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ในปีการศึกษา 2554 คณะท างานประกันคุณภาพศูนยก์ิจการนานาชาติ ได้ก าหนดองค์ประกอบ
คุณภาพทั้งหมด 4 ด้าน 9 ตัวบ่งชี้ ตามที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา สรุปผลประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลประเมินคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

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

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันทบทวน
นโยบาย ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ระหว่าง
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป้าหมาย 7 ผลผลิต 19 ตัวบ่งชี้ 32 
กิจกรรม และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  
 

องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
(คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก) 

   ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ การจัดท าฐานข้อมูลของ
ศูนย์ฯ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยง การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก
ภายนอกศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และผู้บริหาร มีส่วนส าคัญเป็น
อย่างมากในการบริหารจัดการการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    

องค์ประกอบท่ี 3  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมาก) 

   ศูนย์ฯ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากร
เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกประกันคุณภาพ 
 

องค์ประกอบท่ี 4  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดมีาก) 

   ศูนย์ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ จากส านักวิชา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจากข้อมูลผู้มาขอรับบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของศูนย์มีกิจกรรม
นานาชาติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2554 จ านวน 292 ครั้ง (ข้อมูล ญ วันที่ 22 มิถุนายน 2555)โดยมีเกณฑ์
ประเมิน 210 ครั้งข้ึนไปเท่ากับคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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1. ความเป็นมา 

ศูนย์กิจการนานาชาติ เดิมเป็นหน่วยงานระดับส่วน มีชื่อเรียกว่า ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
จัดตั้งขึ้นในส านักงานอธิการบดี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 เนื่องจาก
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสากลมากขึ้น ตามเป้าหมายหลักประการหนึ่งของ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระยะที่ 7 ถึงระยะที่ 9 (พ.ศ. 2535 -2539) ซึ่งได้ส่งผลให้เกิด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากทั้งปริมาณและลักษณะ จนเกิน
ขีดความสามารถและขอบเขตของภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์กิจการ
นานาชาติขึ้นเพ่ือรองรับภาระงานดังกล่าวรวมทั้งภาระงานของส่วนวิเทศสัมพันธ์ด้วย โดยศูนย์กิจการนานาชาติที่
ได้ตั้งขึ้นใหม่นี้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวก 
ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัย ดังข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ พ.ศ. 2537  

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

2. วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในทุกด้านเพ่ือก้าวสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

3. พันธกิจ 

สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ให้กับส านักวิชา สาขาวิชา ศูนย์ สถาบัน และทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทาง
วิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

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

บทที่ 1 

บทน า 
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มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า และ
ฝ่ายธุรการ (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการภายในของศูนย์ฯ  

 4.2 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ  ไทยอุดม เป็นผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายโปรแกรม 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ 2 คน และพนักงานธุรการ 1 คน และมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 4.4 ภารกิจหลัก 
  4.4.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
   งานหนังสือ เข้า – ออก 
   งานวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
   งานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
   งานการประชุมศูนย์ฯ 
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4.2 ฝ่ายโปรแกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ    
   งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ศูนย์กิจการนานาชาติ (5) 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาต ิ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ  ไทยอุดม) 

คณะกรรมการประจ าศูนย์กจิการนานาชาติ 

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

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

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

จ.บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-517) นางสุขุมาลย์ ข าพิศ 
2. (ป-519) นางสาวกรณิกาณ์ ใหมย่ะ 
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  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 และ
พนักงานธุรการ 1 คน  โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน  รับผิดชอบงานในฝ่ายโปรแกรม และอีก 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 รวมทั้งศูนย์
กิจการนานาชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

ศูนย์กิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ขึ้นใหม่ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นคณะท างานย้ายหน่วยงาน 
คณะท างานประกันคุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ ประกอบด้วย 

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 



- 4 – 

7. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) 

ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติปรับปรุงตัว

บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน 

พ.ย. 2554-มี.ค. 2555 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อเตรียมการ
จัดท าคู่มือ/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

เม.ย. 2555 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เม.ย.-มิ.ย. 2555 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 และเสนอคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติพิจารณา 

ภายใน มิ.ย. 2555 

5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ให้งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ภายใน 30 มิ.ย. 2555 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ช่วงเดือน ก.ค. 2555 
7. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จุดเด่น/แนวทาง

เสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่ง
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ช่วงเดือน ต.ค. 2555 

8. ผลการด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ 

 8.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
  จากแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย 7 ผลผลิต 19 ตัวชี้วัด 32 กิจกรรม และ
สามารถด าเนินงานตามแผนฯ ได้คิดเป็นร้อยละ 80.14 (รายละเอียดตามตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554) สรุปประสิทธิผลของการให้บริการตามภารกิจหน่วยงานดังนี้ 
  8.1.1 การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ: ในปี 2554 ศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านพัฒนาความร่วมมือ
กับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจ านวน 27 ครั้ง อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ 4 ครั้ง รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งภายใต้โครงการของหน่วยงานต่างๆเช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และความร่วมมือที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเอง โดยประสิทธิผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ตามแผนปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิต -
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.34 
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  8.1.2 การสนับสนุนการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ: ศูนย์ฯ สนับสนุนการด าเนินการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติทั้งใน
และต่างประเทศ โดยจัดท าเว็บไซต์ Graduate Programs Admissions ซึ่งมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จ านวน 45,086 ครั้ง 
ซึ่งศูนย์ฯ ตั้งเป้าหมายในการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติในปี 2554 จ านวน 30 คน และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ของศูนย์ฯ มีชาวต่างชาติสมัครเข้าศึกษาโดยตรงจ านวน 43 คน  
จากประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ทานซาเนีย และไนจีเรีย (รวมทั้งผู้สมัครภายใต้ทุน ASEA-UNINET 
Thailand On-Place Scholarship 2011 จากประเทศลาว และกัมพูชา จ านวน 20 คน) นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้จัด
กิจกรรมวันนักศึกษานานาชาติ และการแสดงดนตรีนานาชาติโดยศิลปินจากต่างชาติ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ
นานาชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ครั้ง โดยประสิทธิผลการด าเนินงานการสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
นานาชาติของศูนย์ฯ ตามแผนปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 
  8.1.3 การให้บริการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ : ศูนย์ฯ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า ซึ่งจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2554 
ผู้รับบริการพึงพอใจการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ คิดเป็นร้อยละ 100  
   นอกจากนี้ ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการบริหาร
แบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 มิติ ศูนย์ฯ ได้รับการประเมินความ
พึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.471) และเม่ือพิจารณาเฉพาะมิติความพึงพอใจด้านผู้รับบริการนั้น 
ผู้รับบริการได้รับความพึงใจในการบริการของศูนย์ฯ ในระดับ มาก เช่นกัน โดยศูนย์ฯ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 
3.468 
  8.1.4  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ: บุคลากรของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดย
การร่วมประชุม หารือ แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 
100 
  8.1.5 ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ: ระบบบริหารจัดการและการให้บริการของศูนย์ฯ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตตัวชี้วัดกับกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 
97.74 โดยพิจารณาจากผลผลิต และจากตัวชี้วัด (ระดับผลการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์ฯ ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และจ านวนการปรับปรุงข้อมูลรายงานกิจการ
นานาชาติให้เป็นปัจจุบันบน web page) 
  8.1.6 การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์ฯ ปรับปรุงการด าเนินงานการบริการให้มีลักษณะการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งลดขั้นตอนและลดระยะเวลา โดยปรับปรุงข้อมูลงานต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
และง่ายต่อการค้นหาข้อมูลมากขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ในปี 2554 ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการอ านวย
ความสะดวกและด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. และสถาบันในต่างประเทศ 
จ านวน 13 ฉบับ และมีข้อตกลงที่ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้วจ านวน 10 ฉบับ การให้บริการด้านหนังสือและวีซ่า
จ านวน 120 คน การเผยแพร่ข้อมูล และด าเนินการด้านทุนจ านวน 52 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลผลิต-
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ศูนย์ฯ พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
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  8.1.7 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง: ในปี 2554 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ พัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆครบทุกคน เมื่อ
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลผลิต-ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
  8.1.8 ในการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของศูนย์ฯ และไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการ
เช่น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ 
เป็นเจ้าภาพเป็นประจ า เช่น ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ การรดน้ าในเทศกาลสงกรานต์ การร่วมท าบุญในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย หรือโอกาสต่างๆ เช่น ท าบุญกฐิน หรือผ้าป่า ที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพ การฝึกปฏิบัติธรรม 
รวมทั้งการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามโอกาสที่เหมาะสม 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) 

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 ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
6. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  



- 8 – 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย  ฝ่ายวางแผน จัดประชุมชี้แจง
หน่วยงานภายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2550 - 2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2549  และได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ระดับภารกิจลงสู่ระดับหน่วยงาน และก าหนดหน่วย งาน
รับผิดชอบ  โดยหน่วยงานได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนระหว่างวันที่ 5 -9 มกราคม 2550 และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 -2554  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 นอกจากนีม้หาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554  โดยเป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2550 - 2554) เป็น
แผนที่เกิดจากการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ โดยให้ความส าคัญใน
เรื่องการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากระดับ
มหาวิทยาลัยไปสู่ระดับพันธกิจ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล  มีการก าหนดยุทธศาสตร์  มาตรการ  และ
แนวทางที่ชัดเจน เพ่ือการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้   ตลอดจนการเน้นในเรื่องการเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (พ.ศ. 
2553-2554) เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการปรับแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งต่อมา ศูนย์ฯ ได้น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1.1.1) 
2. มีการประชุมถ่ายทอด ชี้แจงท าความเข้าใจภายในศูนย์ฯ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
และกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ตามที่บุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตาม 1 เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ฯ เกิดความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของแผนดังกล่าว 
3. มีการประชุมหารือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ตามกลยุทธ์ของศูนย์ฯ โดยบุคลากรทุกคนร่วมกัน
พิจารณาเป้าประสงค์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ และกิจกรรม ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของศูนย์ฯ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต  ตัวบ่งชี้ ที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้อ 3 มาตรการ 3.2 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดแนวทางให้
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นความร่วมมือที่มีการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (โดยในการจัดท าแผนงบประมาณ จะต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ)  
โดยศูนย์ฯ ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ คือ “มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความร่วมมือ
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการเพ่ือให้สามารถก้าวสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ช่วงครึ่งหลังของแผน  
4. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554  ศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิต 7 ผลผลิต 19 ตัวชี้วัด 32 
กิจกรรม และก าหนดค่าเป้าหมายกิจกรรมเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตาม
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  โดยประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1.1.2) 
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ฯ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ได้ 7 ผลผลิต 18 ตัวชี้วัด 
26 กิจกรรม (รายละเอียดตามตารางที่ 1.1.1 และตารางที่ 1.1.2 ) 
6. ศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) ต่อฝ่าย
วางแผนเพื่อรวบรวมน าเสนอต่ออธิการบดี) ซึ่งทุกครั้งที่มีการรายงานจะมีการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (งาน
กิจการนานาชาติ) ควบคู่ด้วย เพ่ือส่วนแผนงานจัดท ารายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และค านวณออกมาเป็นคะแนนร้อยละ 
พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส เพ่ือเสนอฝ่ายวางแผนและรวบรวมน าเสนอ
อธิการบดีต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1.1.3)  
8. ศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานแผนปฏิบัติการโดยเปรียบเทียบแผนกับเป้าหมายที่ได้พร้อมปัญหา
และอุปสรรค และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณต่อไป 
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และตรวจสอบงบประมาณ
ให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผน  ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานได้ทันทีได้จากระบบบริหารการคลัง 

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 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
ปีงบประมาณ 2554 กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ มทส. (หน้า 43) 

- เอกสารประกอบที่ 1.1.2 แผนปฏิบัติการของศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (หน้า 46) 

- เอกสารประกอบที่ 1.1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (หน้า 52.) 

- ตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ตลุาคม 2553–กันยายน 2554) : 
ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่าเป้าหมาย (หน้า 80) 

- ตารางที ่1.1.2 สรุปผลผลิต/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 
2554) : ร้อยละของผลผลิต-กิจกรรม (หน้า 82) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน  
 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) 

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 าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารและน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงาน  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ในปีการศึกษา 2553 ต่อเนื่องถึงปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งมอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์) รักษาการผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และต่อมาแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2554 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในการบริหารงานศูนย์กิจการนานาชาติซึ่งมีภารกิจหลักใน
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับ
ต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประเมิน
ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และ เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยระบบประเมินภาระงานของ
คณาจารย์และบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับต่างๆของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามระดับที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริหารของศูนย์ฯ มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานจากนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติ และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของ
ศูนย์ฯ  เพ่ือสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของศูนย์ฯ เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน รวมทั้งผลักดันให้
ศูนย์ฯ มีบทบาทสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนา
และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโดยตรง (การจัดท าข้อตกลง) และภายใต้การด าเนินงานของสมาคม
มหาวิทยาลัยเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) ซึ่งศูนย์ฯ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสมาคมฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ในปี 2538 
3. ผู้บริหารร่วมประชุมกับบุคลากรของศูนย์ฯ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือชี้แนะในการวางแผน
ด าเนินการ แผนปฏิบัติการ และก าหนดทิศทางการท างานของศูนย์ฯ และก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างาน
ตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการประชุมหารือเฉพาะเรื่องต่างๆ เพ่ือระดมสมองในการวางแผนการท างานและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารฯ ผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท า/พัฒนา/
ปรับปรุง ฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนความร่วมมือด้านต่างประเทศเพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที ่(http://cia.sut.ac.th) นอกจากนี ้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ริเริ่มให้มี
การจัดท าแผนความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯ ประสานแจ้งส านักวิชาและหน่วยงาน
ระดับศูนย์ฯ ขอให้แจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ส านักวิชาคาดว่าจะริเริ่ม/พัฒนาและจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (ระหว่างปีการศึกษา 2555 -2558) พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) ของแต่ละข้อตกลงมายังศูนย์ฯ เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นแผนของมหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจัดท าข้อตกลง การด าเนินการและการติดตามผลในการด าเนินการตามข้อตกลงของ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะส านักวิชา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

http://cia.sut.ac.th/
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตั้งแต่การประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน และให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรผ่านการประชุม การหารือประเด็นปัญหา ตลอดจนชี้แนะแนวทาง ใน
การด าเนินงาน และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในศูนย์ฯ โดยสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษา หาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเองและหน่วยงานอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 7.1.1) 
6. ผู้บริหารไดใ้ช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนสามารถผลักดันกิจการของศูนย์กิจการนานาชาติให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาศูนย์ฯ เช่น การ
ก าหนดนโยบายและกิจกรรมทางด้านการติดต่อต่างประเทศและการร่วมมือกับต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น พร้อมทั้งยังให้หลักการ one stop service แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดการบริการด้านการ
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับบริการ โดยจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของการบริการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรูปเอกสารและบน 
website อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือ
ประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้
มีการบูรณาการงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือให้
รวดเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้บริหารได้ปรับปรุงการประชุมของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เช่น มีปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยการจัดท าเอกสารการประชุมและ
จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมแบบ e-Meeting เป็นต้น 
3) หลักการตอบสนอง (responsiveness) ผู้บริหารได้รับการเคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ บุคลากร  ตามอ านาจหน้าที่รวมทั้งการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่โดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง มีความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตรงไปตรงมา  
4) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) ผู้บริหารธ ารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาพันธกิจของศูนย์ฯ ด้วยการให้ค าปรึกษาและการแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อ
การก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางด าเนินการของศูนย์ฯ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเข้าร่วม
วางแผนยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถสื่อสารและเกิดผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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5) หลักความโปร่งใส (transparency) ผู้บริหารของศูนย์ฯ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผยและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เช่น การเผยแพร่ข้อมูลศูนย์ฯ 
ผ่านเว็บไซต์ และ e-news ของศูนย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระทั้งการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบโดยระบบของ
มหาวิทยาลัย 
6) หลักการมีส่วนร่วม (participation) ผู้บริหารเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการประชุมศูนย์ฯ 
เป็นหลัก และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีถัดไป และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ฯ นอกจากนี้ผู้บริหารยัง
เปิดกว้างให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
7) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) ศูนย์ฯ มีกระบวนการชัดเจนในการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจให้กับคณะกรรมการประจ าของศูนย์ฯ และผู้อ านวยการศูนย์ฯ เช่น การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
สามารถพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 
8) หลักนิติธรรม (rule of law) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชี้แจงและท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เมื่อพนักงานและเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
9) หลักความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ โดย
ปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล อันจะส่งผลให้ผู้บริหารของศูนย์ฯ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป  
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มี
ความส าคัญเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณของศูนย์ฯ โดย
ผ่านการประชุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งฉันทามติ 
7. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในภาพรวมที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับ โดยผู้บริหารของศูนย์ฯ ต้องเข้าระบบกรอกภาระงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี) ประเมิน
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานโดยใช้รหัสผ่านซึ่งถือเป็นความลับ โดยอธิการบดีเป็นผู้ประเมินโดยตรงทุกภาค
การศึกษาปีละ 3 ครั้ง 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
- เอกสารประกอบที่ 7.1.1 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555)  

(หน้า 44) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     
 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) 

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 าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2. มีการทบทวนการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน   

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย  

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าศูนย์กิจการนานาชาติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 7.2.1) และคณะท างานประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 
เพ่ือทบทวนและก าหนดประเด็นความรู้ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 เรื่อง คือ 1. ขั้นตอนการด าเนินงาน
จัดท าเอกสารข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศและเอกสารอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน และ 2. การเตรียม
เอกสารเพ่ือการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2554 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ 7.2.2) 
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2. ศูนย์ฯ เริ่มด าเนินงานการจัดการความรู้ในเรื่องดังกล่าว และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ของศูนย์ ฯ ภายใต้หัวข้อ KM-CIA  (http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id 
=321&Itemid=183) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ และเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย 
อย่างไรก็ดีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ยังไม่เป็นระบบและยังไม่สมบูรณ์ ในปีการศึกษา 2554 ศูนย์ฯ ได้มี
การหารือทบทวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในเรื่องดังกล่าวในระหว่างการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1.3.1) โดยก าหนดให้ศึกษาทบทวนและเพ่ิมเติม
ข้อมูลทั้ง 2 ประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน  
3. เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพ่ือร่วมกันหาแนวปฎิบัติที่ดียิ่งขึ้นระหว่าง
บุคลากรของศูนย์ฯ เกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน (โดยการสนทนา หารือ หรือการถาม)  โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ตรงถ่ายทอดความรู้ในเรื่องภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบว่ามีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างไร และบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่ง
ความรู้ภายนอกจากการอบรม ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใน
ระหว่างการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ ตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม (ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้นในปี 2554 
จ านวน 14 ครั้ง)  โดยได้น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ หัวข้อ KM-CIA ในประเด็น 4.1 การท าข้อตกลงกับ
ต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (งานยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศและงานพัฒนาความเป็นสากล) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีความโดดเด่น
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (ภายใต้หัวข้อ KM CIA Output ข้อ 7) รวมทั้งการ
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบกรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือ (http://boffice.sut.ac.th/epersonal/help/cia_mou/help_cia_mou.pdf ) ส าหรับแจกจ่าย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของศูนย์ฯ (www.cia.sut.ac.th) 
และ 4.2 การบริการด้านวีซ่าส าหรับบางประเทศที่สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานส าหรับการขอวีซ่า เช่น 
ประเทศฝรั่งเศส สเปน โมร็อกโก กรีซ ไต้หวัน อังกฤษ และ ออสเตรเลีย ภายใต้หัวข้อ KM CIA Output ข้อ 8 
(http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=183) 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการรวบรวมประเด็นความรู้ตามที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตาม ข้อ 4.1 มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะงานประจ าและต่อเนื่อง  รวมทั้งได้จัดท าวาระเสนอ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (http://boffice.sut.ac.th) เพ่ือพิจารณา
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อตกลงและการปรับปรุงการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของ มทส. โดยการสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ภายใน มทส. เพ่ือให้สามารถประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามสรุปผลการศึกษาดูงานกอง
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อ 4.2 แล้วด้วย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้ศูนย์ฯ ทบทวนขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงฯ กับต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอที่ประชุมพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป 

http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task
http://www.cia.sut.ac.th/
http://boffice.sut.ac.th/
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
- เอกสารประกอบที่ 7.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 537/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ

ความรู้ประจ าหน่วยงาน (หน้า 86) 
- เอกสารประกอบที่ 7.2.2 ข้อมูลการจัดการความรู้ของศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 (หน้า 96) 
- เอกสารประกอบที ่7.2.3 ระเบียบวาระที่ 4 การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าข้อตกลงและการปรับปรุงการ

ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของ มทส. (หน้า 99)  
- เอกสารประกอบที่ 7.2.4 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาดูงาน กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  (หน้า 100) 
- เอกสารประกอบที่ 7.2.5 คู่มือการใช้งานระบบกรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีอยู่และไม่อยู่

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (หน้า 104) 
- เอกสารประกอบที่ 7.2.6 รายการเอกสารและข้ันตอนเพ่ือให้ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการขอหนังสือเดินทาง

ราชการ/วีซ่าประเทศฝรั่งเศส สเปน โมร็อกโก กรีซ ไต้หวัน อังกฤษและออสเตรเลีย  
(หน้า 113) 
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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 และให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

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

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีแผนการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศและให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร การเรียน การสอนและการวิจัย และมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติทุกปีงบประมาณเพ่ือ
ป้อนเข้าระบบฐานข้อมูล  
2. มีระบบสารสนเทศซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ดังนี้  
2.1 ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติจากหน่วยงานใน มทส. (อยู่ในระบบ 
MIS ของ มทส.http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v3/index_body_admin.php  
โดยอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้าระบบของแต่ละหน่วยงานเข้ากรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/
กิจกรรมนานาชาติ  
2.2 ฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 (http://cia. 
sut.ac.th) เป็นการน าข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ MIS ออกมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ 
2.3 ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) (http://cia.sut.ac.th/ 
MOUonline/showsplit.php) 

http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v3/index_body_admin.php
http://cia.sut.ac.th/%20MOUonline/showsplit.php
http://cia.sut.ac.th/%20MOUonline/showsplit.php
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2.4 ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิ ฟิก - AUAP (http://auap.sut.ac.th/ 
membership_online/showmember.php) 
2.5 ฐานข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน การลาของพนักงาน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS มทส)  
2.6 ฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือรับ-ส่งทุกปีปฏิทิน (มีข้อมูลอยู่ในระบบ MIS ของ มทส.) 
3. ระบบฐานข้อมูลตามข้อ 2.1-2.6 เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยเครื่อง
แม่ข่ายของเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับ ISP เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
ในการสื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลจึงสามารถด าเนินการกรอก/ สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ 
4. ศูนย์ฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลเป็นระบบออนไลน์เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์
ของศูนย์เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด รายละเอียดแบบ
ประเมินความพึงพอใจสามารถดูได้ที่ http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8  
5. เนื่องจากศูนย์ฯ เริ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลฯในปีนี้เป็นปีแรก จ านวนผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจจึงมีจ านวนน้อย และไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ได้
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยเพ่ิมหัวข้อการเก็บข้อมูลให้ละเอียดขึ้น เช่น เพ่ิมชื่อประเทศ วันที่เริ่มและสิ้นสุด
กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ  
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 

http://auap.sut.ac.th/%20membership_online/showmember.php
http://auap.sut.ac.th/%20membership_online/showmember.php
http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2554  
 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) 

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 และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม

บริบทของหน่วยงาน  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2.  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 956/2551 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงประจ าหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ 7.4.1)  และได้มีการประชุมเลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2553 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เพ่ือสร้างระบบประสานงานการบริหารความเสี่ยง  
2. ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เสี่ยงของศูนย์ฯ และจัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 7.4.2 SUT-RM2) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (รายละเอียดเอกสารประกอบ 7.4.3 SUT-RM3) 
4. จากการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และ 3 ปรากฏความเสี่ยงของศูนย์กิจการนานาชาติ
อยู่ในระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  จึงไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง เพราะการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดให้จัดท าเมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเท่านั้น 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตามและ
จัดส่งผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2554 (เอกสารประกอบ 7.4.4 SUT-RM6) ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การ
สอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม โดยผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 ปรากฏ ว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในได ้
6. หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน ของศูนย์ฯ (ตามข้อ 5) ว่า มีปัจจัยเสี่ยง คือ บุคลากรไม่รู้ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ 
และเสนอแนะให้ศูนย์ฯ ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน และ/หรือ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เรียน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม ซึ่งศูนย์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรจ านวน 1 คน (นางมัณฑนา ทยาธรรม) เข้ารับการ
อบรมภาษาเวียดนามตามโครงการสอนภาษาอาเซียนของส านักวิชาภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา 3 อาคารเรียนรวม และจะได้ปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

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 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 956/2551 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (หน้า 120) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 (SUT-RM2) (หน้า 129) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.3  การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) (หน้า 131) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (SUT-RM6) (หน้า 133) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์กิจการนานาชาติใช้แบบสอบถามส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย โดยมีสูตร
การค 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 
 ในปี 2554 ศูนย์กิจการนานาชาติให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จ านวนทั้งสิ้น 252 ครั้ง แจก
แบบสอบถามให้ผู้มารับบริการจ านวน 130 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 78 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ   
31 คน บุคลากรสายสายปฏิบัติการฯ 1 คน นักศึกษา 40 คน ไม่แสดง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ฯ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 โดยจ าแนกตามประเด็นที่วัด
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Staff) 4.93 
2. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 4.92 
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7.6.1   

การประเมินตนเอง  : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 98.50 5 คะแนน ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

รายการหลักฐาน  

เอกสารประกอบที่ 7.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 134) 
ตารางที่ 7.6.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 135) 
เอกสารประกอบที่ 7.6.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการใหบ้ริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับ

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 
2553 – 30 กันยายน 2554) (หน้า 136) 

100
บท้ังหมดจ านวนผู้ตอ

นของผู้ตอบความคิดเห็ผลรวมคะแนน
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์กิจการนานาชาติ 

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 ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์  

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางที่
เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 ช่องทาง  

3. มีการน าความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

4. มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
เป็นทางการ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น 
จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน/ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สมศ. และ สกอ. 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์ฯ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนถึงหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cia.sut.ac.th การประชาสัมพันธ์ในข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย  และจัดท าจดหมายข่าวศูนย์      
กิจการนานาชาติ (CIA E-Newsletter) เผยแพร่ออนไลน์รายเดือน โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2554 ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์  http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task 
=view&id=352&Itemid=195 
2. ศูนย์ฯ เปิดรับและน าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
 - การประชุมระดับต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีการก าหนดวาระประชุมเป็นประจ า  (เช่น การประชุม

http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content&task
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ การประชุมประสานงานบริหาร การประชุมสภาวิชาการ การประชุมสภามหาวิทยาลัย)  
 - การประชุมเฉพาะเรื่อง (เช่น การประชุมด้านการจัดท าแผนของส่วนแผนงาน หรือการประชุมการ
ประกันคุณภาพของศูนย์กิจการนานาชาติ และการประชุมประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน) 
 - การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ส านักวิชา ศูนย์บริการการศึกษาในเรื่องของการ
รับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และสุรสัมมนาคาร ในการจัดสรรและแก้ปัญหาที่
พักส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯลฯ 
 - การเสนอปัญหา/ความคิดเห็นทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mantana@sut.ac.th และ supaporn@sut.ac.th) หรือการหารือโดยตรงกับบุคลากร 
ที่รับผิดชอบ 
 - การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน (http://cia.sut.ac.th/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=78) 
 - การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 7.6.1) และแบบส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ (http://cia.sut.ac.th/index.php?option= com_wrapper& 
Itemid=8) 
3. ศูนย์ฯ น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการบริหาร การด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยร่วมกัน
พิจารณาปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขในการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในปี 
2554 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 1.1.3) 
4. ศูนย์ฯ เชิญคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 8 
หน่วยงาน ประชุมหารือและพิจารณาแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2555 รวมทั้งชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินงานอ่ืนๆ ของศูนย์ฯ จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และศูนย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
โดยการเวียนวาระเรื่อง รายงานการประเมินตนเองของศูนย์กิจการนานาชาติ ปี 2553 ให้คณะกรรมการประจ า
ศูนย์ฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 7.7.1 และ 7.7.2) 
5. มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการหรือกลไกในการติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของศูนย์ฯเอง อย่างสอดคล้องกับ
กระบวนการหรือกลไกของมหาวิทยาลัย เช่น การรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัยทุก
ไตรมาส (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1.1.3 ) การรายงานการประเมินความเสี่ยง (รายละเอียดตามข้อมูล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง) และการติดตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ฯ ที่เป็นจุดอ่อนและข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินฯ จากฝ่ายวิชาการ ปีละ 2 ครั้ง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 7.7.3)  

 

mailto:mantana@sut.ac.th
mailto:supaporn@sut.ac.th
http://cia.sut.ac.th/index.php?option
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบ 
ทุกข้อ (5 ข้อ)  

5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน 
- เอกสารประกอบที ่7.7.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2554 (หน้า 141) 
- เอกสารประกอบที ่7.7.2 หนังสือเวียนคณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติเพ่ือพิจารณาเรื่องรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2553 (หน้า 142) 
- เอกสารประกอบที ่7.7.3 การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี

การศึกษา 2553 (หน้า 145) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) 

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. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของหน่วยงาน  

2. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ 

การติดตาม ตรวจสอบ การจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

 

5. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อมหาวิทยาลัยและ
สาธารณชน  

6. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  
7. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ตามค าสั่งฯ 
ที่ 305/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 (เอกสารประกอบที่ 9.1.1) มีการประชุมคณะท างานฯ เรื่องการจัดท า
คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ จากระดับเป็นจ านวนข้อ 
และเปลี่ยนจาก 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน ซึ่งใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และรายงานการประเมิน



- 28 – 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 
1) วันที่ 24 พ.ค. 54 
2) วันที่ 9 มิถุนายน 2554  
3) วันที่ 14 มิถุนายน 2554  
4) วันที่ 29 มิถุนายน 2554  

2. ศูนย์ฯ จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดยได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ศูนย์ฯ ก าหนดตัวบ่งชี้ของศูนย์ฯ ตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นกรอบในการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของศูนย์ฯ โดยปรับให้เข้ากับบริบทของศูนย์ฯ รวมองค์ประกอบคุณภาพ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 4 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ 
(http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2554/QAGuideline2554.pdf) 
3. ศูนย์ฯ มีภารกิจหลักในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ 
จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ือแสดงจ านวนกิจกรรมนานาชาติที่
เกิดขึ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งแสดงถึงภารกิจหลักของศูนย์ฯ (http://cia.sut.ac.th/images/stories/ 
Document/SAR2554/QAGuideline2554.pdf) 
4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดยการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานทุกปีการศึกษา 
รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2554  (ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของปีการศึกษา 2553) ศูนย์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554 และศูนย์ฯได้น าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆใน มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมเวที QA จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน (http://web.sut.ac.th/qa/ 
activity/QA/2554/2011Dec27_QA/index.htm)  
5. ศูนย์ฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานต่อสาธารณชน โดยการน าเสนอต่อผู้บริหารในการประชุม
เวที QA ปีการศึกษา 2553 ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ซึ่งเวที QA ดังกล่าวเป็นเวที
กลางให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จุดเด่น/แนวทาง
เสริม จุดอ่อน/แนวทางแก้ไขต่อสาธารณชน โดยจัดขึ้นเป็นประจ าตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา  และ
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของศูนย์ฯ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ด้วย (http://cia.sut.ac.th/index.php? 
option=com_content&task=view&id=364&Itemid=204) 
6. ศูนย์ฯ น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้มี
ความเหมาะสมกับการด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติมากขึ้น เช่น การเพ่ิมตัวบ่งชี้ในเรื่องจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการในต่างประเทศนอกเหนือจากโครงการ Tri-U และโครงการ T-GMS และจ านวนการรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ และพยายามปรับปรุงจุดอ่อนในเรื่องของ

http://cia.sut.ac.th/images/stories/
http://cia.sut.ac.th/index.php
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรการที่ก าหนด  โดยศูนย์ฯ ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
เรื่องขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าเอกสารข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมเอกสารเพ่ือการ
เดินทางไปต่างประเทศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ KM ของศูนย์ฯ (http://cia.sut.ac.th/index.php? option= 
com_content&task=view&id=321&Itemid=183) และเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
7. ศูนย์ฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ฐานข้อมูลกิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ (http://cia.sut.ac.th/cia/showcooperationAll.php) และ
ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) (http://cia.sut.ac.th/MOU 
online/showsplit.php) ซึ่งศูนย์ฯ ได้พัฒนาระบบให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การบริหารรวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน โดยฝ่ายวิชาการได้จัดเวที QA ให้ทุกหน่วยงานน าเสนอผลการประกัน
คุณภาพที่ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และได้น าผลที่ได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการ (หากมี) โดย
ศูนย์ฯ ได้เสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เพ่ือ
พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ซึ่งสรุปภาพรวมผลการประเมินของศูนย์ฯอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งศูนย์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจะปรับเกณฑ์ให้ท้าทายมากยิ่งข้ึนในปีการศึกษา 2555  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

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 147) 

- เอกสารประกอบที่ 9.1.2  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 
(หน้า 148) 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 (http://cia.sut.ac.th/images/stories/ 
Document/SAR2554/QAGuideline2554.pdf)

http://cia.sut.ac.th/index.php?%20option
http://cia.sut.ac.th/MOU%20online/showsplit.php
http://cia.sut.ac.th/MOU%20online/showsplit.php
http://cia.sut.ac.th/images/stories/
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องค์ประกอบที่ 12 การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ 12.1 :  จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2554  
(พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555)   

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 
ตั้งแต่ 210 คร้ัง  

ขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอความร่วมมือหน่วยงานใน มทส. ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554-เมษายน 2555) โดยกรอกข้อมูลผ่าน
ระบบ MIS และศูนย์ฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลจากการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือไปปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือ การเรียน การสอนและการวิจัย 
จ านวนทั้งหมด 292 ครั้ง จ าแนกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จ านวน 223 ครั้ง และ
เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาจ านวน 69 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 12.1.1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

292  ครั้ง 5 คะแนน ตั้งแต่ 210 ครั้ง ขึ้นไป  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  12.1.1 สรุปข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 (พฤษภาคม 2554-เมษายน 2555) 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 (หน้า 149) 
เอกสารประกอบที่  12.1.2 สรุปข้อมูลกิจการความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 

2554 จ าแนกตามประเภทของกิจกรรม (หน้า 153) 
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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 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่ อการ
บริหาร   

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ)  

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์
กิจการนานาชาติ 

ต้ังแต่ ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 98.50 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 7.7 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5.00 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 2554 
ต้ังแต่ 210 ครั้ง 

ขึ้นไป 
292 ครั้ง 5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5.00 คะแนน 
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ   5.00 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554  เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2552 ปี 2553* ปี 2554 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนด าเนินการ 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ 7 
(3 คะแนน) 

8 ข้อ 
(5 คะแนน) 

8 ข้อ 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน ระดับ 4 

(3 คะแนน) 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
ระดับ 2  

(1 คะแนน) 
3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหาร   
ระดับ 3 

(3 คะแนน) 
3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 5  

(3 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ร้อยละ 98.12 
(3 คะแนน) 

ร้อยละ 98.95 
(5 คะแนน) 

ร้อยละ 98.50 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 7.7 
 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์ฯ 

ระดับ 5  
(3 คะแนน) 

4 ข้อ 
(4 คะแนน) 

5 ข้อ 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ 5 
(3 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

7 ข้อ 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก     
ตัวบ่งชี้ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้น

ของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2554 
296 

(3 คะแนน) 
280 ครั้ง 

(5 คะแนน) 
292 ครั้ง 

(5 คะแนน) 
 



- 34 – 

 
ปีการศึกษา 2554 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ   

9 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ในระดับดมีาก คือ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนผลการประเมิน         
5 คะแนนเต็ม ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ ทั้งหมด ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4) ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   
 5) ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบริหารความเสี่ยง   
 6) ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ   

 7) ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์กิจการนานาชาติ 

 8) ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 9) ตัวบ่งชี้ที ่ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

บทที่ 3 

จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางแก้ไข 



 

จากรายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม 
และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

  

ในการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2554 ศูนย์ฯ ได้ทบทวนนโยบาย 
ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง ระหว่างแผนปฏบิัติการของศูนย์ฯ 
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ โดย
บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ผลผลติตัวชี้วดั (7 ผลผลิต 19 ตัวบ่งชี้ 32 
กิจกรรม) และด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน และปรับปรุงแผนปฏบิัติ
การตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของ
มหาวิทยาลยั  

1. จัดท าแผนในเชิงรุกให้มาก
ขึ้น 
 

1. ศูนย์ฯ ไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ครบตาม
ผลผลติ-กิจกรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ 
เช่นการประชาสัมพันธ์เผยแพรห่ลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ การเข้าร่วม
สัมมนาวชิาการและนิทรรศการอุดมศึกษาไทย
ในต่างประเทศ การประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและหาแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ และการจัดสัมมนา
ประจ าปีและศึกษาดูงานมหาวทิยาลัยอื่นๆด้าน
กิจการนานาชาต ิ

1. จัดประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
กิจกรรมตามที่ ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ ให้
ได้ครบถ้วน 
2. เตรียมความพร้อมในการ
จัดสัมมนาประจ าปีของศูนยฯ์
และศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัย
ที่มีความโดดเดน่ในด้าน
กิจการนานาชาติเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ 



 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

7. การบริหารและการ
จัดการ 
   

ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการพฒันาหน่วยงาน
สู่องค์กรเรียนรู้ การจัดท าฐานขอ้มูลของ
ศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวทิยาลัย การ
บริหารความเสี่ยง การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอก
ศูนย์ฯ มีสวนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ โดย
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจ
ของศูนย์ฯ และผูบ้ริหาร (รองอธิการบดีฝา่ย
วิชาการ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ฯ และ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ) ซึ่งบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภบิาล และใช้ศักยภาพภาวะผูน้ าโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ มีสว่น
ส าคัญเป็นอยา่งมากในการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้    

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ฯให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลของศูนย์ฯ รวมทั้ง
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ที่
รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้ความสามารถมาก
ยิ่ ง ขึ้ น  น อ ก จ า ก นั้ น 
มหาวิทยาลั ยควรจัด สรร
อัตราก าลังที่มีความรู้ความ 
ส าม ารถ เฉพาะทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/การ
พัฒนาเว็บไซต์ ให้ศูนย์ฯ  
2. ด าเนินการให้ระบบ KM 
และบริหารความเสี่ ยงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยง
กับการท างานประจ า 
และไม่คิดว่ า เป็นการเพิ่ ม
ภาระแก่บุคลากร 

1. ในปัจจุบัน ศูนย์ฯ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของศูนย์ฯเฉพาะงานบริการ
ด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าเท่านั้น  
2 .  ใ น ก า ร ป ระ เ มิ น ค ว าม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รับบริการในแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการ
บริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ใน
ภาพรวมของมหาวิ ทยาลั ยฯ  ทั้ ง  4  มิ ติ 
โดยเฉพาะมิติความพึงพอใจด้านผู้รับบริการนั้น 
ผู้รับบริการได้รับความพึงใจในการบริการของ
ศูนย์ฯ มาก โดยศูนย์ฯ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 
3.468  
 

1.-2. จะประเมินความพึง
พอใจของผู้ รับบริการด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนในปี
ต่อไป เช่น  ด้ านการดูแล
อ านวยความสะดวกในการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ด้ านการ
สนับสนุนหลักสูตรนานาชาติ 
และการดูแลอ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษานานาชาติ 
  



 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

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

พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการ
ประกันคุณภาพของศูนย์ฯ 
ให้ต่อเนื่อง เป็นระบบ ตลอด
ทั้ งปี การศึ กษา  และ เป็น
ปัจจุบันให้มากข้ึน  

ไม่มี  ไม่มี 
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12. การด าเนินงานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติจากทุก
หน่วยงานโดยให้ส านักวิชากรอกข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติออนไลน์ซึ่งท าให้ข้อมูลที่
ได้รับเป็นปัจจุบัน สามารถรวบรวมและใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ศูนย์ฯ 
ยังแสวงหาข้อมูลจากช่องทางอื่น เช่นจาก
ฐานข้อมูลการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง
และวีซ่าของศูนย์ฯ เอง ซึ่งการแสวงหาข้อมูล
ดังกล่าวท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้
ครอบคลุมมากขึ้นจากที่ส านักวิชา/หน่วยงาน
ส่งมา  
 
ในปี 2554 ศูนย์รวบรวมข้อมูล ฯ จากแหล่ง
ต่างๆ ดังกล่าว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 
จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปี 2554 
มีจ านวน 292 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  (โดย
มีเกณฑ์ประเมิน 210 ครั้งขึ้นไปเท่ากับ
คะแนนเต็ม 5) ซึ่งสามารถสะท้อนความส าเร็จ
ในการด าเนินภารกิจหลักของศูนย์ฯ ในการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ

1. พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล
เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อ
การใช้งานของผู้บริหารและ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น
ต่อไป 
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรร
อัตราก าลังเพิ่มให้ศูนย์ฯ เพื่อ
สนับสนุนการอ านวยความ
สะดวกในการด า เนินงาน
ความร่วมมือต่างประเทศหรือ
การดูแลนักศึกษานานาชาติ 
รวมทั้งอัตราก าลังที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ส า ร สน เท ศ  ( ต า มที่ ร ะ บุ
แ น ว ท า ง เ ส ริ ม ข อ ง
องค์ประกอบ 7) ด้วย 
3.  ศูนย์ฯ  ติดตามผลการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือของส านักวิชา/
หน่วยงาน เพื่อจัดท ารายงาน
ผ ล ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ย ใ ต้

ไม่มี ไม่มี 
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ด าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้  ศู นย์ ฯมี ฐานข้อมูลกิจกรรม
นานาชาติ ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของส านักวิชาและหน่วยงานอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

ข้อตกลงเป็นประจ าทุกปี 
4. ขอความร่วมมือส านักวิชา
ให้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติของส านัก
วิชาเพื่อให้สามารถรวบรวม
เ ป็ น ข้ อ มู ล ภ า พ ร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์
และสะท้อนความเป็นจริง
ยิ่งขึ้น 
5. จัดท าแผนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ โดยศูนย์ฯ ขอ
ความร่วมมือ/ให้ส านักวิชา
ก าหนดแผนที่จะสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศรวมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อน ามา
ร่วมกันจัดท าเป็นแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 




