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ส่วนท่ี 1  

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำ 

 

ศูนย์กจิการนานาชาติ เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีช่ือเรียกว่า ส่วนวิเทศสมัพันธ์ ซ่ึงตั้งขึ้นใน

ส านักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปล่ียนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2537 เพ่ือท า

หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตาม

ความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย 

 

โครงสร้างของศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ำยโปรแกรม (Program 

Division)  รับผิดชอบดูแลและประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศในภมูิภาคต่างๆ  ฝ่ำยพิธี

กำร สำรสนเทศ และวิเทศสมัพนัธ ์(Protocol, Information and Public Relations Division)  

รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จาก

ต่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า และ ฝ่ำยธุรกำร (Administrative 

Division) ดูแลรับผิดชอบกิจการภายในของศูนย์ฯ  ดังจะปรากฏต่อไปในหัวข้อโครงสร้างองค์กรและ

การบริหาร 

 

2. วิสยัทศัน ์
 

มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

เพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันหน่ึงของประเทศไทยและช้ันน าของเอเชีย 

 

3. พนัธกิจ 

 

สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศให้กบัส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถเป็นมหาวิทยาลัยช้ันหน่ึงของประเทศและช้ันน าของเอเชีย 
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4. โครงสรำ้งองคก์รและกำรบริหำร 

 

โครงสร้างองค์กรของศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วยผู้อ านวยการ (รองศาสตราจารย์ ดร. 

เสาวณีย์ รัตนพานี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อ านวยการระหว่าง พ.ค.-ธ.ค. 2550 

และศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อ านวยการ 

ระหว่าง ม.ค.-เม.ย 2551) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายโปรแกรม และฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 

และวิเทศสมัพันธ ์ฝ่ายละ 2 คน และพนักงานธุรการ 1 คน 

 

ศูนย์กจิการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปัจจุบันรักษาการ

แทนผู้อ านวยการศูนย์ฯ โดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ ก ากับดูแล ด้านนโยบาย

ในการด าเนินงาน โครงสร้างจัดองค์กรของศูนย์ฯ สามารถเขียนเป็นแผนผังโครงสร้ างองค์กรได้

ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. บุคลำกร 

 

ศูนย์กิจการนานาชาติมีบุคลากรจ านวน 5 คน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 4 คน และ

พนักงานธุรการ 1 คน โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน รับผิดชอบงานในฝ่ายโปรแกรม และอีก  

2 คน รับผิดชอบงานในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ อีกหน่ึงคนเป็นพนักงานธุรการ   

แยกตามวุฒิการศึกษา  ดังน้ี 
 

จ ำนวนบุคลำกร รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต ำ่กว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สำยวิชำกำร - - - - - 

2. สำยปฏิบติักำรวิชำชีพและบริหำรทัว่ไป 5 1 2 2 - 

รวม 5 1 2 2 - 

 

จ. บริหารงานทั่วไป (2) 

1. (ป-517) นางสขุุมาลย์  ข าพิศ 

2. (ป-519) นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ 

คณะกรรมการประจ าศนูย์ฯ 

ศนูย์กจิการนานาชาติ 5 

ผู้อ านวยการศนูย์กจิการนานาชาติ 

รศ. ดร. เสาวณยี์  รัตนพานี (พ.ค.-ธ.ค. 50) 

ศ. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม (ม.ค.-เม.ย. 51) 

ฝ่ายโปรแกรม 2 ฝ่ายธุรการ 1 ฝ่ายพิธกีาร สารสนเทศ และวิเทศสมัพันธ ์2 

พ. ธุรการ (1) 

1. (ป-248) นางสาวศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน 

จ.บริหารงานทั่วไป 2 

1. (ป-578) นางมัณฑนา ทยาธรรม 

2. (ป-516) นางสภุาพร กิ่งนอก 
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6. คณะท ำงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำประจ ำหน่วยงำน 

 

มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานต่างๆ ขึ้ น เมื่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2549 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวช้ีวัดในการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของหน่วยงาน 

3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพ่ือพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 

4. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

คณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานของศูนย์กจิการนานาชาติ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์กจิการนานาชาติ ประธาน 

2. นางสขุุมาลย์ ข าพิศ คณะท างาน 

3. นางสภุาพร กิ่งนอก คณะท างาน 

4. นางสาวกรณิกาณ์ ใหม่ยะ คณะท างาน 

5. นางสาวศิริรัตน์ กาญจนิมมาน คณะท างาน 

6. นางมัณฑนา ทยาธรรม คณะท างานและเลขานุการ 

 

7. ผลกำรด ำเนนิงำนของศูนยกิ์จกำรนำนำชำติ 

 7.1 สรุปผลกำรด ำเนนิงำนจำกแผนปฏิบติักำร 

 7.1.1 กำรพฒันำควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ:  มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ 3 แห่ง คือ Institut National Des Sciences 

Appliques, Toulouse ประเทศฝร่ังเศส  มหาวิทยาลัยฮิโยโกะ  (Hyogo University) ประเทศญ่ีปุ่น 

และ National Synchrotron Radiation Research Center ประเทศไต้หวัน 

 7.1.2 จ ำนวนกิจกรรมควำมร่วมมือกบัสถำบนั/มหำวิทยำลยัในต่ำงประเทศ:  ศูนย์ฯ 

ตั้งเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจ านวน 25 

คร้ัง และมีผลการด าเนินงาน 42 คร้ัง  

 7.1.3 กำรสนบัสนุนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษำนำนำชำติ: ศูนย์ฯ ตั้งเป้าหมายในการรับสมัคร

นักศึกษาบัณฑติศึกษาต่างชาติในปี 2550 จ านวน 15 คน มีชาวต่างชาติจากประเทศ จีน ภฏูาน สมัคร

เ ข้ า ศึกษาจ านวน 20 คน (สาขา วิชาภาษาอังกฤษ  13 คน รับ รู้ ระยะไกล 2 คน ฟิสิกส ์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาละ 1 คน)  

นอกจากน้ี ศูนย์ฯ ได้ให้บริการ/อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติในเร่ือง ต่างๆ 

นอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่น การอ านวยความสะดวกเมื่อแรกมาถึง การด าเนินการด้านวีซ่า การ

รายงานการพ านักอาศัยในประเทศไทย 90 วัน การส ารองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน การจัดทัศนศึกษา 

รวมทั้งการให้ค าแนะน าต่างๆ จ านวน 16 คร้ัง 

 7.1.4 กำรด ำเนินงำนภำยใตโ้ครงกำรแลกเปลีย่นกบัประเทศเพือ่นบำ้นในอนุภูมิภำคลุ่ม

แม่น ้ ำโขง (T-GMS)  ของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2550 :   

ผู้สมัครจาก มทส. และจากมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามที่มีความร่วมมือกับ มทส. เข้าร่วม
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โครงการ 4 คน (จาก มทส . 1 คน เพ่ือไปปฏบัิติงานวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ประเทศเวียดนาม 

และจากประเทศเวียดนาม เพ่ือปฏบัิติงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ 

มทส. 3 คน)  

 7.1.5 กิจกรรมภำยใตโ้ครงกำร Tri-University: นักศึกษาบัณฑติศึกษาระดับปริญญาโท 4 

คน จาก สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ 1 

คน (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 13th Tri-University Seminar 

& Symposium ณ Mie University ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2549      

 7.1.6 กำรจัดประชุมสมัมนำเชิงวิชำกำรนำนำชำติ:  มทส.  ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัย

เอเชียแห่งแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific-AUAP) จัด

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “University-Industry-Government Tripartite 

Cooperation in Higher Education in Asia and the Pacific Region”  ในโอกาส 17 ปี การ

สถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2550 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณหน่ึงร้อย

คนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และ

สหรัฐอเมริกา 
 

 7.2 จำกกำรประกนัคุณภำพ:  จากข้อมูลรายละเอียดผลการด าเนินงานในส่วนที่ 2 สามารถ

สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง ได้ดังน้ี 

 7.2.1 ปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนนิกำร 

ในการจัดท าแผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ 2550 ศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์ความสอดคล้อง/

เช่ือมโยง ระหว่างแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ (โปรดดูตารางที่ 1.1.1) 

โดยศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิต 6 ผลผลิต และ 10 ตัวช้ีวัด ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงศูนย์ฯ สามารถด าเนินงานตามแผนได้ครบทุกภารกิจ โดยคิดเป็นร้อยละ

ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏบัิติงานที่ก  าหนดได้ร้อยละ 70 จากเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อย

ละ 90 และมีผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ร้อยละ 116.20 จากเป้าหมายที่ต้ังไว้

ร้อยละ 80 โดยค านวณรวมทุกกิจกรรมและผลผลิตของศูนย์ฯ ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานและน ้าหนัก

ความส าคัญของแต่ละกิจกรรม/ผลผลิต เท่าเทียมกัน ผลการประเมิน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์

ประเมินได้เทา่กบั 2.33 (โปรดดูรายละเอยีดผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีที่ 1.1-1.3 หน้า 10-13) 

 7.2.2  กำรบริหำรและกำรจดักำร 

ในการจัดท าแผนปฏบัิติการประจ าปี 2550 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานพิจารณารวม

การบริหารและการจัดการในทุกด้านเป็นเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด ของหน่วยงาน (ด้านทรัพยากร

บุคคล การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดท าฐานข้อมูลของศูนย์ฯ เพ่ือ

เพ่ิมพูนศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาองค์การเรียนรู้) 

โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ หรือพันธกิจของ

ศูนย์ฯ และผู้บริหาร (รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ฯ) ซ่ึงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้

ศักยภาพภาวะผู้น าโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหาร

จัดการการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกดิความคล่องตัว มีประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น  
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โดยสรุป ผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์ฯ คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การ

ประเมินได้เทา่กบั 2.78 คะแนน จากคะแนนเตม็ 3 

 7.2.3 กำรเงินและงบประมำณ  

ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ ตามนโยบาย และแนวทางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในการใช้ทรัพยากรภายในร่วมกันอย่างมีคุณภาพตามหลักการ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ”  เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า นอกจากน้ี ศูนย์ฯ มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (สมาคม AUAP) และบริษัทเอกชน ในการ

จัดประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ  ซ่ึงสามารถประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัด

ประชุมได้บางส่วน  ผลการประเมิน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินได้เทา่กบั 3 คะแนน 

 7.2.4 ระบบและกลกำรประกนัคุณภำพ 

ศูนย์ฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในและได้เร่ิมด าเนินการประกันคุณภาพ

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 รวมทั้งได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่าง

ต่อเน่ือง   โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยในปี 

การศึกษา 2550 ศูนย์ฯ ได้พิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของศูนย์ฯ ตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงปรับใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ของ สกอ. ผลการประเมิน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน

ได้เทา่กบั 3 คะแนนเตม็ 

 7.2.5 กำรด ำเนนิงำนควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ  

ศูนย์ฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ จากส านักวิชา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายในมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรมนานาชาติที่เกิดข้ึนในปีการศึกษา 2550 จ านวน 130 คร้ัง (โดยมี

เกณฑป์ระเมิน 80 คร้ังขึ้นไปเทา่กับคะแนนเตม็ 3) ซ่ึงสามารถสะท้อนความส าเรจ็ในการด าเนินภารกิจ

หลักของศูนย์ฯ  ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ี  จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่ด าเนินการโดย

ศูนย์กิจการนานาชาติเองมีจ านวน 25 คร้ัง (ตาราง 10.1.1) ผลการประเมิน คิดเป็นคะแนนตาม

เกณฑก์ารประเมินได้เทา่กบั 3 คะแนนเตม็ 

 7.2.6 ในกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่นๆ ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจหลักของศูนย์ฯ และไม่ได้ก าหนดใน

แผนปฏิบัติการเช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม น้ัน ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพเป็นประจ า เช่น ในโอกาสวันขึ้ นปีใหม่ การรดน ้าใน

เทศกาลสงกรานต์ การร่วมท าบุญในวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือโอกาสต่างๆ เช่น ท าบุญกฐิน หรือ

ผ้าป่า ที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ การฝึกปฏบัิติธรรม รวมทั้งการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามโอกาสที่

เหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตวับ่งช้ี 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 7 

องคป์ระกอบท่ี 8 

องคป์ระกอบท่ี 9 

องคป์ระกอบท่ี 10 
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องคป์ระกอบท่ี 1 

ปรชัญำ  ปณิธำน  วตัถุประสงค ์ และแผนด ำเนินกำร 
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ตวับ่งช้ีที ่1.1  :  มีการก าหนดปณิธานหรือวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน

ด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนให้ครบทุกภารกจิ 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ   

 

เกณฑก์ำรประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการก าหนดปณิธานหรือวิสยัทศัน์  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน หรือแผนปฏบัิติการ

ประจ าปีให้สอดคล้องกนัและกนัและสอดคล้องกบัภารกจิหลักของศูนย์ฯ 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่

ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

 

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์เป้าหมายกบัยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน

สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ 

 

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนปฏบัิติการ

และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ศูนย์ฯ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์ของศูนย์ฯ คือ “มุ่งมัน่สนบัสนุนและ

ส่งเสริมภำรกิจดำ้นควำมร่วมมือต่ำงประเทศของมหำวิทยำลยัเพือ่เสริมสรำ้งขีดควำมสำมำรถ

ทำงวิชำกำรเพือ่ใหส้ำมำรถเป็นมหำวิทยำลยัชั้นหนึง่ของประเทศและชั้นน ำของเอเชีย” และได้

จัดท าแผ่นป้ายวิสัยทศัน์แสดงไว้ชัดเจนปิดไว้ให้ผู้มาติดต่อกบัศูนย์ฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน ในการ

ด าเนินงาน  

2. ศูนยฯ์ จัดท าแผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ 2550 ซ่ึงสอดคล้องกบัพันธกจิของศูนย์ฯ และ
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สอดคล้องกบัภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกบัการจัดท างบประมาณประจ าปี   โดยการ

ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนปฏบัิติการฯ 

3. ในการจัดท าแผนปฏบัิติการฯ ศูนย์ฯ พิจารณาก าหนดเป้าหมายผลผลิต 6 ผลผลิต และ 10 

ตัวช้ีวัด เพ่ือวัดความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

 4. การด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏบัิติการของศูนย์ฯ ท าให้ศูนย์ฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้ เน่ืองจาก ศูนย์ฯ ด าเนินงานตามแผนได้ครบทุกภารกจิ  

5. ศูนย์ฯ รายงานการปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 คร้ัง (ทุกไตรมาส) ซ่ึงทุก

คร้ังที่มีการรายงานจะมีการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (งานกจิการนานาชาติ) ควบคู่ด้วย เพ่ือส่วน

แผนงานจัดท ารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

6. ศูนย์ฯ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธข์องศูนย์ฯ กบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โดยศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวช้ีวัด (ตัวบ่งช้ี) ที่สอดคล้องกบัการด าเนินงานตามยุทธ-

ศาสตร์ข้อ 3 มาตรการ 3.2 ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงก าหนดแนวทางให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนความ

ร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นความร่วมมือที่มีการด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมและเกดิ

ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

7. ในการประชุมปรับปรุงแผนปฏบัิติการของศูนย์ฯ (ซ่ึงก าหนดประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาส 

ละ 1 คร้ัง)  ศูนย์ฯ ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏบัิติการของศูนย์ฯ อย่างต่อเน่ือง  เช่น   

ศูนย์ฯ ได้พิจารณาว่าตัวช้ีวัดจ านวนผู้เข้าชมเวบ็เพจของศูนย์ฯ ไม่เหมาะสม จึงด าเนินการขอ

เปล่ียนแปลงแผนตัวช้ีวัดดังกล่าว และ พิจารณายกเลิกการจัดท า prospectus โดยขอเปล่ียนเป็นการ

จัดท าแผ่นพับเพ่ือประชาสมัพันธห์ลักสตูรบัณฑติศึกษานานาชาติ  ในปี 2551 แทน เป็นต้น 

 

กำรประเมินตนเอง : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ครบทุกข้อ ( 7 ข้อ) 3 คะแนน 7 ข้อ  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 1.1.1  ความเช่ือมโยงของแผนปฏบัิติการ กบัวิสยัทศัน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    

ตารางที่ 1.1.2  แผนกลยุทธ ์ศูนย์กจิการนานาชาติ ปี 2550-2554 
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ตวับ่งช้ีที ่1.2  :     ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏบัิติงานที่ก  าหนด                                       

 

ชนดิของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 

 

หมำยเหตุ     การคิดร้อยละตัวบ่งช้ีน้ี  ค านวณมาจาก    

 

100
มดระมาณทัง้หประจ าปีงบปปฏบิตังิานงช้ีของแผนจ านวนตวับ่

ยรลุเป้าหมาระมาณทีบ่รประจ าปีงบปปฏบิตังิานงช้ีของแผนจ านวนตวับ่
 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 

 

กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ร้อยละ 70 1 คะแนน ร้อยละ 90  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 1.2.1   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏบัิติงานที่ก  าหนด   

                     ประจ าปีงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49-ก.ย.50)  

ภาคผนวก 1.2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการ ประจ าปีงบประมาณ 2550 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.3  :   การปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปี 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต  

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ปฏบัิติงานตามแผนได้ 

ร้อยละ 60-74 

ปฏบัิติงานตามแผนได้ 

ร้อยละ 75-89 

ปฏบัิติงานตามแผนได้ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

กำรประเมินตนเอง  : 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ร้อยละ 116.20 3 คะแนน ร้อยละ 90   

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 1.3.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการ ผลผลิต-กจิกรรม     

                   ประจ าปีงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49-ก.ย. 50)  
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องคป์ระกอบท่ี 7 

กำรบริหำรและกำรจดักำร 
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ตวับ่งช้ีที ่7.1  : คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินงานไม่ครบ 3 ข้อ มีการด าเนินงาน 3 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทศิทาง 

วิสยัทศัน์หรือพันธกจิของศูนย์ฯ 

 

2. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

วิสยัทศัน์หรือพันธกจิ ของศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ 2  คร้ัง 

 

3. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  ในการ

ประชุมและคร้ังมีกรรมการฯ เข้าร่วมโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

4. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มีการด าเนินงานและส่งเสริมการบริหารงาน

ของศูนย์ฯ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ นอกจากจะมีบทบาทในการก ากบั ดูแล ด้านนโยบายในการด าเนินงาน

ของศูนย์ฯ แล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสยัทศัน์ และพันธกจิของศูนย์ฯ   

2. ศูนย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือระดมความคิด และ

รับฟังข้อแนะน าต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะในการก าหนดวิสยัทศัน์ และพันธกจิ ตลอดจน

การก าหนดแผนปฏบัิติการและแผนงบประมาณประจ าปีของศูนย์ฯ รวมทั้ง  การติดตามผลการ

ด าเนินงานของศูนย์ฯเพ่ือให้น าไปสู่การปฏบัิติที่เป็นรูปธรรมและมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้สามารถบรรลุ 

วิสยัทศัน์และพันธกจิของศูนย์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. ในปีการศึกษา 2550  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ จ านวน 2 คร้ัง ในการประชุมแต่

ละคร้ังมีกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมโดยเฉล่ียร้อยละ 90   

4.  คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  มีการด าเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  
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กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ครบทุกข้อ (4 ข้อ) 3 คะแนน 4 ข้อ  

 

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 7.1.1  ผลการด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์กจิการนานาชาติ  

 ปีการศึกษา 2550 ( พ.ค. 50 - เม.ย. 51)   
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ตวับ่งช้ีที ่7.2  : ภาวะผู้น าของผู้บริหารของศูนย์กจิการนานาชาติ 

  

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดวิธกีาร ระเบียบ กฎเกณฑ ์ในการแต่งตั้งผู้บริหาร

ของศูนย์ฯ ที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

2. ผู้อ านวยการศูนย์ฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพ

ภาวะผู้น าที่มีอยู่โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏบัิติงานของผู้บริหารที่

ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย 

 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้บริหารตามผลการประเมิน  และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 

 

 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏบัิติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่

ยอมรับ โดยอาศัยระบบประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากร การประเมินผลการปฏบัิติงาน

ของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามระดับที่เกี่ยวข้อง  

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง/มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ รัตนพานี รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์กจิการนานาชาติ ซ่ึงได้บริหารงานศูนยก์จิการนานาชาติด้วย

หลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก  

นอกจากน้ี รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ฯ มุ่งเน้นการบริหารงานศูนย์ฯ เพ่ือให้สามารถเป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนภารกจิด้านความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสทิธภิาพ และพัฒนา

บุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาหน่วยงาน สามารถปฏบัิติงาน

อย่างมีประสิทธภิาพและมีความสขุในการปฏบัิติงาน 



 17 

3. มหาวิทยาลัยฯ  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏบัิติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและ

เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยระบบประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏบัิติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. ผู้บริหาร (รักษาการผู้อ านวยการฯ) ได้เข้าร่วมอบรม สมัมนา ตามแผนและกลไกการพัฒนา

ศักยภาพของผู้บริหาร ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เช่น การสมัมนาผู้บริหาร และการ

จัดสมัมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 

 

กำรประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ครบทุกข้อ (4 ข้อ) 3 คะแนน 4 ข้อ   

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 
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ตวับ่งช้ีที ่7.3  :  มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้   

 

ชนดิของตวับ่งช้ี :      กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ  3  ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้  เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่ง

การเรียนรู้และประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

2. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเรจ็ตาม

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  

 

3. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 

 

4. มีการติดตามประเมินผลความส าเรจ็ของการจัดการความรู้  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ

ความรู้ 

 

 

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน : 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. จากรายงานการประเมินตนเองของศูนย์ ประจ าปีการศึกษา 2549 จุดอ่อนของศูนย์ฯ ที่ควรได้รับ

การปรับปรุง แก้ไข  คือ การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้   ดังน้ัน ในปี 2550 ศูนย์ฯ จึงมุ่งเน้นการ

พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การเรียนรู้  และได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือรวบรวมความรู้ในการ

ปฏบัิติงานและจัดเกบ็ให้เป็นระบบเพ่ือให้เกดิการบริการแบบเบด็เสรจ็ โดยลดขั้นตอน และระยะเวลา 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ประชุมหารือการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้เกดิการพัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้

บุคลากรของศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและหน่วยงาน  

1.2 เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม สมัมนา หัวข้อ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   

เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ และเข้าใจหลักการและแนวทางในการด าเนินการ

จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกดิการพัฒนาความรู้ และพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้    

2.-3. ศูนย์ฯ ก าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ฯ รวบรวม
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ความรู้ในการปฏบัิติงานที่กระจัดกระจายให้เป็นแหล่งเดียวกนัในลักษณะของคู่มือการปฏบัิติงาน

เพ่ือให้มีการให้บริการแบบเบด็เสรจ็ที่ลดข้ันตอน ระยะเวลา และได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

โดยได้ จัดท ารายการ เอกสาร ขั้นตอน เพ่ือให้ศูนย์กจิการนานาชาติด าเนินการขอหนังสอืเดินทาง

ราชการ วีซ่า และขั้นตอนในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกบัต่างประเทศ ส่งให้หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์  อย่างไรกด็ี ศูนย์ฯ ยังไม่มีการติดตามประเมินผล

ความส าเรจ็ของการจัดการความรู้จึงยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ใน

ปีน้ี แต่คาดว่า จะสามารถด าเนินการได้ครบเกณฑทุ์กข้อในปีต่อไป 

 

 

กำรประเมินตนเอง: 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () 

หรือ ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

() 

3 ข้อแรก 2 คะแนน 2 ข้อแรก  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 
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ตวับ่งช้ีที ่7.4  :    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสทิธภิาพ  

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการจัดท าแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ

ในการปฏบัิติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง  การก าหนด

เส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือ

เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏบัิติงาน  มาตรการสร้างขวัญ

ก าลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพ 

 

3. มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้

บุคลากรท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพและอยู่อย่างมีความสขุ 

 

4. มกีารส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสงูให้มีโอกาสปฏบัิติงานร่วมกบั

สถาบันในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกนั 

 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ  

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมี

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ดีขึ้น  

 

 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-2. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากร โดยผ่านกระบวนการทดสอบทั้ง

ภาคปฏบัิติ ภาคทฤษฏ ีและการสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร มีการจัดวางคนลงตาม

ต าแหน่งตามโครงสร้างของศูนย์ฯ และมีการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็น

รูปธรรม โดยในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2550  ศูนย์ฯ ก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการ

ประชุม สมัมนา อบรม ต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏบัิติงานตามภาระหน้าที่

ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และเพ่ือให้ผู้รับบริการของศูนย์ฯ มีความ
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พึงพอใจในการปฏบัิติงานของศูนย์ฯ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดที่ก  าหนด บุคลากรของศูนย์

ทุกคน เข้ารับการอบรม สัมมนา จ านวน 28 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหัวข้อที่เข้ารับการอบรม

เป็นหัวข้อที่เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานในความรับผิดชอบได้ นอกจากน้ี  

ผู้บริหารของศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการแสดงความ

คิดเหน็ สะท้อนปัญหาในการท างาน และร่วมกันหาทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้

อย่างมีความสขุและมีประสทิธภิาพในการท างาน 

3. บุคลากรในศูนย์ฯ ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยตามสิทธิในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

บุตร โดยเฉพาะที่ พักอาศัย บุคลากรของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ (3 ใน 5 ) ได้รับจัดสรรที่ พักใน

มหาวิทยาลัยตามเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน่ืองจาก มทส. มีสภาพแวดล้อมที่ที่เอื้ อต่อการ

ท างาน  สถานที่กว้างขวาง อากาศบริสุทธิ์ และมีความสะดวกสบายตามลักษณะของเมืองมหาวิทยาลัย 

เช่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน มีรถบริการรับส่งบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่

เสยีค่าใช้จ่าย มีสถานกฬีา ห้องสมุด ที่ทนัสมัย  

4. นอกจากน้ี ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ ได้มีโอกาสปฏบัิติงานในการจัดประชุมสัมมนา

เชิงวิชาการนานาชาติ หัวข้อ  “University-Industry-Government Tripartite Cooperation in 

Higher Education in Asia and the Pacific Region” ซ่ึงจัดขึ้ นเพ่ือฉลอง 17 ปี การสถาปนา

มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 26-28  กรกฎาคม 2550 โดย มทส. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific) เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถปฏบัิติงานในระดับสากลได้ 

5.-6. ในการประเมินผลงานของบุคลากรแต่ละคร้ัง ผู้บริหารของศูนย์ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง

ความคิดเหน็ สะท้อนปัญหา ได้อย่างกว้างขวาง และน ามาหารือในการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ หรือ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ซ่ึงมีอธกิารบดีเป็นประธาน เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไข หรือ

ปรับปรุงพัฒนาข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สามารถท างานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

กำรประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิง 

เกณฑก์ำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

6 ข้อ (ครบทุกข้อ) 3 คะแนน 6 ข้อ   

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 7.4.1  การพัฒนาบุคลากรของศูนย์กจิการนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2550 (ต.ค. 49-

ก.ย.50) 
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ตวับ่งช้ีที ่7.5  : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 
 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสนิใจ  

2. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสนิใจ  

3. มีการประเมินประสทิธภิาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล   

5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล   

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัย  

2. เพ่ือสนับสนุนศักยภาพของระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหาร  ศูนย์ฯ จัดท าฐานข้อมูล

ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติจากทุกส านักวิชาระหว่างปี

การศึกษา 2539-ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร   

3. ศูนย์ฯด าเนินการเร่ืองความปลอดภัยของข้อมูล เช่นมีการส ารองข้อมูล มีโปรแกรมส าหรับดักจับ/

เตือนเมื่อถูกคุกคามจากไวรัส/หนอนอินเทอร์เนต็ต่าง ๆ นอกจากน้ี  ศูนย์ฯ ได้สรุปข้อมูลกิจกรรม

นานาชาติจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของศูนย์ฯ (http://.cia.sut ac.th)  ซ่ึงมี

ผู้สนใจเข้าชมเวบ็สรุปกจิกรรมนานาชาติเป็นประจ า และได้ให้บริการสบืค้นตามค าขอ  

4. อย่างไรกด็ี  ศูนย์ฯ ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแต่อย่างใด เน่ืองจากอยู่ใน

ระยะเร่ิมต้น แต่ศูนย์ฯ มีการด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เป็นประจ า โดยเฉพาะ การปรับปรุง

ความถูกต้องของข้อมูล ซ่ึงยังไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน เน่ืองจากเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง  

กำรประเมินตนเอง  : 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

3 ข้อแรก 3 คะแนน 3 ข้อแรก  

รำยกำรหลกัฐำน  : 

http://.cia.ac.th/
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ตวับ่งช้ีที ่7.6  :      ระดบัควำมส ำเร็จในกำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรจำกหน่วยงำน 

 ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยัเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรพฒันำศูนยฯ์ 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส ผ่าน       

ช่องทางต่าง ๆ อาท ิเอกสารสิ่งพิมพ์ เวบ็ไซต์ 

 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเหน็ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่

เปิดเผย และเป็นที่รับรู้กนัโดยทั่วอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 

3. มีการน าความคิดเหน็ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปประกอบการ

บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

4. มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

อย่างเป็นทางการ และมกีารด าเนินกจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน 

เช่น  จัดประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบ

ภายใน/คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สมศ สกอ. 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-2.  ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  โดยการแจ้งเป็นหนังสอืเวียนถึงหน่วยงานต่างๆ ผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ http://cia.sut.ac.th รวมทั้งการประชาสมัพันธใ์นข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย และน า

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  

     - กำรประชุมระดบัต่ำงๆ ในมหำวิทยำลยัทีม่ีกำรก ำหนดวำระประชุมเป็นประจ ำ (เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  การประชุมประสานงานบริหาร การประชุมสภาวิชาการ การ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย)  

     - กำรประชุมเฉพำะเรื่อง (เช่น การประชุมด้านการจัดท าแผนของส่วนแผนงาน หรือการประชุม

การประกนัคุณภาพของส่วนส่งเสริมวิชาการ และการประชุมประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน)  

     - กำรประชุมหำรือกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง เช่น ส านักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา และ 

สรุสมัมนาคาร   

     - กำรเสนอปัญหำ/ควำมคิดเห็นทำงจดหมำยอิเล็กโทรนกิส ์หรือปัญหาต่างๆ  ของนักศึกษา

บัณฑติศึกษานานาชาติ คณาจารย์ ทางจดหมายอเิลก็โทรนิกส ์หรือการหารือโดยตรง และ  

     - กำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงาน)  

3.-4 ศูนย์ฯ น าข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการบริหาร การด าเนินงานของศูนย์ฯ โดย

ร่วมกนัหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  หรือ

การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการหรือกลไกในการติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานของศูนย์ฯ เช่น 

การรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน (ไตรมาส) เพ่ือให้ส่วน

แผนงานติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  การรายงานการ

ประเมินความเสี่ยงและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย สมศ.และ สกอ.  

 

กำรประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 3 คะแนน 5 ข้อ  

 

รำยกำรหลกัฐำน  :  

ภาคผนวก 7.6.1 แบบกรอกข้อมูลเพ่ือประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีประจ าปี 2550 

http://cia.sut.ac.th/
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ตวับ่งช้ีที ่7.8  :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารศูนย์ฯ  

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 – 4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ เกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง โดย

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของศูนย์ฯ 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสยีหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ

บริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการ

หรือ แผนปฏบัิติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบับุคลากรทุกระดับ

ใน ด้านการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนั

ความเสี่ยงที่จะเกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดย

ได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารสงูสดุของศูนย์ฯ 

 

 



 26 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-3 ในปี 2550 คณะกรรมการอ านวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน ก าหนดให้จัดท าแผนการ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน(แบบ ปย. 3)  เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกดิความ

เสยีหายในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติการ ศูนย์ฯ 

ได้ประชุมบุคลากร เพ่ือจัดท าแผนการควบคุมภายในหน่วยงาน โดยร่วมกนัก าหนดวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการด าเนินงานของศูนย์ การก าหนดระดับความเสี่ยง และ

แนวทางการปรับปรุง โดยร่วมกนัวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนปฏบัิติการของ

ศูนย์ฯ ได้  

4. การประชุมหารือดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยงให้กบั

บุคลากรของศูนย์ฯ ซ่ึงท าให้ศูนย์ฯ สามารถป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกดิข้ึนในการปฏบัิติงานของ

บุคลากร/การด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างเป็นรูปธรรมได้ (เช่น โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศ

เพ่ือของบประมาณจากมหาวิทยาลัยขาดข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงานในปี

ผ่านมา รายละเอียดเกณฑค่์าใช้จ่ายจากแหล่งทุนภายนอกฯ ซ่ึงศูนย์ฯ เสนอให้ส่วนแผนงานปรับปรุง

แบบฟอร์มขอรับงบประมาณในลักษณะโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน ามาประกอบการ

พิจารณาของศูนย์ฯ)  

5. ต่อมา ศูนย์ฯ ได้ จัดท ารายงานผลการติดตามการปฏบัิติตามแผนฯ ดังกล่าว เสนอมหาวิทยาลัย โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของศูนย์ฯ แล้ว พบว่า ศูนย์ฯ 

สามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2550 ได้  

 

กำรประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 3 คะแนน 5 ข้อ  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ภาคผนวก 7.8.1 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจ าปี 2550 ระดับ

หน่วยงานย่อย ของศูนย์กจิการนานาชาติ 
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 ตวับ่งช้ีที ่7.9  : ระดับความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดับ 

 องค์กรสู่ระดับบุคคล 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ  5-7  ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายใน

หน่วยงาน 

 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามพันธกจิและกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

4. มีการจัดท า Strategy Map  ของหน่วยงาน  โดยก าหนดเป้าประสงค์ของ

แต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัศูนย์ฯ ให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์

และประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

5. มีการยืนยันวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

6. มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย  

8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารไปเช่ือมโยงกบั

ระบบการสร้างแรงจูงใจ 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-2. ศูนย์ฯ ก าหนดแนวทางและแผน รวมทั้งวางระบบการประเมินผลภายในหน่วยงาน เพ่ือติดตาม

ความคืบหน้าของการปฏบัิติงาน และประเมินผลการปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปี  โดย

ก าหนดประชุมบุคลากรศูนย์ทุกเดือน/ทุกไตรมาส เพ่ือรายงานผลการปฏบัิติงานต่อมหาวิทยาลัยและ

เพ่ือปรับ/แก้ไข แผนปฏบัิติการให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงได้   

3.-4. ศูนย์ฯ มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และเป้าหมายตามพันธกจิ และกลยุทธข์องหน่วยงานซ่ึงสอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบั

ศูนย์ฯ ให้เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเดน็ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  

5.-7. ศูนย์ฯ ยืนยันวิสัยทศัน์และกลยุทธข์องศูนย์ฯ ในการจัดท าแผนปฏบัิติการและการติดตาม

ประเมินผลงาน และมีระบบในการติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย โดยประชุมบุคลากรทุกเดือน/ทุกไตรมาส ตามที่ก  าหนดไว้  

 

กำรประเมินตนเอง  : 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

7 ข้อแรก 2 คะแนน 7 ข้อแรก  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 
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ตวับ่งช้ีที ่7.11  : ควำมพงึพอใจของผูร้บับริกำรของศูนยฯ์ 

  

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 60-74 ร้อยละ 75-89  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

  ร้อยละ 98.26 3 คะแนน ร้อยละ 90  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 7.11.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์กจิการนานาชาติ 

ภาคผนวก 7.11.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กจิการนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 8 

กำรเงินและงบประมำณ 
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ตวับ่งช้ีที ่8.2  : มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  : 

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ  3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  
มี () หรือ ไม่มี 

() กำรด ำเนินกำร 

1. มีคณะท างานวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนักับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  

4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนักับหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอื่น  
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-3. ศูนย์กจิการนานาชาติวิเคราะห์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ฯ ในการใช้ทรัพยากรภายในร่วมกันอย่างมีคุณภาพตามหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซ่ึงเป็น

ระบบที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุม ระดมความคิด / 

วางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน ศูนย์ฯ จึงไม่จ าเป็นต้องมีคณะท างานวิเคราะห์ความต้องการหรือแผนการใช้

ทรัพยากรของศูนย์ฯ โดยเฉพาะแต่อย่างใด เน่ืองจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและ/หรือ ระหว่าง

หน่วยงานเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแต่เร่ิมก่อตั้งจนปัจจุบัน เช่น การจัดสรร

ทรัพยากรในส านักงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่า มาตรการประหยัดน ้า  มาตรการประหยัดไฟของ

มหาวิทยาลัย โครงการเขียวสะอาด ซ่ึงศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือด าเนินการตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 

4.-5. นอกจากน้ี ศูนย์ฯ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกบัสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก

(Association of Universities of Asia and the Pacific-AUAP) และบริษัทเอกชนในการจัดประชุม 

สมัมนาเชิงวิชาการนานาชาต ิหัวข้อ “University-Industry-Government Tripartite Cooperation 

in Higher Education in Asia and the Pacific Region”  ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2550 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมได้บางส่วน  โดยเฉพาะงบประมาณค่า

โดยสารระหว่างประเทศส าหรับวิทยากรจากต่างประเทศ (เน่ืองจากกรรมการบริหารสมาคมฯ ซ่ึงเป็น

วิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเอง) 

 

กำรประเมินตนเอง : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

5 ข้อ (ครบทุกข้อ) 3 คะแนน 4 ข้อแรก  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 
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องคป์ระกอบท่ี 9 

ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

 

 



 34 

ตวับ่งช้ีที่ 9.1  : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 

 บริหารการศึกษา 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3  ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน 
มี () หรือ ไม่มี 

() กำรด ำเนินกำร 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกบัระดับ

การพัฒนาของหน่วยงาน 

 

2. มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพที่สอดคล้องกบัของ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า  

 

4. มีการน าเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

 

5. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกนัคุณภาพภายใน  

 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  :  
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ศูนย์กจิการนานาชาติ มีคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าศูนย์  เพ่ือจัดท าหรือปรับปรุง

ตัวช้ีวัดในการประกนัคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 

รวมทั้งเช่ือมโยงการประกนัคุณภาพกบัการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยการพิจารณาก าหนดตัวบ่งช้ี

ของการประกนัคุณภาพฯ เพ่ิมเติมเป็นตัวช้ีวัดในแผนปฏบัิติการประจ าปีของศูนย์ฯ นอกจากน้ี ศูนย์ฯ 

มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

 
2. ในปี 2550 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมหน่วยงานเพ่ือช้ีแจงและท าความเข้าใจตัวบ่งช้ีที่

มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับใหม่ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- สกอ. (โดยใช้ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จ านวน 41 ตัวบ่งช้ีและผนวกรวมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 5 ตัว

บ่งช้ี รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งช้ี) และขอให้หน่วยงานพิจารณาทบทวน

รายละเอยีดตัวบ่งช้ีข้ันต าที่หน่วยงานควรมี ซ่ึงต่อมา ศูนย์ฯ ได้พิจารณาก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
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คุณภาพที่สอดคล้องกบัองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

และผนวกรวมกบัองค์ประกอบด้านการด าเนินงานความร่วมมือกบัต่างประเทศ ซ่ึงเป็นภารกจิหลัก

ของศูนย์ฯ โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ และ 16 ตัวบ่งช้ี เพ่ือใช้ในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในหน่วยงานของศูนย์ฯ   

 
3. ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดยการ

ก าหนดและด าเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านการประกนัคุณภาพของบุคลากรในศูนย์ฯ โดย

การเชิญบุคลากรจากงานประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการเป็น resource person 

แนะน า รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินการด้านประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของศูนย์ฯ 

 

4. ในปี 2549 มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มทส. แต่ศูนย์ฯ ได้

น าเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2549 มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น โดยการปรับแผนปฏบัิติการของศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมข้อเสนอแนะ/แนว

ทางแก้ไขที่ได้จากรายงานการประกนัคุณภาพตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหาร/จัดการการ

พัฒนาศูนย์ฯ และบุคลากร ในการพัฒนาศูนย์ฯ สู่องค์การเรียนรู้  และการสนับสนุนบุคลากรของ

ศูนย์ฯ ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบัิติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
 

5. ปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกนัคุณภาพภายใน เช่น ระบบ

บันทกึการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบัิติงานของบุคลากร ระบบบันทกึวันลา ระบบ

การรายงานผลการปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการ และการรวบรวมข้อมูลกจิกรรมนานาชาติจากทุก

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกจิกรรมนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารงานความร่วมมือกบัต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 

 

กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

5 ข้อ (ครบทุกข้อ) 3 คะแนน 5 ข้อ  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 9.1.1  แผนการด าเนินการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน   

 ของศูนย์กจิการนานาชาติ ปี 2550 

 

 

 



 36 

ตวับ่งช้ีที ่9.3  : ระดับความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

           

ชนดิของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3  ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย4 ข้อแรก 

 

เกณฑม์ำตรฐำน  :  ระดับ 

 

เกณฑม์ำตรฐำน (ระดบั) 
มี () หรือ ไม่มี () 

กำรด ำเนินกำร 

1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

 

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกบัพันธกจิ

ของหน่วยงาน และของ มหาวิทยาลัยฯ 

 

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน 

อย่างต่อเน่ือง 

 

5. มีนวัตกรรมด้านการประกนัคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดท า

แนวปฏบัิติที่ดีเพ่ือการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กบัหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน  : 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนนิงำน 

1.-3. ศูนย์กจิการนานาชาติด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฯ 

โดยสอดคล้องกบัพันธกจิของศูนย์ฯ รวมทั้งปัจจัยและตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยซ่ึงปรับใหม่ในปี 2550 (เพ่ือให้

สอดคล้องกบัตัวบ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ของ สกอ.) ศูนย์ฯ 

ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์ฯ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา 

และต่อมาส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง (งานประกนัคุณภาพภายใน ส่วน

ส่งเสริมวิชาการ) ซ่ึงจะได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนทางเวบ็ไซต์ http://cia.sut.th  ต่อไป  

4. ศูนย์ฯ ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน

การพัฒนาจุดเด่นของศูนย์ฯ เช่น แผนปฏบัิติการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกบัปณิธานและวิสยัทศัน์ 

การปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปี การด าเนินงานความร่วมมือกบัต่างประเทศ และพยายาม

แก้ไข ปรับปรุง จุดอ่อน ของศูนย์ฯ เช่น ในการจัดท าแผนกลยุทธ ์และการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การ

เรียนรู้  ทั้งน้ี ศูนย์ฯ ได้น าเสนอมาตรการเสริมจุดเด่นและแนวทางแก้ไขจุดอ่อนของศูนย์ฯ ต่อผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมน าเสนอมาตรการเสริมจุดเด่นและแนวทางแก้ไขจุดอ่อนซ่ึงจัดโดย

ส่วนส่งเสริมวิชาการ (งานประกนัคุณภาพการศึกษา) วันที่ 18 ธนัวาคม  2550 

 

กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

4 ข้อแรก 3 คะแนน 4 ข้อแรก  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

 

 

http://cia.sut.th/
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องคป์ระกอบท่ี 10  

การด าเนินงานความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
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ตวับ่งช้ีที่ 10.1  :          จ านวนกจิกรรมนานาชาติที่เกดิข้ึนของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550  (พ.ค. 50-เม.ย. 51) 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  :  

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จ านวนกจิกรรมน้อยกว่า 60 คร้ัง จ านวนกจิกรรม 60-79 คร้ัง จ านวนกจิกรรมตั้งแต่ 80 คร้ังขึ้ นไป  

 

กำรประเมินตนเอง  : 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนอิงเกณฑ ์

กำรประเมิน 
เป้ำหมำยทีต่ั้งไว ้

บรรลุเป้ำหมำย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย () 

130  คร้ัง 3 คะแนน 80  คร้ัง  

 

รำยกำรหลกัฐำน  : 

ตารางที่ 10.1.1 จ านวนกจิกรรมนานาชาติที่เกดิข้ึนของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550  
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองคป์ระกอบและตวับง่ช้ีในกำรประกนัคุณภำพภำยใน 

ของศูนยกิ์จกำรนำนำชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2550 
 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี เป้ำหมำย
1
 

ผลกำร

ด ำเนินงำน
*
 

คะแนนกำรประเมิน 

(ตำมเกณฑก์ำร

ประเมิน) 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร 

ตัวบ่งช้ี 1.1 มีการก าหนดปณธิานหรือวิสยัทศัน์ ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงานและมี

การก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความส าเรจ็ของการ

ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 

7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการ

ปฏบิัติงานที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 70 1 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 1.3 การปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี ร้อยละ 90 ร้อยละ 116.20 3 คะแนน 

เฉลีย่คะแนนองคป์ระกอบ 1   2.33 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจดักำร  

ตัวบ่งช้ี 7.1 คณะกรรมการประจ าศูนย์กจิการนานาชาติใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันมหาวิทยาลัยฯ ให้แข่งขันได้ 

ในระดับสากล 

4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของศูนย์กจิการนานาชาติ 4 ข้อ. 4 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.3 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  2 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ

และประสทิธภิาพ 

6 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 3 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.6 ระดับความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาศูนย์ฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน

กระบวนการบริหารศูนย์ฯ 

5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.9 ระดับความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

7 ข้อ 7 ข้อ 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ฯ ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.26 3 คะแนน 

                                                           
1
 ใหร้ะบุเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิส ำหรบัตวับ่งชีน้ัน้ ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำรอ้ยละ หรอืระบุเป็นจ ำนวน หรอืระบุเป็น
ขอ้ หรอืระบุเป็นระดบั 
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องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี เป้ำหมำย
1
 

ผลกำร

ด ำเนินงำน
*
 

คะแนนกำรประเมิน 

(ตำมเกณฑก์ำร

ประเมิน) 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบ 7   2.78 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 8   กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งช้ี 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ร่วมกนั 

4 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบ 8   3.00 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 9.3 ระดับความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบ 9   3.00 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 10   กำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ 

ตัวบ่งช้ี 10.1 จ านวนกจิกรรมนานาชาติที่เกดิข้ึนของมหาวิทยาลัย 80 คร้ัง 187 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคป์ระกอบ 10   3.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวม   2.75 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของการประกนัคุณภาพของศูนย์กจิการนานาชาติ ในปีการศึกษา 2550  

เมื่อน ามาเปรียบเทยีบกบัข้อมูลในปีการศึกษา 2548 และ 2549 เพ่ือดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้

ดังน้ี 

 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนกำรด ำเนินกำร 

ตัวบ่งช้ี 1.1 มีการก าหนดปณธิานหรือ

วิสยัทศัน์ ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 

แผนด าเนินงานและมีการ

ก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัด

ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน

ตามแผนให้ครบทุกภารกจิ 

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีของ 

ศูนย์ฯ มีความสอดคล้อง

กบัปณธิานและวิสยัทศัน์

ของ มทส. มากที่สดุ 

 

แผนปฏบิัติการประจ าปี

ของศูนย์ฯ มคีวามสอดคล้อง

กบัปณธิานและวิสยัทศัน์

ของ มทส. มากที่สดุ และ 

ศูนย์ฯได้จัดท าแผนกล

ยุทธท์ี่เช่ือมโยงกบั

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

แต่ไม่มีการตั้ง

คณะกรรมการ วิเคราะห์

ความสอดคล้องระหว่าง

แผนกลยุทธข์องศูนย์ฯ 

และแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งช้ีของการปฏบิัติงาน

ที่ก าหนด 

na na ร้อยละ 70 

ตัวบ่งช้ี 1.3 การปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติ

การประจ าปี 

ศูนย์ฯ มีผลการปฏบิัติงาน

ตามแผนปฏบิัตกิารได้ 

ร้อยละ 107.49 

ศูนย์ฯ มีผลการปฏบิัติงาน

ตามแผนปฏบิัตกิารได้ 

ร้อยละ 129.29 

มีการปฏบิัติงานตาม

แผนปฏบิัติการ

ประจ าปีได้  ร้อยละ 

116.20 

องคป์ระกอบท่ี 7  กำรบริหำรและกำรจดักำร  

ตัวบ่งช้ี 7.1 คณะกรรมการประจ าศูนย์

กจิการนานาชาติใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยฯ ให้แข่งขันใน

ระดับสากล 

na na มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ  

 

 

ตัวบ่งช้ี 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของ

ศูนย์กจิการนานาชาติ 

na na มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ  

 

ตัวบ่งช้ี 7.3 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่ na ศูนย์จัดท าแผนการ มีการด าเนินการ 3 
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องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

องค์การเรียนรู้ จัดการความรู้ในแต่ละ

ฝ่าย / ก าหนดขั้นตอน 

คู่มือ ในการปฏบิัติงาน 

ข้อแรก 

 

ตัวบ่งช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ 

na สนับสนุน/ให้โอกาส

บุคลากรของศูนย์ฯใน

การพัฒนาตนเอง/

พัฒนาหน่วยงาน โดย

บุคลากรเข้ารับการอบรม

ทุกคนคิดเป็นร้อยละ

100 

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ  

ตัวบ่งช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล

เพ่ือการบริหาร 

na na มีการด าเนินการ 3 

ข้อแรก 

ตัวบ่งช้ี 7.6 ระดับความส าเรจ็ในการเปิด

โอกาสให้บุคลากรจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาศูนย์ฯ 

na na  

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

ตัวบ่งช้ี 7.8 มีการน าระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ

บริหารศูนย์ฯ 

na na มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

ตัวบ่งช้ี 7.9 ระดับความส าเรจ็ของการ

ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย

ของระดับองคก์รสู่ระดับ

บุคคล 

na na มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

 

ตัวบ่งช้ี 7.11 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ของศูนย์ฯ 

na จากการจัดท าแบบสอบถาม 

ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจมากร้อยละ 88.44 

 ร้อยละ 98.26 

องคป์ระกอบท่ี 8  กำรเงินและงบประมำณ 

ตัวบ่งช้ี 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกนั 

na na มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ  

 

องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

na ศูนย์ฯ มีการพัฒนาระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน

เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการด าเนินงานที่

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ 

 



 44 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งช้ี 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

เหมาะสมสอดคล้องกบั

แนวทางการประกนั

คุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ี 9.3 ระดับความส าเรจ็ของการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

na ศูนย์ฯ มีการน าผลการ

ประเมินการประกนั

คุณภาพของศูนย์ฯ มาใช้

ในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานของศูนย์ฯ 

อย่างต่อเนื่อง 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อแรก 

 

องคป์ระกอบท่ี 10  กำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ 

ตัวบ่งช้ี 10.1 จ านวนกจิกรรมนานาชาติที่

เกดิขึ้นของมหาวิทยาลัย 

189 คร้ัง  146 คร้ัง 187 คร้ัง 
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ส่วนท่ี 3 

จุดเด่น – แนวทำงเสริม  

จุดอ่อน – แนวทำงแกไ้ข 
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  ส่วนที่ 3 

จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 

 

 จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 2  

สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนการด าเนนิการ 

1 . 1  ศู น ย์ ฯ มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่

สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ 

1 .2  ศู นย์มุ่ ง เ น้ น ให้ บุ คล าก ร

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ

ศูนย์ฯ  โดยบุคลากร ให้ ความ

ร่ ว ม มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ใ ห้

ความส าคัญในการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 

1.1 – 1.2 เชิญบุคลากรจากส่วน

แผนงานเป็นวิทยากรจัดอบรมให้

บุคลากรของศูนย์ฯ ในเรื่องการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ 

1.1 – 1.2 ก าหนดให้แต่ละฝ่าย

พัฒนา/ก าหนดแผนกลยุทธ์  ที่

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 

เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจ

ของศูนย์ฯ มากยิ่งขึ้น โดยเชิญ

บุคลากรจากส่วนแผนงานเป็น 

resource person 

 

  

7. การบริหาร และการจดัการ 7.5 มีระบบฐานข้อมูลกิจกรรม

ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ

การบริหาร 

7.5.1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ

การอบรมในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น 

7.3 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่

องค์การเรียนรู้  

 

 

 

 

7.3.1 สนับสนุนให้บุคลากร

ทุกคนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง

การจัดการความรู้

(Knowledge Management 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

7.5.2 ควรมีการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อเป็น

ข้อมู ลส าหรับน า ไปแก้ ไขและ

ปรั บปรุ ง ร ะบบฐานข้ อมู ล ใ ห้

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป 

7.5.3 พัฒนาฐานข้อมูลภายใต้

ข้อตกลงความร่วมมือของ มทส 

และ/หรือโครงการความร่วมมือ

กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ  เ ช่ น  

โครงการ T-GMS  ของ สกอ. 

หรือโครงการความร่วมมือกับ

ต่ างประเทศที่ ด า เนินการโดย

สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 ระดับความส าเร็จของการ

ถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

 

 

–KM)  เพื่อให้สามารถบูรณา

การเข้ากับการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7.3.2 กระตุ้นให้บคุลากรทุก

คนก าหนดแผนจดัการความรู้

ที่อยู่ในกรอบกระบวนการ

ท างานของตนเอง 

7.3.3 ก าหนดให้บคุลากรทุก

คนมีส่วนในการจัดการความรู้

ของศูนย์ฯ 

 

7.9.1 เชิญบุคลากรจากส่วน

แผนงานเป็นวิทยากรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการจดัท า แผน

กลยุทธ์ และ Strategy Map 

 

10. การด าเนินงานความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ 

10.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติ

ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง

มหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก (ส่วน

ใหญ่เป็นกิจกรรมความร่วมมือกับ

ต่างประเทศที่สนับสนุนการเรียน 

การสอน และการวิจัย ที่ เกิดขึ้น

โดยการด าเนินงานของส านักวิชา) 

10.1.1 ขอให้ส านักวิชาพิจารณา 

พัฒนาและด าเนินกิจกรรมความ

ร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้

ข้อตกลงความร่ วมมือ ให้ เป็น

รูปธรรมและต่อเน่ือง 

10.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของ

บุคลากรของศูนย์ฯ ในการบริการ 

  

- 36 - 
- 37 - 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ศูนย์ฯ มีบทบาทในการอ านวย

ความสะดวก   

อ านวยความสะดวก ในการพัฒนา

ความร่ วมมือทางวิชาการของ

ผู้บริหารและการด าเนินการความ

ร่วมมือทางวิชาการของส านักวิชา 

 




