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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของศูนย์กิจการนานาชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2553 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) ตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 
ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมีการปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ภารกิจของศูนย์ฯ มากยิ่งขึ้น ส าหรับปีการศึกษา 2553  ศูนย์กิจการนานาชาติได้ปรับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปภาพรวมผลการประเมินของศูนย์กิจการ
นานาชาติอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ศูนย์กิจการนานาชาติขอขอบคุณส านักวิชาและหน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้

ความร่วมมือด้านข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่สะท้อนภาพรวมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
และบุคลากรของงานประกันคุณภาพ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ที่ให้ค าแนะน า รวมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ   
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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ในปีการศึกษา 2553 ศูนยก์ิจการนานาชาติ ปรับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม
ทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ สรุปผลประเมิน อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 โดยมีจุดเด่น 6 ตัวบ่งชี้ และจุดอ่อน 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งศูนย์ฯ มีแนวทางเสริมและแนวทางแก้ไขโดยสรุป ดังนี้ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. ศูนย์ฯ มีการด าเนินการจัดท าแผนตาม

กระบวนการพัฒนาแผนตามองค์ประกอบท่ี
ก าหนดทุกข้อ 

1.1 บุคลากรทุกคนจัดท าขั้นตอน/คู่มือ/รายการท่ีต้องท า
ในการด าเนินงาน 

1.2 ประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ 

2. ศูนย์ด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนยฯ์  

3. มีผลการด าเนินกิจกรรมนานาชาติ (รวบรวม
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย) อยู่ใน 
ระดับสูง และมีฐานข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ 
ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศของส านักวิชา
และหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย 

3.1 พัฒนาฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2 ขอความร่วมมือส านักวิชารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า 

รายงานกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
1. ศูนย์ฯ รวบรวมความรู้ตามประเด็นท่ีก าหนด 

และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลบางส่วน
ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ แต่ยังไม่ได้จัดเก็บให้
เป็นระบบและยังไม่ได้จัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่ 

1.1 ศูนย์ฯ จะจัดเก็บและรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ
โดยจัดท าเว็บไซต์ KM ของศูนย์ และจัดพิมพ์ความรู้
ต ามประ เ ด็น ท่ีก าหนด เป็น เอกสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป 

2. ศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเพื่ อการบริหาร ท่ีมี
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
แต่ยังไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลในปีการศึกษานี้ จึงยังไม่มีการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงระบบตามเกณฑ์
ประเมิน  

2.1 ศูนย์ฯ จะประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
ในปีต่อไป เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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1. ความเป็นมา 

ศูนย์กิจการนานาชาติ เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีชื่อเรียกว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นในส านักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2537 เนื่องจากการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสากลมากขึ้น ตาม
เป้าหมายหลักประการหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระยะที่ 7 ถึงระยะที่ 9 
(พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น
เป็นอย่างมากท้ังปริมาณและลักษณะ จนเกินขีดความสามารถและขอบเขตของภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติขึ้นเพ่ือรองรับภาระงานดังกล่าวรวมทั้งภาระงาน
ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ด้วย โดยศูนย์กิจการนานาชาติที่ได้ตั้งขึ้นใหม่นี้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล 
เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ดังข้อก าหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ พ.ศ. 2537  

ศูนย์กิจการนานาชาติได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
1) ฝ่ายโปรแกรม  
2) ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์  
3) ฝ่ายธุรการ  

2. วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

3. พันธกิจ 

สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้กับส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 4.1 โครงสร้างจัดองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายโปรแกรม (Program 
Division) รับผิดชอบประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงาน

บทที่ 1  
บทน า 
บทน า 
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สารสนเทศ และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้ง
บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า และฝ่ายธุรการ (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการ
ภายในของศูนย์ฯ  
 4.2 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ฯ)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่าย
โปรแกรม 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ 2 คน และ
พนักงานธุรการ 1 คน โดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไป
ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 

 
 4.4 ภารกิจหลัก 
  4.4.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
   งานหนังสือ เข้า – ออก 
   งานวัสดุ – ครุภัณฑ ์
   งานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
   งานการประชุมศูนย์ฯ 
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์กิจการนานาชาติ (5) 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาต ิ
ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รก.ผอ.) 

คณะกรรมการประจ าศูนย์กจิการนานาชาติ 

ฝ่ายธุรการ (1) ฝ่ายโปรแกรม (2) ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ (2) 

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

จ.บริหารงานทัว่ไป (2) 
1. (ป-578) นางมัณฑนา ทยาธรรม 
2. (ป-516) นางสุภาพร กิ่งนอก 

จ.บริหารงานทัว่ไป (2) 
1. (ป-517) นางสุขุมาลย์ ข าพิศ 
2. (ป-519) นางสาวกรณกิาณ์ ใหม่ยะ 
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  4.4.2 ฝ่ายโปรแกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ    
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4.3 ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ  
   รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ 
   บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า  
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. บุคลากร 

ศูนย์กิจการนานาชาติมีบุคลากรจ านวน  5  คน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4  คน 
และพนักงานธุรการ  1  คน  โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2  คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายโปรแกรม และ
อีก 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  อีกหนึ่งคนเป็นพนักงานธุรการ 
แยกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 

จ านวนบุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
1. สายวิชาการ - - - - - 
2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5 1 2 2 - 

รวม 5 1 2 2 - 

6. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
ศูนย์กิจการนานาชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ของหน่วยงาน 
3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
และต่อมามีค าสั่งที่ 305/2552 ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ า

หน่วยงานของศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ขึ้นใหม่ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะท างาน
ย้ายหน่วยงาน คณะท างานประกันคุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  ประธาน 
2. นางสุขุมาลย์  ข าพิศ   คณะท างาน 
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3. นางสุภาพร  กิ่งนอก   คณะท างาน 
4. นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ  คณะท างาน 
5. นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน  คณะท างาน 
6. นางมัณฑนา  ทยาธรรม   คณะท างานและเลขานุการ 

7. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 
2554) 

ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ดังนี้  

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ

ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

พ.ย. 2553-มี.ค. 2554 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2554 เพ่ือเตรียมการจัดท าคู่มือ/รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

เม.ย. 2554 

3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พ.ค. 2554 
4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงานส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เม.ย.-มิ.ย. 2554 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 และเสนอ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการประจ าศูนย์
กิจการนานาชาติพิจารณา 

ภายใน มิ.ย. 2554 

6. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 ให้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ภายใน 30 มิ.ย. 2554 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ช่วงต้นเดือน ก.ค. 2554 
8. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 จุดเด่น/

แนวทางเสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา 
และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ก.ย. 2554 
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8. ผลการด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ 

 8.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 
  ในแผนปฏิบัติการปี 2553 ของศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย 7 ผลผลิต 15 ตัวชี้วัด และสามารถ
ด าเนินงานตามแผนฯ ได้คิดเป็นร้อยละ 81.76 (รายละเอียดตามตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2553) สรุปดังนี้ 
  8.1.1 ประสิทธิผลของการให้บริการตามภารกิจหน่วยงาน  
   1) การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ: ในปี 2553 ศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านพัฒนา
ความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจ านวน 19 ครั้ง อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
ในการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันใน
ต่างประเทศ 11 ครั้ง รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งภายใต้โครงการของหน่วยงาน
ต่างๆเช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และความร่วมมือที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเอง โดยประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ตามแผนปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.86 
   2) การสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ: ศูนย์ฯ สนับสนุนการด าเนินการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดท าเว็บไซต์ Graduate Programs Admissions ซึ่งมีผู้เข้าชม
เว็บไซตจ์ านวน 5,171 ครั้ง การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ โดยได้จัดท าหนังสือ Internationalisation of SUT 
ซึ่งรวบรวมกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การรับสมัครนักศึกษานานาชาติ ซึ่งศูนย์ฯ ตั้งเป้าหมายในการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติในปี 
2553 จ านวน 30 คน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
รวมทั้งการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในประเทศจีน มีชาวต่างชาติสมัครเข้าศึกษาโดยตรงจ านวน 16 คน  จากประเทศ
จีน เวียดนาม อินเดีย ฟินแลนด์ แคเมอรูน และภายใต้ทุน ASEA-UNINET Thailand On-Place 
Scholarship 2010 จากประเทศลาว จ านวน 1 คน) นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันนักศึกษา
นานาชาติ และการแสดงดนตรีนานาชาติโดยศิลปินจากต่างชาติ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ครั้ง โดยประสิทธิผลการด าเนินงานการสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาติของศูนย์ฯ ตามแผนปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.33 
   3) การให้บริการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ: จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2553 ผู้รับบริการพึงพอใจการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ คิด
เป็นร้อยละ 100 
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  8.1.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ : 
บุคลากรของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการร่วมประชุม หารือ แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 100 
  8.1.3 ระบบงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน: ระบบงานของศูนย์ฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตตัวชี้วัดกับกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 97.41 โดย
พิจารณาจากผลผลิต (ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ): และจากตัวชี้วัด (ระดับผลการประเมิน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฯ การปรับปรุงข้อมูลรายงานกิจการนานาชาติให้เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ)   
  8.1.4 พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์ฯ ปรับปรุงการด าเนินงานการ
บริการให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งลดขั้นตอนและลดระยะเวลา โดยปรับปรุงข้อมูลงาน
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ในปี 2553 ศูนย์
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการอ านวยความสะดวกและด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง มทส. และสถาบันในต่างประเทศ จ านวน 26 ฉบับและมีข้อตกลงที่ลงนามและมีผลบังคับ
ใช้แล้วจ านวน 13 ฉบับ การให้บริการด้านหนังสือและวีซ่าจ านวน 179 คน การเผยแพร่ข้อมูล และ
ด าเนินการด้านทุนจ านวน 29 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลผลิต-ตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การ ศูนย์ฯ พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
  8.1.5 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง: ในปี 2553 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ 
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆครบทุกคน 
เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลผลิต-ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  
 8.2 สรุปผลการด าเนินงานจากการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานของศูนย์กิจการนานาชาติ ปี 2553:  จากข้อมูลผลการด าเนินงานในส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมผล
การประเมินของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีรายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบ  สรุปดังนี้ 
  8.2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2552 ศูนย์ฯ ได้ทบทวนนโยบาย 
ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ระหว่าง
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ผลผลิตตัวชี้วัด (7 ผลผลิต 15 ตัวบ่งชี้ 27 กิจกรรม) และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการพัฒนาแผนฯ ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์ประเมินได้เท่ากับ 5 คะแนน 
  8.2.2 การบริหารและการจัดการ 
   ในส่วนของการบริหารและการจัดการ ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรเรียนรู้ การจัดท าฐานข้อมูลของศูนย์ฯ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
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มหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกศูนย์ฯ มีสวนร่ วมในการพัฒนาศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ฯ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจของศูนย์ฯ และผู้บริหาร 
(รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ฯ) ซึ่งบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้
เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   โดยสรุป ผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์ฯ คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์
การประเมินได้เท่ากับ 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
  8.2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   ศูนย์ฯ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพภายใน ในปี การศึกษา 2553 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการ โดยใช้ตัวบ่งชี้ของศูนย์ฯ ซึ่งปรับ
ใหม่ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ (4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน คิดเป็น
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  8.2.4 การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
   ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ จากส านักวิชา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2553 จ านวน 280 ครั้ง (โดยมี
เกณฑ์ประเมิน 200 ครั้งขึ้นไปเท่ากับคะแนนเต็ม 5) ซึ่งสามารถสะท้อนความส าเร็จในการด าเนินภารกิจ
หลักของศูนย์ฯ ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมิน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินได้
เท่ากับ 5 คะแนนเต็ม 
  8.2.5 ในการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ  ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของศูนย์ฯ และไม่ได้ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการเช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพเป็นประจ า เช่น ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ การรดน้ าในเทศกาล
สงกรานต์ การร่วมท าบุญในวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือโอกาสต่ างๆ เช่น ท าบุญกฐิน หรือผ้าป่า ที่
มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ การฝึกปฏิบัติธรรม รวมทั้งการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามโอกาสที่เหมาะสม 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย   
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ค ่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
6. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.-3 บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันประชุมหารือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 โดยได้ร่วมกัน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นความ
เชื่อมโยงของแผนดังกล่าว บุคลากรทุกคนจะร่วมกันพิจารณาเป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ข้อ 3 มาตรการ 3.2 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดแนวทางให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนความ
ร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นความร่วมมือที่มีการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (โดยในการจัดท าแผนงบประมาณ จะต้องมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ)  โดย
ในปีนี้ ได้ปรับวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ จากเดิม คือ “มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือ
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นน าของเอเชีย” เป็น “มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้าน
ความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถ
ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ”เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลักของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ช่วงครึ่งหลังของแผน รวมทั้ง
ได้จัดท าแผ่นป้ายวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ในการด าเนินงานแสดงไว้ชัดเจนให้ผู้มาติดต่อกับศูนย์ฯ ได้ทราบ
โดยทั่วกันด้วย  
4. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 ของศูนย์ฯ บุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันพิจารณา
ก าหนดเป้าหมายผลผลิต 7 ผลผลิต 15 ตัวชี้วัด 28 กิจกรรม และก าหนดค่าเป้าหมายกิจกรรมเพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย  โดยประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อวันที่ 14 และ 25 ธันวาคม 2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.1) 
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์ฯ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 ได้ 7ผลผลิต 
14 ตัวชี้วัด 22 กิจกรรม (รายละเอียดตามตารางที่ 1.1.1 และตารางที ่1.1.2 ) 
6. ศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) 
ต่อฝ่ายวางแผนเพ่ือรวบรวมน าเสนอต่ออธิการบดี ) ซึ่งทุกครั้งที่มีการรายงานจะมีการประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย (งานกิจการนานาชาติ) ควบคู่ด้วย เพ่ือส่วนแผนงานจัดท ารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และค านวณออกมาเป็น
คะแนนร้อยละ พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัในแต่ละไตรมาส เพ่ือเสนอฝ่ายวางแผน
และรวบรวมน าเสนออธิการบดีต่อไป 
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8. ศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานแผนปฏิบัติการ และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบการ
ด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถ
มั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
เอกสารประกอบที่ 1.1.1  แผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (หน้า 49) 
ตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 

2553) : ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่าเป้าหมาย (หน้า 55) 
ตารางที ่1.1.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - 

กันยายน 2553) : ร้อยละของผลผลิต-กิจกรรม (หน้า 57) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน  
 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ แผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรักษาการผู้อ านวยการศูนย์กิจการ
นานาชาติ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในการบริหารงานศูนย์กิจการนานาชาติซึ่งมีภารกิจ
หลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการ
สรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกระบวนการ
ประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และ เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยระบบ
ประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตามระดับที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้บริหารของศูนย์ฯ มีวิสัยทัศน์และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศของศูนย์ฯ  ทั้งในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการ
ผู้อ านวยการศูนย์โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (2550 -2554)โดยมุ่ง
สนับสนุนปัจจัยการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและผลั กดันให้ศูนย์ฯ 
มีบทบาทสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนา
และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโดยตรง (การจัดท าข้อตกลง) และภายใต้การ
ด าเนินงานของสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) 
3. ผู้บริหารร่วมประชุมกับบุคลากรของศูนย์ฯ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือชี้แนะในการวางแผน
ด าเนินการ แผนปฏิบัติการ และก าหนดทิศทางการท างานของศูนย์ฯ และก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การท างานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประชุมหารือเฉพาะเรื่องต่างๆ เพ่ือระดมสมองในการวาง
แผนการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารฯ ผลักดันและส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการจัดท า/พัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านกิจกรรมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนความร่วมมือด้านต่างประเทศเพ่ือพัฒนางานด้าน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ (http://cia.sut.ac.th/cooperation/ 
showcooperation53.php) 
4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตั้งแต่การประชุมวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน และให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
5. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษา หาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
อยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.1.1)  

http://cia.sut.ac.th/%20cooperation/
http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php
http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php
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6. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้
ผู้บริหารยังยึดหลักจริยธรรมของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานด้วย 

7. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับ โดยระบบประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากรปีละ 3 ครั้ง  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยการอบรม ดูงาน   

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์
มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 ข้อมูลบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติที่เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้          

ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554)  (หน้า 59) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     
 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2. มีการทบทวนการจัดการความรู้ เ พ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย  

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 7.2.1) โดยได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในปีการศึกษา 2553 ในประเด็นความรู้ 2 เรื่อง คือ 1. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท า
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศและเอกสารอ่ืนๆในลักษณะเดียวกัน และ 2. การเตรียม
เอกสารเพ่ือการเดินทางไปต่างประเทศ 
2. คณะท างานฯ ได้มีการทบทวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในเรื่องการดังกล่าว โดยได้รวบรวม
ข้อมูลขั้นตอนรายละเอียดการด าเนินงาน การประสานงาน การเตรียมงาน ตัวอย่างข้อมูลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยมีการน าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน
จริงมาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
3. บุคลากรศูนย์ฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบว่ามีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร และบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ภายนอกในการ
อบรม ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้น าผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. ศูนย์ฯมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลบางส่วนทาง  
เว็บไซต์ของศูนย์ฯบ้างแล้ว ซึ่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ดีการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ยังไม่เป็นระบบและยังไม่สมบูรณ์  
5. ยังไม่มีการน าความรู้มาจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ แต่บุคลากรของศูนย์ฯ ได้น าความรู้ที่ได้จาก
รวบรวมประเด็นความรู้ตามที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์
มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

() 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
3 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1  คณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 61) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร   

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีแผนการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือต่างประเทศเพ่ือ

สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศ และให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ 

 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  
3. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์ฯมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความร่วมมือต่างประเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลน ามาใช้
ประโยชน์ในการบริหาร การเรียน การสอนและการวิจัย รายละเอียดดังปรากฏในแผนปีงบประมาณ 2553 
2. ศูนย์ฯมีฐานข้อมูลภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศและเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 2.1 ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติจากหน่วยงานใน มทส. 
(ขอความอนุเคราะห์การพัฒนาระบบจากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ) (http://boffice.sut.ac.th/ 
epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&se
ssion_gbl_module_section_name=ศูนย์กิจการนานาชาติ) 
 2.2 ฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
(http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php) 
 2.3 ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) (http://cia. 
sut.ac.th/MOUonline/showsplit.php) 

http://boffice.sut.ac.th/%20epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=ศูนย์กิจการนานาชาติ
http://boffice.sut.ac.th/%20epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=ศูนย์กิจการนานาชาติ
http://boffice.sut.ac.th/%20epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=ศูนย์กิจการนานาชาติ
http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php
http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v2/index.php?session_module_section_id=3060000&session_gbl_module_section_name=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 2.4 ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคม AUAP (http://auap.sut.ac.th/membership_online/show 
member.php) 
 2.5 ฐานข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน การลาของพนักงาน (ตามระบบ MIS มทส)  
 2.6 ฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ-ส่งทุกปีปฏิทิน (stand alone) 
3. ระบบฐานข้อมูลตามข้อ 2.1-2.5 เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
โดยเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับ ISP เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักในการสื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจข้อมูลจึงสามารถกรอก/ 
สืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการได ้
4.-5. ศูนย์ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลในปีการศึกษานี้ จึงไม่มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบ และจะด าเนินการประเมินความพึงพอใจในปีต่อไป 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

3 คะแนน 5 ข้อ  

 

http://auap.sut.ac.th/membership_online/show%20member.php
http://auap.sut.ac.th/membership_online/show%20member.php
http://auap.sut.ac.th/membership_online/showmember.php
http://auap.sut.ac.th/membership_online/showmember.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ตามบริบทของหน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ในข้อ 2.  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 956/2551 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
และได้มีการประชุมเลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2553 เพ่ือสร้างระบบประสานงานการบริหารความเสี่ยง  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2. ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 (เอกสารประกอบที่ 7.4.1) เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของศูนย์ฯ และจัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SUT-RM2-เอกสารประกอบที่ 7.4.2) เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2. (SUT-RM2 เอกสารประกอบ 7.4.3) 
4. จากการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และ 3 ปรากฏความเสี่ยงของ
ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ในระดับต่ าซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  จึงไม่มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพราะการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดให้จัดท าเมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงเท่านั้น 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการ
ติดตามและจัดส่งผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2553 ณ 
วันที่ 28 กันยายน 2553 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การ
สอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม โดยผลการสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ณ 28 กันยายน 2553 ปรากฏ ว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในได ้
6. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้น าผลการประเมินที่ได้จากการด าเนินการ
ของศูนย์ฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นข้อมูลใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ  
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รายการหลักฐาน :  
เอกสารประกอบที่ 7.4.1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 956/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 

บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (หน้า 63) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SUT-RM2) (หน้า 73) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.3 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) (หน้า 75)  



- 22 - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์กิจการนานาชาติใช้แบบสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนน
เฉลี่ย โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าร้อยละ 65 ร้อยละ 65-74 ร้อยละ 75-84 ร้อยละ 85-94 
ตั้งแต่ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์กิจการนานาชาติใช้แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านหนังสือเดินทาง
และวีซ่า จ านวน 95 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ 32 คน บุคลากรสายสายปฏิบัติการฯ 6 คน  
นักศึกษา 45 คน ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยวิจัย 1 คน ไม่แสดง 10.คน สรุปผลส ารวจ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0-3 ........1......คน 
ระดับคะแนน 4 ...........3.......คน  
ระดับคะแนน 5 .........91.......คน 

คิดคะแนนความพึงพอใจได้ร้อยละ..........98.95 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์
มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 98.95 5 คะแนน ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

รายการหลักฐาน  

เอกสารประกอบที่ 7.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 77) 
ตารางที่ 7.6.1  สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 79) 
เอกสารประกอบที่ 7.6.2 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านหนังสือ

เดินทางและวีซ่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 
2553) (หนา้ 81) 

100
บท้ังหมดจ านวนผู้ตอ

นของผู้ตอบความคิดเห็ผลรวมคะแนน
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์กิจการนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์  

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่าน
ช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 ช่องทาง  

3. มีการน าความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

4. มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
อย่างเป็นทางการ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน/ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สมศ. และ สกอ. 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนถึงหน่วยงานต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://cia.sut.ac.th รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย 

2. ศูนย์ฯ เปิดรับและน าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
 -  การประชุมระดับต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีการก าหนดวาระประชุมเป็นประจ า  (เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ การประชุมประสานงานบริหาร การประชุมสภาวิชาการ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย) 
 - การประชุมเฉพาะเรื่อง (เช่น การประชุมด้านการจัดท าแผนของส่วนแผนงาน หรือการประชุม

การประกันคุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ และการประชุมประเมินความเสี่ยงของหน่วย
ตรวจสอบภายใน) 

 - การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส านักวิชา ศูนย์บริการการศึกษา ฯลฯ 
 - การเสนอปัญหา/ความคิดเห็นทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์  ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

นานาชาติ  ทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ หรือการหารือโดยตรง 
 - การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงาน)  
 - การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
3. ศูนย์ฯ น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการบริหาร การด าเนินงานของศูนย์ฯ โดย

ร่วมกันพิจารณาปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขในการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ  
4 ศูนย์ฯ เชิญคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 9 หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.7.1) ประชุมหารือและพิจารณา
ชี้แนะแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2554 การประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงาน การจัดท าฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ และการ
ด าเนินงานอื่นๆ ของศูนย์ฯ จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553  

5.  มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการหรือกลไกในการติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของศูนย์ฯเอง อย่าง
สอดคล้องกับกระบวนการหรือกลไกของมหาวิทยาลัย เช่น  

 5.1 การรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน (ไตรมาส): ศูนย์ฯ 
ได้ก าหนดการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างสอดคล้องกับกระบวนการหรือกลไกของ
มหาวิทยาลัย โดย บุคลากรในแต่ละฝ่ายของศูนย์ฯ รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การระดับบุคคล และระดับฝ่ายตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมเสนอส่วนแผนงาน ซึ่ งจะ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายไตรมาสน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 5.2 การรายงานการประเมินความเสี่ยง: ในปี 2553 มหาวิทยาลัยเริ่มใช้ระบบการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือก าหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2553 ในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

 5.3 การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สมศ. 
และ สกอ. ซึ่งศูนย์ฯ ด าเนินการระดับหน่วยงานอย่างสอดคล้องกับกระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัย  เช่น ก าหนดแผนการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการ
ตามแผนและกรอบเวลาที่ก าหนดโดยสอดคล้องกับแผนการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ สกอ. และ สมศ. 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ด าเนินการ 4 ข้อ  4 คะแนน 5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ

ระดับการพัฒนาของหน่วยงาน  

2. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ การจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

 

5. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อมหาวิทยาลัย
และสาธารณชน  

6. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  

7. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์
กิจการนานาชาติ ตามค าสั่งฯ ที่ 305/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 มีการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
2. ศูนย์ฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม
องค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2553  
จ านวน 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ 
3. ศูนย์ฯ มีภารกิจหลักในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
ศูนย์ฯ จึงได้เพ่ิมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ือแสดงจ านวนกิจกรรม
นานาชาติที่เกถึงภารกิจหลักของศูนย์ฯ 
4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดยการ
วางแผนและด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการ
ติดตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพื่อน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2553 (ซึ่ง
เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา 2552) ศูนย์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 และศูนย์ฯได้น าเสนอผลการด าเนินงาน
พร้อมจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆใน มหาวิทยาลัยฯ 
ในการประชุมเวที QA จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งสริมวิชาการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2554 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
5. ศูนย์ฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานต่อสาธารณชน โดยการน าเสนอต่อผู้บริหารใน
การประชุมเวที QA ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งเวที QA ดังกล่าวเป็น
เวทีกลางให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จุดเด่น/
แนวทางเสริม จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขต่อสาธารณชน โดยจัดขึ้นเป็นประจ าตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็น
ต้นมา 
6. ศูนย์ฯ น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติมากข้ึน 
7. ศูนย์ฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ฐานข้อมูล
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 (http://cia.sut. 
ac.th/cooperation/showcooperation53.php) และฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. 
กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) (http://cia.sut.ac.th/MOUonline/showsplit.php) 

http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php
http://cia.sut.ac.th/cooperation/showcooperation53.php
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย () 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 9.1.1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 305/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 87) 
เอกสารประกอบที่ 9.1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
 ปีการศึกษา 2553 (หน้า 89) 
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ตัวบ่งชี้ 12.1 :  จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2553            
(พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

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

น้อยกว่า 120 คร้ัง 121-150 คร้ัง 151-180 คร้ัง 181-209 คร้ัง 210 คร้ัง ขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอความร่วมมือหน่วยงานใน มทส. ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554) โดย
กรอกข้อมูลผ่านระบบ และศูนย์ฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลจากการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงาน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือ การ
เรียน การสอนและการวิจัย จ านวนทั้งหมด 280 ครั้ง จ าแนกเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก จ านวน 208 ครั้ง และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจ านวน 
72 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 12.1.1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

280  ครั้ง 5 คะแนน 210 ครั้ง ขึ้นไป  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  12.1.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 

(พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554) (หน้า 91) 
เอกสารประกอบที่  12.1.2 สรุปข้อมูลกิจการความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปี

การศึกษา 2553 จ าแนกตามประเภทของกิจกรรม (หน้า 95) 
 

องค์ประกอบที่ 12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 7 ข้อ มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ  
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   5 ข้อ มีการด าเนินการ
3 ข้อ  

 

3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์กิจการ
นานาชาต ิ

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ร้อยละ 98.95 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.7 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

4 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.17 คะแนน 
 

 

ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
7 ข้อ มีการด าเนินการ

ครบทุกข้อ  
(7 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 9   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก    
ตัวบ่งชี้ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติ ท่ี เกิดขึ้ นของ

มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2553  
210 ครั้ง ขึ้นไป 280 ครั้ง 5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 คะแนน 
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ   4.44 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553  
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนินการ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ 7 
(3 คะแนน) 

ระดับ 7  
(3 คะแนน) 

8 ข้อ 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน ระดับ 4 

(3 คะแนน) 
ระดับ 4 

(3 คะแนน) 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
ระดับ 2  

(1 คะแนน) 
ระดับ 2  

(1 คะแนน) 
3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหาร   
ระดบั 3 

(3 คะแนน) 
ระดับ 3 

(3 คะแนน) 
3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 0  

(0 คะแนน) 
ระดับ 5  

(3 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ร้อยละ 121.25 

(3 คะแนน) 
ร้อยละ 98.12 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ98.95 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 7.7 
 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์ฯ 

ระดับ 5  
(3 คะแนน) 

ระดับ 5  
(3 คะแนน) 

4 ข้อ 
(4 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ 5 
(3 คะแนน) 

ระดับ 5 
(3 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก     
ตัวบ่งชี้ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้น

ของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2553             
315 ครั้ง 

(3 คะแนน) 
296 ครั้ง 

(3 คะแนน) 
280 ครั้ง 

(5 คะแนน) 

                                                 
 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป สกอ. ปรับเปลีย่นตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินโดยจากเดมิคะแนนเต็ม 3 เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ปีการศึกษา 2553 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 
องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ในระดับดี คือ ได้
คะแนน 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนผลการประเมิน  
5 คะแนน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นจ านวน 6 ตัวบ่งชี้ (4 คะแนน 1 ตัวบ่งชี้) และ 3 คะแนน ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน    
2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 จุดเด่น: 6 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ที ่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน  
 3) ตัวบ่งชี้ที ่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 4) ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ  
 5) ตัวบ่งชี้ที ่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6) ตัวบ่งชี้ที ่ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 จุดอ่อน 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   

บทที่ 3  
จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 
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จากรายละเอียดของผลการประเมินการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุป
จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

 
 

1.1.1 ศูนย์ฯ  มีการด า เนินการ
จั ดท า แผนตา มกร ะบวนกา ร 
พัฒนาแผนตามองค์ประกอบทุก
ข้อ อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเมื่อ
พิจารณาจากผลผลิต-ตัวชี้วัด ท่ีได้
ก าหนดไว้ตามแผนฯ เนื่องจากมี
ตัวชี้วัด 1 ตัวท่ีไม่ได้ด าเนินการ คือ 
การเข้าร่วมโครงการ T-GMS 

 
 

1.1.1 บุคลากรของศูนย์ฯทุกคน 
คว รจั ดท า ขั้ น ตอน /คู่ มื อ ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
ตนเอง 
1.1.2 ประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ 

- - 

7. การบริหารและการจัดการ 
 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้
  

   
7.2.1 ศูนย์ฯมีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นท่ีก าหนด และได้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
บางส่วนทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ แต่
ยังไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบและยัง
ไม่ได้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ 

 
7.2.1 ศู น ย์ ฯ  จ ะ จั ด เ ก็ บ แ ล ะ
รวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ
โดยจัดท า เว็บไซต์KMของศูนย์ 
และพิมพ์ เป็นเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป  
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

 7.3 ศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   

  7.3.1 ศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารท่ีมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลในปีการศึกษานี้ จึงไม่มี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบตามเกณฑ์ประเมิน 

7.3.1 จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลในปี
ต่อไป เพื่อน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.3.2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร จั ด
อัตราก าลังท่ีมีความรู้ความ สามารถ
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ศูนย์ ฯ  (ปัจจุบันบุคลากร ท่ี
รับผิดชอบขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง)  

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

9.1.1 ศูนย์ด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9.1.1 จัดท าฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์ฯ 

- - 
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องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

12. การบริหารจัดการภารกิจหลกั 
 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติ
ท่ีเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 
12.1 ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติทางวิชาการท่ี
ด าเนินการโดยทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจ านวนสูงกว่า
เ ป้ า ห ม า ย  แ ละ มี ฐ า น ข้ อ มู ล
กิจกรรมนานาชาติ ฐานข้อมูล
ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การบริหารและการพัฒนาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศของส านัก
วิชาและหน่วยงานอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
12.1 พัฒนาฐานข้อมู ล เพื่ อ ให้
สามารถสนองตอบต่อการใช้งาน
ของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 
12.2 ขอความร่วมมือส านักวิชา
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
กิ จ ก ร ร ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศท่ีมีผลส าเร็จสูงเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

  

 



 

 - ง - 

 
หน้า 

เอกสารประกอบท่ี 1.1.1 แผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2553 39 
ตารางที่ 1.1.1  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่า
เป้าหมาย  45 

ตารางที ่1.1.2  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 
(ตุลาคม 2552- กันยายน 2553) : ร้อยละของผลผลิต-กิจกรรม 46 

เอกสารประกอบท่ี 7.1.1 ข้อมูลบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติท่ีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) 48 

เอกสารประกอบท่ี 7.2.1 คณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 50 
เอกสารประกอบท่ี 7.4.1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 956/2551 เรื่อง 

แต่งต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 51 
เอกสารประกอบท่ี 7.4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SUT-RM2) 60 
เอกสารประกอบท่ี 7.4.3 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) 62 
เอกสารประกอบท่ี 7.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ 64 
ตารางท่ี 7.6.1  สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ 65 
เอกสารประกอบ 7.6.2 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ด้านหนังสอืเดินทางและวีซ่า ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 
– 30 กันยายน 2553) 66 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.1 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 305/2552 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 70 

เอกสารประกอบท่ี 9.1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
ปีการศึกษา 2553 71 

เอกสารประกอบท่ี 12.1.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติท่ีเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2553 (พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554) 72 

เอกสารประกอบท่ี 12.1.2 สรุปข้อมูลกิจการความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 จ าแนกตามประเภทของกิจกรรม 76 

 

สารบัญรายการหลักฐาน 
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การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
(ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ประจ าปีงบประมาณ 2553  (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
 

ตัวบ่งชี้
ที ่

รายละเอียดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลผลิต 
ร้อยละของ 

ผลผลิตเทียบกับ 
เป้าหมาย ** 

ผลผลิต : การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1 จ านวนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ 35 19 54.29 
2 จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในองค์กร/สมาคมที่

มหาวิทยาลยัเป็นสมาชิก 
3 5 166.67 

3 จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชมุ/กิจกรรมในต่างประเทศของ
ผู้บริหารในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

4 6 150.00 

4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ T-GMS 3 - - 
5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ Tri-U 5 3 60.00 

ผลผลิต : การสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
6 จ านวนครั้งในการเข้าชม Web page บัณฑิตศึกษา 2,000 5,171 258.55 
7 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา

ต่างชาติ 
30 16 53.33 

8 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมนานาชาติ/วัฒนธรรม 3 2 66.67 
ผลผลิต: การให้บริการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 5 125 
ผลผลิต: การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

10 จ านวนงานท่ีบุคลากรมสี่วนร่วมในการบริหารฯ 3:3 3:3 100.00 
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ 

11 ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคณุภาพภายใน 4.58 4.75 103.71 
12 จ านวนการปรับปรุงข้อมูลรายงานกิจการนานาชาติที่เป็นปจัจุบัน

บน Web page 
4 4 100.00 

13 ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบตัิการ 90 83 92.22 
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 

14 จ านวนงานท่ีมีการปรับปรุงให้มีลกัษณะการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน ระยะเวลา)  

2 2 100.00 

ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร 
15 จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาต่อจ านวนทั้งหมด 5:5 5:5 100.00 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้*  88.43 
 

หมายเหตุ: * ในการค านวณร้อยละของผลผลติเทียบกับเป้าหมายโดยเฉลีย่ หากตวัช้ีวัดใดผลผลติเกินเป้าหมาย ถือว่า
บรรลเุป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่  1.1.1 
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ตารางสรุปผลผลิต/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2553 
(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) 

 

ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ 
รวมท้ังป ี

ร้อยละ 
แผน ผล 

ผลผลิต : การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1. การเข้าร่วมประชุมในองค์กร/สมาคมที่ มทส เป็นสมาชิก ครั้ง 3 55 166.67 
2. การเข้าร่วมการประชุม/กจิกรรมในต่างประเทศของผู้บริหาร ครั้ง 4 6 150.00 
3. กิจกรรมสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) ครั้ง 12 8 66.67 
4. การเข้าร่วมการประชุม/สมัมนา/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ คน 110 156 141.82 
5. ความร่วมมือกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้ง 35 19 54.29 
6. โครงการ T-GMS คน 3 - 0.00 
7. กิจกรรม Tri-University คน 5 3 60.00 
8. การจัดประชุมนานาชาต ิ ครั้ง 1 1 100.00 
ผลผลิต : การสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
1. การด าเนินการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาต ิ ครั้ง 4 3 75.00 
2. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา/Home Stay ครั้ง 1 - 0.00 
3. การจัดกิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติ ครั้ง 1 1 100.00 
4. การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม (ดนตรี/ภาพยนตร์/การแสดง) ครั้ง 1 1 100.00 
5. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรบณัฑติศึกษานานาชาติ ครั้ง 2 1 50.00 
6. การปรับปรุงเว็บประชาสัมพันธ์หลักสูตรบณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั ครั้ง 4 4 100.00 
7. การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการอุดมศึกษาไทยในต่างประเทศ ครั้ง 1 - 0.00 
ผลผลิต: การให้บริการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
1. การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฯ ครั้ง 1 1 100.00 
ผลผลิต: การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
1. การประชุมภายในศูนย ์ ครั้ง 12 5 41.67 
2. การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ครั้ง 2 1 50.00 
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ 
1. การรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนของ เจ้าหน้าที ่ ครั้ง 4 4 100.00 
2. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 
ครั้ง 2 0 0.00 

3. ปรับปรุงแนวทางการให้บริการของศูนย์ฯ บนเว็บเพจ ครั้ง 1 1 100.00 
4. จัดท ารายงานกิจกรรมนานาชาติบนเว็บเพจ ครั้ง 4 4 100.00 
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ 
1. ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า คน 100 267 267.00 
2. เผยแพร/่ประสาน/สมัคร/ให้ข้อมลูแก่อาจารย/์บุคลากร/ นักศึกษา

เกี่ยวกับทุน 
ครั้ง 40 29 72.50 

ตารางท่ี  1.1.2 
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ผลผลิต/กิจกรรม หน่วยนับ 
รวมท้ังป ี

ร้อยละ 
แผน ผล 

3. การอ านวยความสะดวกและด าเนนิงานตามขั้นตอนการจดัท า MOU ฉบับ 12 26 216.67 
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร 
1. การเข้ารับการอบรม/ประชุมสมัมนา หลักสตูรต่างๆ ทั้งภายใน/นอก

มหาวิทยาลยั 
คน 5 5 100 

2. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา ครั้ง 1 0 0.00 
3. การสัมมนาประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี ครั้ง 1 0 0.00 
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การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2553 
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 – 30 เมษายน 2554) 

การเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ กิจกรรม 
นางสุขมุาลย์ ข าพิศ  1. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน" ณ ห้อง  VIP3     

สุรสัมมนาคาร จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 
นางมัณฑนา ทยาธรรม 1. เข้ารับการอบรมวิชาการ 5ส หลักสูตร "Productivity" ณ สุรสัมมนาคาร มทส. เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน 2553  
2. ปฏิบัติธรรมตามโครงการของส่วนการเจ้าหน้าท่ี ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง

วันท่ี 17-21 กุมภาพันธ์ 2553 
3. ปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการการปฏิบัติธรรม จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 มีนาคม 2554     

ณ ศาลาเรือนไทย 
4. ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การวิจัยสถาบัน: ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความต้องการ

ก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน บรรยายโดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2554 

นางสุภาพร กิ่งนอก 1. เข้ารับการอบรมวิชาการ 5ส หลักสูตร "Productivity" ณ สุรสัมมนาคาร มทส. เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2553  

2. อบรมเรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสนิใจอย่างมีประสิทธิผล ณ สุรสัมมนาคาร มทส. เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2553  

3. เข้ารับการอบรมเรื่อง เทคนิคการน าเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Impress ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 อาคารเรียนรวม 1 มทส. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553  

4. เข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม MS-Word 2010 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2 

5. ปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการการปฏิบัตธิรรม จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี ณ ศาลาเรือนไทย เมื่อวันท่ี 
3 มีนาคม 2554 

6. เข้าอบรมหลักสูตร หัวข้อ การสร้างสัมพันธภาพในการท างานเป็นทีมสู่ความส าเร็จ ณ สุรสัมม
นาคาร ซึ่งจัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 

น.ส. กรณิกาณ์ ใหมย่ะ 1. เข้ารับการอบรม Social Media เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2553  
2. เข้ารับการอบรมเรื่อง เทคนิคการน าเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Impress ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 4 อาคารเรียนรวม 1 มทส. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553  
3. เข้ารับการอบรม Excel Advanced จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2554 
4. เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน" ณ ห้อง VIP3     

สุรสัมมนาคาร จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 
5. ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การวิจัยสถาบัน: ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความต้องการ

ก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน บรรยายโดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2554 
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ชื่อ กิจกรรม 
6. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SUT Online Evaluation System ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2554 
น.ส. ศิริรัตน์ กาญจนนิมมาน 1. อบรมหลักสูตร “20 เทคนิคสร้างสรรค์งาน MS-Word 2007 แบบมืออาชีพ” ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553  
2. อบรมหลักสูตร ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ณ ห้อง 219 อาคารสุรพัฒน์ 1 มทส. เมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2553  
3. เข้ารับการอบรมหลักสูตรระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 219 ช้ัน 2 

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี จัดโดยส่วนการเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553  
4. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SUT Online Evaluation System ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2554 
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คณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 

 
1. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ประธาน 
2. นางสุขุมาลย์  ข าพิศ คณะท างาน 
3. นางสุภาพร  กิ่งนอก คณะท างาน 
4. นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ คณะท างาน 
5. นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน คณะท างาน 
6. นางมัณฑนา  ทยาธรรม คณะท างานและเลขานุการ 
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เอกสารประกอบที่  7.4.2 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) 

การบริการหนังสือเดินทางและวีซ่า:  แจกแบบสอบถามจ านวน 130 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม  95 คน (บุคลากรสาย
วิชาการ 32 คน บุคลากรสายปฏบิัติการ 6 คน, นักศกึษา 45  คน, ผู้บริหาร 1 คน ผู้ช่วยวิจัย 1 คน ไม่ระบุ 10 คน)  
รวมท้ังหมด 95 คน:  คิดเป็นร้อยละ 73 
 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 
จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Staff)      4.95 
 1)  ความพร้อมในการใหบ้ริการ (Readiness to service) 0 1 0 4 90 4.93 
 2)  ความกระตือรือร้นในการท างาน (Eagerness to service) 0 1 0 2 92 4.95 
 3)  ความเตม็ใจในการให้บริการ (Willingness to service) 0 1 0 0 94 4.97 
 4) ความยิ้มแยม้แจ่มใสในการให้บริการ (Smilingly service) 1 0 0 2 92 4.94 
 5)  ความสุภาพในการให้บริการ  (Courtesy on service) 0 0 0 2 93 4.98 

6) โดยภาพรวมดา้นเจ้าหน้าทีผู่้ให้บรกิารท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 
  (The overall satisfaction on staff) 

0 1 0 3 91 4.94 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)      4.92 

1) การชี้แจงรายละเอียด/ให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  
  (Explanation of details, providing of suggestions of staff) 

0 0 1 5 89 
4.93 

 2)  ความชัดเจนของขั้นตอนการท างาน ( Distinctness of work process) 0 1 0 2 92 4.93 
 3)  ความรวดเร็วของการให้บริการ (Speediness of service) 0 1 0 2 92 4.95 

4) การไดร้ับการติดต่อเพื่อทราบข้อมลูการด าเนินการ  
  (Contact to inform the progress of handle) 

0 1 0 4 89 
4.87 

5) โดยภาพรวมดา้นกระบวนการให้บริการท่านมีความพึงพอใจในระดับใด  
  (The overall satisfaction on process) 

0 1 0 4 90 
4.93 

3. โดยภาพรวมทั้งหมดของการให้บรกิารท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด  
 (The overall satisfaction on the services of the Center for International 

Affairs) 

0 1 0 3 91 
4.94 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจ (จากคะแนนเต็ม 5) 4.94 
ร้อยละภาพรวมความพึงพอใจ 98.72% 

 

ตารางท่ี 7.6.1 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า 
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีการศึกษา 2553 

 การประเมินผลการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ศูนย์กิจการนานาชาติได้
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจการให้บริการจากผู้มารับบริการ และน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการต่อไป 

 ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์ฯ ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าแก่บุคลากร นักศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 265 ครั้ง และผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถาม จ านวน 95 คน จากแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ขอรับบริการ 

1. สถานภาพผู้ใช้บริการมากท่ีสุดได้แก่ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47% 

 

2. หน่วยงานที่มาใช้บริการมากที่สุดได้แก่ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม คิดเป็นร้อยละ 30%  

 

เอกสารประกอบที่  7.6.2 
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ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 

1. ข้อมูลประเด็นที่วัดความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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2.  ข้อมูลประเด็นที่วัดความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 
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3. ข้อมูลประเด็นที่วัดความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของการให้บริการ 
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เอกสารประกอบที่  9.1.1 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 
(พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554) 

ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ดังนี้  

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ

ปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

พ.ย. 2553-มี.ค. 2554 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2554 เพ่ือเตรียมการจัดท าคู่มือ/รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

เม.ย. 2554 

3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พ.ค. 2554 
4. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงานส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เม.ย.-มิ.ย. 2554 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 และเสนอ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการประจ าศูนย์
กิจการนานาชาติพิจารณา 

ภายใน มิ.ย. 2554 

6. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 ให้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

ภายใน 30 มิ.ย. 2554 

7. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ช่วงต้นเดือน ก.ค. 2554 
8. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 จุดเด่น/

แนวทางเสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา 
และความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ก.ย. 2554 

 

เอกสารประกอบท่ี  9.1.2 
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สรุปข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554) 

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอความร่วมมือหน่วยงานใน มทส. ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553-เมษายน 2554) 
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ และศูนย์ฯยังได้รวบรวมข้อมูลจากการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าที่
เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ จ านวนทั้งหมด 
280 ครั้ง จ าแนกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก จ านวน 
208 ครัง้ และเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจ านวน 72 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 
 

สรุปข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 
จ าแนกตามหน่วยงาน/สถานภาพ/ประเภทกิจกรรม 

จ านวน : คร้ัง 

หน่วยงาน สถานภาพ ประเภทกิจกรรม รวม 

เทคโนธาน ี ผู้บริหาร บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

บุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

1 

 อื่น ๆ (อบรม หรือกิจกรรมอื่นที่จัดในต่างประเทศ) 1 

ศูนย์กจิการนานาชาต ิ ไม่ระบ ุ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 2 

บุคคลภายนอก แขกต่างประเทศเยือน มทส. หารือความร่วมมือ 3 

บุคลากร จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 5 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บุคลากร ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

1 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย  นายกสภา เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกองค์กร 1 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1 

ส านักงานอธิการบด ี ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกองค์กร 5 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

2 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและ
วิจัย 

1 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1 

ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ ์

18 

ตารางที่  12.1.1 
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หน่วยงาน สถานภาพ ประเภทกิจกรรม รวม 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

15 

บุคคลภายนอก แขกต่างประเทศเยือน มทส. หารือความร่วมมือ 1 

อาจารย ์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

2 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและ
วิจัย 

4 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

23 

 ปฏิบัติงานวิจยัของอาจารย ์ 3 

 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา
บัณฑิตศึกษานานาชาต ิ

2 

ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

1 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

2 

บุคคลภายนอก เชิญผู้ทรงคุณวุฒจิากต่างประเทศมาบรรยาย 1 

ผู้บริหาร ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและ
วิจัย 

1 

อาจารย ์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

3 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

25 

 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา
บัณฑิตศึกษานานาชาต ิ

8 

 อื่น ๆ (อบรม หรือกิจกรรมอื่นที่จัดในต่างประเทศ) 2 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์ อาจารย ์ บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

4 

ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์ นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

1 

อาจารย ์ บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

1 

ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์ นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

17 
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หน่วยงาน สถานภาพ ประเภทกิจกรรม รวม 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

5 

ผู้บริหาร ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

1 

อาจารย ์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

1 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

2 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและ
วิจัย 

7 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

25 

 ปฏิบัติงานวิจยัของอาจารย ์ 9 

 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา
บัณฑิตศึกษานานาชาต ิ

2 

 อื่น ๆ (อบรม หรือกิจกรรมอ่ืนที่จัดใน
ต่างประเทศ) 

2 

ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์ นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

4 

 บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

9 

บุคคลภายนอก แขกต่างประเทศเยือน มทส. หารือความร่วมมือ 2 

ผู้ช่วยวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ ์

1 

ผู้บริหาร ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

1 

อาจารย ์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาท าวจิัยวิทยานิพนธ์ 

1 

 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 1 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้าน
การบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 

2 

 ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและ
วิจัย 

3 
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หน่วยงาน สถานภาพ ประเภทกิจกรรม รวม 

  บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวชิาการนานาชาติ
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

38 

 ปฏิบัติงานวิจยัของอาจารย ์ 2 

 อื่น ๆ (อบรม หรือกิจกรรมอื่นที่จัดใน
ต่างประเทศ) 

3 

รวมทั้งสิ้น 280 
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สรุปข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 จ าแนกตามประเภทของกิจกรรม 

จ านวน : คร้ัง 

ประเภทกิจกรรม จ านวน 

เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกองค์กร 6 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยาย 1 
แขกต่างประเทศเยือน มทส. หารือความร่วมมือ 6 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาท าวิจัยวิทยานิพนธ์ 50 
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 8 
ดูงาน เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ ด้านการบริหาร การพัฒนาของหน่วยงาน 9 
ดูงาน เจรจาความร่วมมือการเรียน การสอนและวิจัย 16 
บรรยาย ประชุมเสนอผลงานวิชาการนานาชาติของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 150 
ปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์ 14 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ 12 
อ่ืน ๆ 8 

 รวมจ านวนครั้งทั้งสิ้น 280 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 

ตารางที่  12.1.2 
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