 

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 
หน่วยงาน 

ทธ. 

ฟม. 

ศกน. 

ศค. 

ศควท. 

ศบส. 

ศสพ. 

สกน. 

สกวภ. 

สกส. 

สนอ. 

สผ. 

สวทก. 

สวทพ. 

สวทส. 

สวพ. 

สวพย. 

สวว. 

สววศ. 

สสม. 

สอส. 

รวม 

1. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาการ   2 15 4 9 2 4 2   1 10   51 2 23 21 10 57 85 2 1 301 
1.1 การแลกเปลีย่นบุคลากร    2 4 4 9 2       1 10   43 2 21 21 10 45 76 2 1 253 
 - การเข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตกิาร     1                                     1 
 - เข้าร่วมประชุม/สมัมนา                   1 4   1         4 3 1   14 
 - เข้าร่วมประชุมสมาชิกองค์กร     3     2         4         1     1 1   12 
 - ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนจ์และวิจัยของ
นักศึกษา 

                        2                 2 

 - น าเสนอผลงานทางวิชาการ       4 6           1   22 2 20 18 10 41 72     196 
 - แลกเปลี่ยนวิชาการ                         3                 3 
 - วิทยากรบรรยาย                         2   1 2           5 
 - ศึกษาดูงาน    2     3           1   11               1 18 
 - สอบปกป้องวิทยานิพนจ์                         2                 2 
1.2 การแลกเปลีย่นนักศึกษา     11       4 2         7   2     12 8     46 
 - การเข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตกิาร                         2         7 5     14 
 - การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา             4                             4 
 - เข้าร่วมค่ายผู้น า     2                                     2 
 - เข้าร่วมประชุม/สมัมนา     1                   1   1     4       7 
 - น าเสนอผลงานทางวิชาการ                         3   1     1 3     8 
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 

หน่วยงาน 

ทธ. 

ฟม. 

ศกน. 

ศค. 

ศควท. 

ศบส. 

ศสพ. 

สกน. 

สกวภ. 

สกส. 

สนอ. 

สผ. 

สวทก. 

สวทพ. 

สวทส. 

สวพ. 

สวพย. 

สวว. 

สววศ. 

สสม. 

สอส. 

รวม 

 - แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม     3         2                           5 
 - แลกเปลี่ยนวิชาการ     5                                     5 
 - อื่น ๆ                         1                 1 
1.3 การพัฒนาหลักสูตร                                      1     1 
 - ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร                                     1     1 
1.4 การเปิดหลักสูตรร่วม                          1                 1 
 - หารือการเปิดหลักสูตรร่วม                         1                 1 
2. การวิจัย                         17     1   23 4     45 
2.1 โครงการวิจัยร่วม                         8     1   11 3     23 
 - ปฏิบัติงานวิจัย                         8     1   11 3     23 
2.2 โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง                         9         12 1     22 
 - ปฏิบัติงานวิจัย                         9         12 1     22 
3. การบริการวิชาการ 9   1   1   1   1   5 1 2 2 2 1   5 48     79 
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม/ให้ค าปรึกษาให้
ระหว่างสถาบันคูค่วามร่วมมือ 

9   1   1   1   1   5 1 2 2 2 1   5 48     79 

 - การเข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัตกิาร                         2         1       3 
 - วิทยากรบรรยาย                     1                     1 
 - ศึกษาดูงาน 9   1   1   1   1   4 1   1 2 1   3 47     72 
 - ให้บริการวิชาการ                           1       1 1     3 
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 

หน่วยงาน 

ทธ. 

ฟม. 

ศกน. 

ศค. 

ศควท. 

ศบส. 

ศสพ. 

สกน. 

สกวภ. 

สกส. 

สนอ. 

สผ. 

สวทก. 

สวทพ. 

สวทส. 

สวพ. 

สวพย. 

สวว. 

สววศ. 

สสม. 

สอส. 

รวม 

4. การเจรจาความร่วมมือและการเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ระหว่างสถาบันคูค่วามร่วมมือ 

    5               5 3 5     1 2 3 8 1   33 

4.1 ผู้แทนสถาบันต่างประเทศมาศึกษาดูงาน/หารือความ
ร่วมมือ 

    4                           2         6 

 - หารือความร่วมมือ     4                           2         6 
4.2 ผู้บริหาร/ตัวแทน ของ มทส. ไปเยี่ยมชมกิจการ/
หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่ความร่วมมือ 

    1               5 3 5     1   3 8 1   27 

 - หารือความร่วมมือ     1               5 3 5     1   3 8 1   27 
5. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างประเทศ 1   3       6   1   1   12   12     1 19     56 
5.1 การแลกเปลีย่นวัฒนธรรม                 1                         1 
 - แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม                 1                         1 
5.2 กิจกรรมด้านกีฬา                                     1     1 
 - กิจกรรมด้านกีฬา                                     1     1 
5.3 กิจกรรมอื่น ๆ  1   2               1   3   2       1     10 
 - นิเทศงานสหกิจศึกษา                         2   1       1     4 
 - ลงนามความร่วมมือ     2               1   1                 4 
 - อื่น ๆ 1                           1             2 
5.4 ประชุมนานาชาต ิ                                   1 1     2 
 - เจ้าภาพร่วมจดัประชุมนานาชาติ                                   1 1     2 
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง 

หน่วยงาน 

ทธ. 

ฟม. 

ศกน. 

ศค. 

ศควท. 

ศบส. 

ศสพ. 

สกน. 

สกวภ. 

สกส. 

สนอ. 

สผ. 

สวทก. 

สวทพ. 

สวทส. 

สวพ. 

สวพย. 

สวว. 

สววศ. 

สสม. 

สอส. 

รวม 

5.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร     1       6           9   10       16     42 
 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตร     1       6           9   10       16     42 
รวม 10 2 24 4 10 2 11 2 2 1 21 4 87 4 37 24 12 89 164 3 1 514 

รายช่ือหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
ทธ. เทคโนธานี        ฟม. ฟาร์มหาวิทยาลัย 
ศกน. ศูนย์กิจการนานาชาติ       ศค. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ศควท. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ศบส. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ศสพ. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ      สกส. สถานกีฬาและสุขภาพ 
สกวภ. สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา  สกน. ส่วนกิจการนักศึกษา 
สผ. ส่วนแผนงาน        สอส. ส่วนอาคารและสถานที่ 
สสม. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย      สนอ. ส านักงานอธิการบดี 
สวทพ. ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์      สวทก. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สวทส. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม       สวพย. ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สวพ. ส านักวิชาแพทยศาสตร์       สวว. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
สววศ. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 (กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

ล าดับ วันที ่ กิจกรรมนานาชาติ 
1. 7-8 กรกฎาคม 2559  ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปี

การศึกษา 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชาวต่างชาติทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาใน มทส. การขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่  

2. 8 กรกฎาคม 2558  จัดกิจกรรม SUT Campus Tour เพ่ือทราบถึงสถานที่ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เช่น กลุ่มอาคารวิชาการ กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา อบรมการใช้ห้องสมุดโดยผู้อ านวยการศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. 2 สิงหาคม -22 กันยายน 
2559 

 จัดการอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งเวลา 17.00-19.00 น.เป็นเวลา 
20 ชั่วโมง เพ่ืออบรมภาษาไทยแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
นานาชาติจากอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ให้สามารถใช้ภาษาไทยพ้ืนฐาน
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. 21 สิงหาคม 2559 ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมอา เ ซี ย นสู่ สั ง คมครั้ ง ที่  3  (The 3 rd ASEAN for 
Community) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เพ่ือเยี่ยมเยือนและเลี้ยงอาหาร
นักเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา สังกัดมูลนิธิธรรมิก
ชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะรับสมัคร
นักศึกษาไทย/อาเซียนและนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 22 คน  

5. 24-27 สิงหาคม 2559  นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ ร่วมกันส านักวิชาวิทยาศาสตร์เดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ University of Malaya และ 
University of Putra ประเทศมาเลเซีย  

6. 14-19 กันยายน 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเส
รมนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ และนางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน 
เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ในงาน Thailand 
Products Expo 2016 ณ Diamond Island Convention & Exhibition 
Center (Koh Pich) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดโดยสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  

7.  23 กันยายน 2559 ด าเนินกิจกรรมโครงการอาเซียนสู่สังคม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน 
2559 เพ่ือเยี่ยมเยือนและเลี้ยงอาหารนักเรียน ณ โรงเรียนนครราชสีมา
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรมนานาชาติ 
ปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยจะรับสมัครนักศึกษาไทย/อาเซียน
และนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 24 คน 

8. 30 กันยายน 2559  จัดงาน “SUT International Night 2016” โดยอาจารย์ ดร.กัณทิมา  
ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน
ในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทส. และนักศึกษาไทยและ
นานาชาติเข้าร่วมงานจ านวนมาก วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือให้
นักศึกษา บุคลากรและครอบครัวชาวต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย ได้มี
โอกาสรู้จักกัน มีการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน และ
เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติ เช่น ด้านอาหาร การแสดง การ
แต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ ของแต่ละประเทศ ทั้งหมด 20 
ประเทศ งานดังกล่าวนี้จัดขึ้น ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

9. 23-28 ตุลาคม 2559 ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา จ านวน 4 คน เข้าร่วมเสนอบทความที่
ประเทศอินโดนีเซีย 23rd Tri-University International Joint Seminar 
& Symposium 2016:  Asian Contribution to the Sustainable 
Development Goals  

10. 3 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เทอม 2” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชาวต่างชาติทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาใน มทส. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

11. 29 ธันวาคม 2559  จัดงาน “SUT Mini-International Night: Happy New Year 2017” 
โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 70 คน วัตถุประสงค์การจัด
งานเพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย
และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้
เดินทางกลับประเทศ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2017 ด้วย 
ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ประกวดร้องเพลงไทย ร้อง
เพลงคาราโอเกะ เต้นร า และรับประทานอาหารร่วมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้น 
ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าสุรสัมมนาคาร 

12.  14-20 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมค่ายผู้น า the 4th AUAP Global Leadership Programme 
สมาคมมหาวิ ท ย าลั ย แห่ ง เ อ เ ชี ย แล ะแปซิ ฟิ ก  ( Association of 
Universities of Asia and the Pacific:  AUAP)  เชิญ มทส .  เข้ าร่ วม
กิจกรรมค่ายผู้น า the 4th AUAP Global Leadership Programme ณ 
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรมนานาชาติ 
Danubius University ประเทศโรมาเนีย ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ มี
นักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจ านวน 20 คน ได้รับคัดเลือกจ านวน 2 คน และ
ได้รับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม 

13. 19-21 พฤษภาคม 2560  จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศและ
วัฒนธรรมอาเซียนให้แก่นักศึกษา และชุมชน/ท้องถิ่น” ณ จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดระยอง กิจกรรมประกอบด้วยการเดินทางทัศนศึกษา ศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนจีนโบราณบริเวณตลาดเก่าก๊กพระยา 
ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชมวิถีและฟังเรื่องราวของ
ตลาดเก่าก๊กพระยา เยี่ยมชมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 
ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมทั้งกิจกรรม เรียนสอน
ภาษาต่างประเทศในกลุ่มนักศึกษา 5 กลุ่ม 5 ภาษา ได้แก่ 1. ภาษาจีน 
โดยนักศึกษามทส. และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน 2. ภาษาเวียดนาม 
โดยนักศึกษานานาชาติจากประเทศเวียดนาม 3. ภาษากัมพูชา โดย
นักศึกษานานาชาติจากประเทศกัมพูชา 4. ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย โดย
นักศึกษานานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย 5. ภาษาลาว โดยนักศึกษา
นานาชาติจากประเทศลาว 

14. 8-11 มิถุนายน 2560 ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านการ
วิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ Kunming University of 
Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ผลสรุปแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ กิจกรรมนกัศึกษำนำนำชำติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

 

ชื่อกิจกรรม:  
 กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่นักศึกษา และ
ชุมชน/ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค:์  
 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กับชุมชน และความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม
หลากวัฒนธรรมอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์กลางทางการศึกษาและมีนักศึกษานานาชาติและ
อาเซียนผู้มีศักยภาพในการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมไปยังสังคมได้ เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักรู้และเล็งเห็นความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะเวลำ:  ระหว่างวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2560 

สถำนที:่  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม:   
 มีนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ านวน 69 คน 

สรุปผลตอบแบบส ำรวจ:  
 มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 43 คน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจกับ
กิจกรรมที่จัดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ:   
- ต้องการให้มกีิจกรรมระหว่างนักศึกษาแต่ละประเทศมากขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

 
https://docs.google.com/forms/d/1ru71W8YgSdVM8HmW0A52BN3swkEmHHA6LikWXUk_GZQ/edit#responses 
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ภาคผนวก 2 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
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คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ประธาน 
2. นางสาวกรรณิกาณ์  ใหม่ยะ กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน กรรมการ 
4. นางสาวสุมิตรา  วิไชยค ามาตย์ กรรมการ 
5. นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ  กรรมการ 
6. นางมัณฑนา  ทยาธรรม กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะท างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและ

เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ของหน่วยงาน 
3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
4. หน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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