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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2555 
ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 
1. องค์ประกอบที่ 9 งานประกันคุณภาพการศึกษาควรก าหนดแผนการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้อง กับระยะเวลาในการประเมิน และควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินการก่อนการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 
2. องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก งานประกันคุณภาพการศึกษาควรสร้างความเข้าใจ 
ก าหนดตัวบ่งชี้ร่วมและ ตัวบ่งชี้เฉพาะ เกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และ ควรมีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานก่อนการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหน่วยงานและพนักงานให้มีศักยภาพในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
4. มหาวิทยาลัยควรให้มีระบบการส่งมอบงานและข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารของหน่วยงานควรให้มีระบบ
การเรียนรู้งาน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นนโยบาย ปัญหาในการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และควรมีระบบการ
เรียนรู้งานระหว่างผู้บริหาร 
5. มหาวิทยาลัยควรให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม ในการธ ารงรักษาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความสามารถสูง ให้อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร 
 

สรุปผลการประเมินศูนย์กิจการนานาชาติ 
 
• จุดเด่น 
1. มีศักยภาพในการสนับสนุนและประสานงานให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงรุกในการด าเนินการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
• ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. องค์ประกอบที่ 1  หน่วยงานควรพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและผล
การด าเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือที่จะให้สามารถปรับแผนและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทัน
ก าหนดเวลา  
2. องค์ประกอบที่ 7  ในการก าหนดประเด็นความรู้ และเปาาหมายของการจัดการความรู้ ควรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
3. หน่วยงานที่ได้รับการประเมินควรสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะเชิงลึกที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินฯ 
และแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ น าเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 8 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 7 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
 (6 ข้อ) 

 5 4  

7.2 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

 5 5  

7.3 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

 5 5  

7.4 6 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

 5 5  

7.6 ตั้งแต่ร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ร้อยละ 98.92 ร้อยละ 98.92  5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 

5.00 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 9 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 5 4  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9 

5.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 
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องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 

12.1 ตั้งแต่ 250 
ครั้ง ข้ึนไป 

381 ครั้ง 381 ครั้ง  5 5  

12.2 ตั้งแต่ 20 
ฉบับ ขึ้นไป 

ตั้งแต่ 21 ฉบับ ขึ้นไป ตั้งแต่ 21 ฉบับ ขึ้นไป  5 5  

12.3 ตั้งแต่ 9 ครั้ง 
ขึ้นไป 

ตั้งแต่ 13 ครั้ง ขึ้นไป ตั้งแต่ 13 ครั้ง ขึ้นไป  5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 12 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 
(ดีมาก) 

4.80 
(ดีมาก) 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ในปีการศึกษา 2555 คณะท างานประกันคุณภาพศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ก าหนดองค์ประกอบ

คุณภาพทั้งหมด 4 ด้าน 10 ตัวบ่งชี้ สรุปผลประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80  จากคะแนนเต็ม 
5 โดยมผีลประเมินคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

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

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันทบทวน
นโยบาย ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ระหว่าง
แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดเป้าหมาย 3 ผลผลิต 3 ตัวชี้วัด 14 
กิจกรรม และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ระดับดีมาก) 

   ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ การจัดท าระบบสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และผู้บริหาร มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ระดับด)ี 
   ศูนย์ฯ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยศูนย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่ องประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากร
เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  (คะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน ระดับดมีาก) 

   ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับส านักวิชา
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นเพ่ือน าเสนอเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุป มีกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2555 จ านวน 381 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 
12 มิถุนายน 2556) มีข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศในปีนี้จ านวน 21 ฉบับ และมีกิจกรรมที่สนับสนุน
การจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอีก 13 ครั้ง ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย  



 

 - ข - 

 
  หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญรายการหลักฐาน ค 
บทที่ 1 บทน า   
 1. ความเป็นมา  1 
 2. วิสัยทัศน์   1 
 3. พันธกิจ   1 
 4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  1 
 5. บุคลากร  3 
 6. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน  3 
 7. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ปีการศึกษา 2555 
 4 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  7 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  10 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  26 
 องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   30 
บทที่ 3 จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข  36 
บทที่ 4 ภาคผนวก   
 ภาคผนวก 1  หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้  43 
 ภาคผนวก 2  ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 623/2556 ลงวันที่ 

29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีการศึกษา 2555 

 127 

 ภาคผนวก 3  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) 
ปีการศึกษา 2555 

 130 

   
  



 

 - ค - 

 
หน้า 

เอกสารประกอบท่ี 1.1.1 แผนกลยุทธ์ ศูนย์กิจการนานาชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 45 
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1. ความเป็นมา 

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

ศูนย์กิจการนานาชาติได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
1. ฝ่ายโปรแกรม  
2. ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์  

 3. ฝ่ายธุรการ  

2. วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มีความเป็นเลิศ อันส่งผลให้

มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักจากนานาชาติในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

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 และ
วิเทศสัมพันธ์ (Protocol, Information and Public Relations Division) รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งบริการด้านหนังสือ
เดินทางและวีซ่า และฝ่ายธุรการ (Administrative Division) รับผิดชอบกิจการภายในของศูนย์ฯ 
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 4.2 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ  ไทยอุดม เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ)  โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่ายโปรแกรม 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในฝ่าย
พิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ 2 คน และพนักงานธุรการ 1 คน  และมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 4.4 ภารกิจหลัก 
  4.4.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานพิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
   งานหนังสือ เข้า – ออก 
   งานวัสดุ – ครุภัณฑ ์
   งานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
   งานการประชุมศูนย์ฯ 
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4.2 ฝ่ายโปรแกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   งานสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ    
   งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4.3 ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ  
   รับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ 

ศูนย์กิจการนานาชาติ (5) 

ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ  ไทยอุดม 

คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ 

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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   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 แยกตามวุฒิ
การศึกษา  ดังนี้ 

จ านวนบุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา 

ต  ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี 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 
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7. แผนการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) 
ศูนย์กิจการนานาชาติได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2555 จ านวน 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติปรับปรุง
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ และปรับปรุงคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

พ.ย. 2555-มี.ค. 2555 

2. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อ
เตรียมการจัดท าคู่มือ/รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 

เม.ย. 2556 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เม.ย.-มิ.ย. 2556 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 และเสนอ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติ
พิจารณา 

ภายใน มิ.ย. 2556 

5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ให้งานประกันคุณภาพ  
การศึกษา  

ภายใน 30 มิ.ย. 2556 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ช่วงเดือน ก.ค. 2556 
7. น าเสนอผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จุดเด่น/แนวทาง
เสริม จุดด้อย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหา และความต้องการสิ่ง
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเวที QA 

ช่วงเดือน ต.ค. 2556 
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ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ตัวบ่งชีท้ี  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

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 โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์/สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ

ของหน่วยงาน  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ   
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน 
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



 

- 8 - 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์/สถาบัน และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ  เป็นผู้น า
ในการประชุมหารือ ระดมความคิดเห็น บุคลากรของศูนย์ฯ เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ และได้เสนอ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ดังกล่าว โดยศูนย์ก าหนดภารกิจหลักในการสนับสนุน 
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น ตามทศิทางและกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการและการ
มีส่วนร่วมของประชากรของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งได้มุ่งให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาที่
ยั่งยืนสมดุล การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการมุ่งเน้นในบทบาทการเป็นที่พ่ึง
ของสังคม  

2. ในการประชุมศูนย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนภายในศูนย์ฯ เข้าใจแผนกลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ และอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และแนวทาง 
การด าเนินงานของศูนย์ฯ กับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 

3. มีการประชุมหารือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ตามกลยุทธ์ของศูนย์ฯ โดยบุคลากรทุกคน
ร่วมกันพิจารณาเป้าประสงค์ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ และกิจกรรม ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต 
ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล  ซึ่งก าหนดแนวทางให้
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการโดยเน้นความร่วมมือที่มีการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ในมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ (คือ “ส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้มีความเป็นเลิศ อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักจากนานาชาติในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ
ไทยและภูมิภาคอาเซียน”) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   

4. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  ศูนย์ฯ ก าหนดเป้าหมายผลผลิต 3 ผลผลิต 3 ตัวชี้วัด 
14 กิจกรรม และก าหนดค่าเป้าหมายกิจกรรมเพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย  โดยประชุมบุคลากรภายใน
หน่วยงานเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์ฯ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ได้ 3 ผลผลิต 3 
ตัวชี้วัด 14 กิจกรรม (รายละเอียดตามตารางที่ 1.1.1 และตารางที่ 1.1.2)  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีในการประชุมบุคลากรของ
ศูนย์ฯ ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือนหรือตามวาระที่เหมาะสม ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินงาน   
จะมีการหารือ พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในที่ประชุมฯ 
และศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อมหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) 
ต่อฝ่ายวางแผนเพื่อรวบรวมน าเสนอต่ออธิการบดี 

7. มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และค านวณออกมาเป็นคะแนน
ร้อยละ พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส เพ่ือเสนอฝ่ายวางแผนและรวบรวม
น าเสนออธิการบดีต่อไป  

8. ศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานแผนปฏิบัติการโดยเปรียบเทียบแผนกับเป้าหมายที่ได้
พร้อมปัญหาและอุปสรรค และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ
ต่อไป นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และตรวจสอบ
งบประมาณให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผน ซึ่งสามารถตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานได้ทันทีได้จากระบบบริหารการคลัง 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
- เอกสารประกอบที่ 1.1.1 แผนกลยุทธ์ ศูนย์กิจการนานาชาติ (พ.ศ. 2555-2559)  (หน้า 45) 
- เอกสารประกอบที่ 1.1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555  (หน้า 51) 
- ตารางที่ 1.1.1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554–กันยายน 2555) : 

ร้อยละของผลผลิตเทียบกับค่าเป้าหมาย (หน้า 65) 
- ตารางที ่1.1.2 สรุปผลผลิต/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-

กันยายน 2555) : ร้อยละของผลผลิต-กิจกรรม (หน้า 66) 
- งานประจ า ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2556 (ศูนย์

กิจการนานาชาติ หน้า 38, 57-58, 92, 103 และ 118)   

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/1.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/1.1.2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/T-1.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/T-1.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/T-1.1.2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/T-1.1.2.pdf
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ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ที  7.1  :  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 

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. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



 

- 11 - 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มี () หรือ ไม่มี () 
การด าเนินการ 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ในการก าหนดทิศทาง 
นโยบาย ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของศูนย์ฯ อย่างไรก็ดี ยังไม่เคยมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ (เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประเมินตนเองมาก่อน) ส าหรับปี 2555 มหาวิทยาลัยฯ (โดย
ฝ่ายวิชาการ) ได้ประชุมหน่วยงานระดับศูนย์/สถาบันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เพ่ือระดมความคิดเห็นใน
การปรับเกณฑ์ประเมินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2554 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดท า (ร่าง) 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ/สถาบัน และ (ร่าง) แบบประเมินการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ศูนย์/สถาบัน พิจารณาใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  
และศูนย์ฯ ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประเมินตนเองในปีนี้ เป็นครั้งแรก โดยใช้
แบบสอบถามดังกล่าว อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการไม่สอดคล้องกับช่วงของการประเมิน 
 2. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
กิจการนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในการบริหารงาน
ศูนย์กิจการนานาชาติซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ  ทั้งนี้ ใน
การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการสรรหาที่เป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็น 
ที่ยอมรับ โดยอาศัยระบบประเมินภาระงานของคณาจารย์และบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามระดับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้จัดประชุมบุคลากร 
ระดมความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยได้จัดท าแผน  
กลยุทธ์ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผลักดันให้ศูนย์ฯ มีบทบาทใน
เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของนานาชาติ
มากขึ้น และสามารถแปรนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เช่น การเยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศอาเซียนเพ่ือแนะน าโครงการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิก
อาเซียนและให้ข้อมูลแสดงศักยภาพของ มทส. ในการจัดการศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัย) และความ 
พร้อมในการรองรับนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งการก าหนดทิศทาง กิจกรรม ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 



 

- 12 - 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตศึกษา โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษานานาชาติให้ครอบคลุม 
กว้างขวาง ยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแล อ านวยความสะดวก และการส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย
และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ด าเนินการออนไลน์และโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ 
ผู้บริหารฯ ผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดท า/พัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ความร่วมมือด้านต่างประเทศเพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล ซ่ึง
สามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ (http://cia.sut.ac.th) และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของศูนย์ฯ เพ่ือสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาและประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยโดยตรง (การจัดท าข้อตกลง) และภายใต้การด าเนินงานของสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชียและ
แปซิฟิก (AUAP) ซึ่งศูนย์ฯ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของสมาคมฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2538 
 3. ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก าหนดให้มีการประชุมศูนย์ฯ ทุกเดือนหรือตามวาระที่เหมาะสม และเป็นประธาน
น าการประชุมศูนย์ฯ ทุกครั้ง เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในศูนย์ฯ ผู้อ านวยการมี
ความสามารถในการอธิบายให้บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าใจในรายละเอียดของแผนและสามารถแปรให้เป็นการ
ปฏิบัติที่คาดหวังผลได้ รวมทั้งมีความสามารถในการชี้แนะ การวางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและ/หรือการประชุมหารือเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2555 มีการประชุมศูนย์ฯ เพ่ือระดมสมองในการวางแผนการ
ด าเนินงานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานจ านวน 12 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ริเริ่ม
และพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะจัดท าแผนความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดงบประมาณส าหรับส านักวิชาต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสู่สากลของส านักวิชาต่างๆ 
 4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตั้งแต่การประชุม  
วางแผนการด าเนินงานเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน และให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรผ่านการประชุม การหารือประเด็นปัญหา ตลอดจนชี้แนะแนวทาง 
ในการด าเนินงาน และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในศูนย์ฯ โดยสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษา หาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและหน่วยงานอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
 

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

 6. ผู้บริหารได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนสามารถผลักดันกิจการของศูนย์กิจการนานาชาติ
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ชี้แนะ สนับสนุน ก าหนด
นโยบาย เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาศูนย์ฯ เช่น การก าหนดนโยบายและกิจกรรมทางด้านการติดต่อต่างประเทศและการร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งยังให้หลักการ one stop service แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้เกิดการบริการด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับบริการ โดยจัดให้
มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของการบริการของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผล
การด าเนินงานในรูปเอกสารและบน website อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
เพ่ือประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าข้อตกลง

ความร่วมมือให้รวดเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้บริหารได้ปรับปรุงการประชุมของศูนย์ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้วยการจัดท า
เอกสารการประชุมและจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมแบบ  
e-Meeting เป็นต้น 
  3) หลักการตอบสนอง (responsiveness) ผู้บริหารได้รับการเคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับจาก
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร  ตามอ านาจหน้าที่รวมทั้งการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่โดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีความโปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตรงไปตรงมา  
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) ผู้บริหารธ ารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาพันธกิจของศูนย์ฯ ด้วยการให้ค าปรึกษาและการแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบต่อการก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางด าเนินการของศูนย์ฯ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น การเข้าร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สามารถ
สื่อสารและเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  5) หลักความโปร่งใส (transparency) ผู้บริหารของศูนย์ฯ จัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเปิดเผย
และให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การเผยแพร่
ข้อมูลศูนย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ และ e-news ของศูนย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบ
ที่เป็นอิสระทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
การตรวจสอบโดยระบบของมหาวิทยาลัย 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (participation) ผู้บริหารเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยการ
ประชุมศูนย์ฯ เป็นหลัก และสนับสนุนให้มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพ่ือร่วมกัน
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

พิจารณาแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไป และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ฯ 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังเปิดกว้างให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
  7) หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) ศูนย์ฯ มีกระบวนการชัดเจนในการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการประจ าของศูนย์ฯ และผู้อ านวยการศูนย์ฯ เช่น การมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการสามารถพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย 
  8) หลักนิติธรรม (rule of law) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ และ
ข้อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชี้แจงและท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เมื่อพนักงานและเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  9) หลักความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ โดยปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้ผู้บริหารของศูนย์ฯ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของ
บุคคลทั่วไป  
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) ผู้บริหารของศูนย์ฯ ใช้มติที่ประชุมในการ
พิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณของศูนย์ฯ โดยผ่านการประชุม เพ่ือให้ได้มาซึ่งฉันทามติ 
 7. ในการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ผู้บริหารของศูนย์ฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน และ
หารือคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯในประเด็นที่มีปัญหาการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ค าแนะน า 
พร้อมทั้งติดตาม สอบถาม ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในการปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์ฯ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

4 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 
- เอกสารประกอบที่ 7.1.1 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  

(หน้า 67) 

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.1.1.pdf
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ตัวบ่งชี้ที  7.2  :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

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
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. ในการประชุมภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ศูนย์ฯ ไดท้บทวนและก าหนดประเด็น
ความรู้ในปีการศึกษา 2555 โดยเน้นประเด็นความรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนย์ฯ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 2. ผู้อ านวยการศูนย์ฯเปิดโอกาสให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานในความรับผิดชอบโดยยึดหลักของการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยศูนย์ฯ เห็นชอบให้พัฒนา
ความรู้ของบุคลากรตามภารกิจของแต่ละฝ่าย รวมทั้งประเด็นความรู้อ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาความรู้ในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (การท าฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์
ออนไลน์)  
  2.2 ฝ่ายโปรแกรม พัฒนาความรู้ในเรื่องของอาเซียน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. มีการน าประเด็นความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ภายนอก และ/หรือจากทักษะของผู้มีประสบการณ์
โดยตรง ซึ่งบุคลากรได้รับจากการอบรม ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ในระหว่างการประชุมบุคลากรของศูนย์ฯ ตามโอกาสและวาระที่เหมาะสม และมีการซักถาม แสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือหาแนวปฎิบัติที่ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากในที่ประชุมแล้ว การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรของศูนย์ฯ เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานร่วมกัน (โดยการสนทนา หารือ หรือการ
ถาม) เช่นกัน  
 4. ศูนย์ฯ จัดการความรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดย  1) แบ่งปันประเด็นความรู้เกี่ยวกับ Joomla 
Template Design ซึ่งเป็นการออกแบบพัฒนา Template เว็บไซต์ของระบบ Joomla ที่สามารถดาวน์
โหลดมาใช้งานและออกแบบใหม่ให้เหมะสมกับรูปแบบการใช้งานได้ โดยจัดเก็บเอกสารอบรมไว้ ในศูนย์ฯ 
เพ่ือให้บุคลากรที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  2) จัดมุมประเด็นความรู้เรื่องอาเซียนภายในศูนย์ฯ 
เพ่ือรวบรวมเอกสาร หนังสือ เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์ของโครงการมูลนิธิต าราสังคมศาสตร์
http://www.youtube.com/user/TextbooksProject?feature=watch เพ่ือศึกษาประเด็นความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในแง่มุมต่างๆ (ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน ฯลฯ) และ  3) จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การแบ่งปันความรู้เรื่อง Office Syndrome และการออกแบบสถานีงาน
คอมพิวเตอร์ และการแบ่งปันท่าบริหารร่างกายยืดกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อยจาก Office Syndrome ซึ่งเป็น
การให้ความรู้และแนะน าบุคลากรของศูนย์ฯ ด้านสุขภาพทางเว็บไซต์ของศูนย์ ฯ ภายใต้หัวข้อ KM-CIA  
(http://cia.sut.ac.th/index.php?option=com_content& task=view&id=3 7 1 &Itemid=2 1 0 ) 
เพ่ือให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ 
 5. บุคลากรของศูนย์ฯ น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการด าเนินการโครงการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 
9 ทุน ให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน การดูแลและการปฏิสังสันทน์ร่วมกับนักศึกษาจาก
ประเทศอาเซียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ  

 

http://cia.sut.ac.th/index.php?option
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

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

จัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน (หน้า 69) 
  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.2.1-537-2554.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.2.1-537-2554.pdf
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ตัวบ่งชี้ที  7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื อการบริหารและการตัดสินใจ 

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. มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

หน่วยงาน โดยครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานและการบริหารจัดการ 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือ
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. ศูนย์ฯ จัดท าระบบสารสนเทศด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติตามนโยบาย
ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านความร่วมมือต่างประเทศและให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การเรียน การสอนและการวิจัย  ในปีงบประมาณ 
2555 ศูนย์ฯ มีแผนจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยงานเพ่ิมเติมอีก 2 ฐานข้อมูล คือ 
ฐานข้อมูลนักศึกษานานาชาติของ มทส. และฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งในอนาคตศูนย์ฯ จะ
พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้เช่นเดียวกับ
ฐานข้อมูลกิจกรรมนานาชาติหรือฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (http://cia.sut.ac.th) 
 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  โดยอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้าระบบของแต่ละหน่วยงานเข้ากรอกข้อมูลกิจกรรม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ 

http://cia.sut.ac.th/
http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v3/%20index_
http://boffice.sut.ac.th/epersonal/logon_sys/frm_logon_v3/%20index_
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
  2.2 ฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 
(http://cia. sut.ac.th) เป็นการน าข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ MIS ออกมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้
ในระบบออนไลน์ 
  2.3 ฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) 
(http://cia.sut.ac.th/ MOUonline/showsplit.php) 
  2.4 ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก-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.) 
  2.7 ฐานข้อมูลนักศึกษานานาชาติของ มทส. (ระบบ Stand alone) (http://cia.sut.ac.th) 
  2.8 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยในอาเซียน (ระบบ Stand alone) (http://cia.sut.ac.th) 
 3. ศูนย์ฯ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของศูนย์ฯเป็นระบบออนไลน์  โดยเผยแพร่
แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์ บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ http://cia.sut. 
ac.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=8  เพ่ือให้ผู้ที่ เข้ามาใช้บริการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ 
เผยแพร่แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ซึ่งออกแบบเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการในทุกภารกิจของศูนย์ฯ (รวมทั้งระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ) บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และแจก
แบบประเมินนี้ให้กับผู้ใช้บริการเมื่อมาติดต่อหรือใช้บริการที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเองด้วย 
 4. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเป็นระบบออนไลน์ พบว่าไม่มีผู้กรอก
แบบประเมินออนไลน์ อย่างไรก็ดี มีผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสารสนเทศ โดยการ
กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติจ านวน 5 ราย ซึ่งประเมินความพึงพอใจ
ระดับดีมากและดี (ระดับ 4 และ 5) และไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ได้
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ เพ่ือให้สามารถบริการข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน มีความถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลในการบริหารงานของศูนย์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
มหาวิทยาลัยฯ  
 5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯ กับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยระบบฐานข้อมูล
ตามข้อ 2.1-2.6 เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยเครื่องแม่ข่ายของ
เครือข่ายจะเชื่อมต่อกับ ISP เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักในการ
สื่อสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลจึงสามารถด าเนินการกรอก/ สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

เอกสารหลักฐาน 
- เอกสารประกอบที่ 7.3.1 รายงานการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานฐานข้อมูลออนไลน์ 

(Online database) ศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 79) 
 

  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.3.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.3.1.pdf


 

- 21 - 

ตัวบ่งชีท้ี  7.4  :  ระบบบริหารความเสี ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรอื 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากร

ภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 - อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 

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

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้
มีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น
ประธานคณะท างาน และบุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคนเป็นคณะท างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 - จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 - ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแบบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 - จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 - จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนการปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 - ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 - หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
2. ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของศูนย์ฯ และจัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (SUT-RM2) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (SUT-RM3) 
4. จากการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และ 3 ปรากฏความเสี่ยงของศูนย์กิจการ
นานาชาติอยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  จึงไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง เพราะการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดให้จัดท าเมื่อผลการประเมินความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูงเท่านั้น 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตาม
และจัดส่งผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 7 
กันยายน 2555 (SUT-RM6) ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การสอบ
ทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม โดยผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 7 กันยายน 2555 ปรากฏว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในได ้(โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามข้อ 4) 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ประเมินการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ) รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ของศูนย์ฯ (ตามข้อ 5) ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (SUT-RM6) และไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ ได้น าผลจากการประเมินของความเสี่ยงของศูนย์ฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน (SUT-
RM6) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2556   

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  
- เอกสารประกอบที่ 7.4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1290/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (หน้า 80) 
- เอกสารประกอบที ่7.4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 (SUT-RM2) (หน้า 88) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.3 การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์ (SUT-RM3) (หน้า 90) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.4 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (SUT-RM6) (หน้า 96) 
- เอกสารประกอบที่ 7.4.5 คูม่ือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) 

: การประเมินความเสี่ยง (หน้า98) 

  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.1-1290-2554.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.1-1290-2554.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.2-SUT-RM2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.2-SUT-RM2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.3-SUT-RM3.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.4-SUT-RM6.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.4-SUT-RM6.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.5.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.4.5.pdf
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ตัวบ่งชีท้ี  7.6  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ที  7.6  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์กิจการนานาชาติใช้แบบสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จากนั้นน าความคิดเห็นมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
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 
 ในปี 2555 ศูนย์กิจการนานาชาติให้บริการ/ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการภายในมหาวิทยาลัย
จ านวนทั้งสิ้น 420 ครั้ง โดยอ านวยความสะดวกในด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า จ านวน 260 ครั้ง การให้บริการ
นักศึกษานานาชาติ 137 ครั้ง การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 23 ครั้ง   มีผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจรวมทั้งสิ้นจ านวน 150 ชุด สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ
ของศูนย์กิจการนานาชาติประจ าปี 2555 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของศูนย์ฯ 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 98.92 โดยจ าแนกตามประเด็นที่วัดความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Staff) 4.95 
2. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 4.94 
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7.6.1   

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

ร้อยละ 98.92 5 คะแนน ตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

 
  

100
บท้ังหมดจ านวนผู้ตอ

นของผู้ตอบความคิดเห็ผลรวมคะแนน
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รายการหลักฐาน  

- เอกสารประกอบที่ 7.6.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 99) 
- ตารางที่ 7.6.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 101) 
- เอกสารประกอบที่ 7.6.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่า

ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2555 
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) (หน้า 102) 

  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.6.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/T7.6.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.6.2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.6.2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/7.6.2.pdf
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ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ตัวบ่งชีท้ี  9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารของหน่วยงาน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนว่ยงาน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรือ ไม่มี () 

การด าเนินการ 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการ
นานาชาติ ตามค าสั่งฯ ที่ 305/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 (เอกสารประกอบที่ 9.1.1) มีการประชุม
คณะท างานฯ เรื่องการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555เพ่ือพิจารณา
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของศูนย์ฯ และต่อมาร่วมประชุมหารือ
กับหน่วยงานระดับศูนย์ฯ/สถาบัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เพ่ือทบทวนเกณฑ์การประเมินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
 2. มีการก าหนดนโยบายเรื่องประกันคุณภาพฯ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพ โดยดูแล ชี้แนะ ให้ศูนย์ฯ ด าเนินการ
การประกันคุณภาพตามแนวทางของคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ฯ เห็นชอบกับร่างคู่มือการประกันคุณภาพประจ าปี 2555 ของศูนย์ฯ ซึ่ง ได้เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ให้
เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจของศูนย์ฯ ตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้ง
ได้ปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินของศูนย์ฯ ตามมติที่ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับศูนย์/
สถาบัน (จัดโดยฝ่ายวิชาการ) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  
 3. ศูนย์ฯ จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยศูนย์ฯ ก าหนดตัวบ่งชี้ของศูนย์ฯ ตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรอบในการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของศูนย์ฯ และในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้เพ่ิมตัว
บ่งชี้ภารกิจหลักของศูนย์อีก 2 ตัวบ่งชี้ คือ  จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปี 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) และการสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) รวมองค์ประกอบคุณภาพในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ 
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/QAGuideline2555.pdf) ดังรายละเอียด
ปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2556  
 4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดยการ
วางแผนและด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการ
ติดตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2555  (ซึ่งเป็น
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิของปีการศึกษา 2554) ศูนย์ฯ ได้รับการประเมิน

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/QAGuideline2555.pdf
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 และได้น าผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ไปใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพและการประเมินตนเองของหน่วยงาน รวมทั้งและ
การวางแผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
เข้าสู่มาตรฐานสากลด้วย 
 5. ศูนย์ฯ ได้จัดท ามาตรการ/แนวทางเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินตนเองของศูนย์ฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2554 ซึ่งฝ่ายวิชาการมีการติดตามความคืบหน้าทุก 6 เดือน  หากยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุง 
สามารถแจ้งปัญหา-อุปสรรค เพ่ือฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมสรุปเสนออธิการบดี ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนทุกตัวบ่งชี้  โดยศูนย์ฯได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้มีกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนและ
การสร้างบรรยากาศนานาชาติให้มากขึ้น  เช่น การจัดเสวนาด้านวัฒนธรรมอาเซียน การจัดสัปดาห์
ภาพยนตร์อาเซียนและการทบทวนเป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2557 และการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้
ในการประเมินตนเองของศูนย์ฯ อีก 2 ตัวบ่งชี้ เพ่ือสะท้อนภารกิจของศูนย์ฯในด้านการขยายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ และการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากร
ยกระดับทักษะความเป็นสากลเพ่ิมขึ้น โดยผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับศึกษาและฝึกฝน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมและก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคลากรของศูนย์ฯอย่างน้อยหนึ่ง
วันท าการ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนานาชาติกับหน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
 6. ศูนย์ฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ฐานข้อมูล
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ (http://cia.sut.ac.th/cia/showcooperationAll.php) 
และฐานข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทส. กับสถาบันในต่างประเทศ (MOU) (http://cia.sut.ac.th 
/MOUonline/showsplit.php) ซ่ึง ศูนย์ฯ ได้พัฒนาระบบให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดและมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฯและในการ
ด าเนินงานด้านกิจการนานาชาติของมหาวิทยาลัยด้วย  
 7. ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์ฯ มีบทบาทในการ
อ านวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะส านักวิชาเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาให้
เป็นสากล ดังนั้น ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ จึงอาศัยการมีส่วนร่วมของอาจารย์/ส านักวิชา และ
นักศึกษานานาชาติเป็นอย่างมาก เช่น ในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ อาจารย์/ส านัก
วิชา จัดท า/เตรียม(ร่าง)ข้อตกลง เพ่ือส่งให้ศูนย์ฯ ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้มีการลงนามร่วมกัน 
หรือในการต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือ
ต่างประเทศ ศูนย์ฯ ประสานงานจัดการประชุมร่วมกันโดยมีผู้แทนจากส านักวิชา/อาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการประชุมทุกครั้ง ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆส าหรับนักศึกษานานาชาติ (ตามแผนปฏิบัติการ) เช่น 
การจัดงาน International Night การจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมนานาชาติ การเสวนาแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรม การจัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมหารือ การวางแผนด าเนินกิจกรรม การควบคุมดูแลแก้ปัญหาเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งสรุปปัญหาในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกันโดย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน และมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างประธานและเลขานุการคณะท างานประกันคุณภาพของศูนย์และสถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ระดับศูนย์/
สถาบัน รวมทั้งหารือร่วมกันในประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นโอกาสที่หน่วยงานระดับศูนย์ฯได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความคิดเห็น และเรียนรู้รายละเอียดการด าเนินการประกันคุณภาพระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการประกันคุณภาพของศูนย์/สถาบัน และน าผลที่ได้จากการประชุมมาปรับเกณฑ์การประเมินให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ศูนย์ฯ มีคณะท างานจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน และคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายในการประกันคุณภาพภายใน 
 9. ในปีนี้ศูนย์ฯ ริเริ่มด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามกลยุทธ์ของศูนย์ฯ โดย 1. การเดินทางเข้า
พบเยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนใน กทม. เพ่ือแนะน าโครงการจัดสรรทุนดุษฎี
บัณฑิต 9 ทุนให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน และแนะน าศักยภาพของ มทส. ในการจัดการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติและการวิจัย 2. การประชาสัมพันธ์ศักยภาพ มทส. ร่วมกับ Cambridge 
Guide to Excellence Project – 2014 (CUSU-50 Years of Excellence) ซึ่งเผยแพร่ทั่วโลก และแจก
เอกสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯและ
ของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เป็นที่ตั้งของส านักงานเลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและ
แปซิฟิกซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในเอเชียและแปซิฟิก โดยการจัดประชุม 
สัมมนา ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่
ถือเป็นแนวปฏิบัติด้านประกันคุณภาพ 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 
บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ 4 คะแนน 9 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

- เอกสารประกอบที่ 9.1.1  ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 305/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ (หน้า 105) 

- เอกสารประกอบที่ 9.1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 
(หน้า 106) 

- เอกสารประกอบที่ 9.1.3 การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 (หน้า 107) 

- เอกสารประกอบที่ 9.1.4 การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 (หน้า 109) 

- สรุปรายการกิจกรรมสนับสนุนการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 
(พฤษภาคม 2555- เมษายน 2556) (เอกสารประกอบที่ 12.3.2)  

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์กิจการนานาชาติ ปี 2555 (Document/SAR2554/QAGuideline2555.pdf) 
 

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.1-305-2552.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.1-305-2552.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.2.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.3.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.3.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.4.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/9.1.4.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/ManualSar2555_Final.pdf


 

- 30 - 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555-

เมษายน 2556) 
12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปี 

2555 (พฤษภาคม 2555-เมษายน 2556)  
12.3 การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555 (พฤษภาคม 2555-เมษายน 2556)  

 

ตัวบ่งชี้ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555  
 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

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

น้อยกว่า 160 คร้ัง 161-190 คร้ัง 191-220 คร้ัง 221-250 คร้ัง ตั้งแต่ 250 คร้ัง ขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอความร่วมมือหน่วยงานใน มทส. ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ/กิจกรรมนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555-เมษายน 2556) โดยกรอกข้อมูล
ผ่านระบบ MIS และศูนย์ฯรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจาก 1. ข้อมูลการให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของ
ศูนย์กิจการนานาชาติ 2. ระบบการลาไปต่างประเทศของส่วนการเจ้าหน้าที่ สรุปมีการด าเนินกิจกรรม
นานาชาติทั้งหมด 381 ครั้ง จ าแนกเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จ านวน 339 ครั้ง 
และเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาจ านวน 42 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 12.1.1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
381  ครั้ง 5 คะแนน ตั้งแต่ 250 ครั้ง ขึ้นไป  

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

2556) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 (หน้า 110) 
  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1Activities.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1Activities.pdf
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ตัวบ่งชี้ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   
ปี 2555 (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

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

น้อยกว่า 5 ฉบับ 6-10 ฉบับ 11-15 ฉบับ 16-19 ฉบับ 
ตั้งแต่ 20 ฉบับ 

ขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจการนานาชาติอ านวยความสะดวกให้กับส านักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ฯ พิจารณาเนื้อหาและภาษาในข้อตกลงซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแล้ว และจัดท าเป็นวาระเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติทักท้วง ก่อนเสนอให้ทั้งสองฝ่ายลงนาม ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์ฯ ได้อ านวยความ
สะดวกให้กับส านักวิชาและหน่วยงานต่างๆ (วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร 
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส านักงานอธิการบดี) ในการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 9 ประเทศ (เกาหลี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย 
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ อิหร่าน อินโดนีเซีย) 17 มหาวิทยาลัย จ านวน 26 ฉบับ ลงนามแล้ว 21 ฉบับ 
และอยู่ในระหว่างด าเนินการลงนามอีก 5 ฉบับ  (http://cia.sut.ac.th/MOUonline/showsplit.php) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

21 ฉบับ 5 15 ฉบับ  

รายการหลักฐาน  :  
- เอกสารประกอบที ่12.2.1 สรุปผลการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 

(พฤษภาคม 2555-เมษายน 2556) (หน้า 116) 
 
  

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.2.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.2.1.pdf
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ตัวบ่งชี้  12.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555   
(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2 ครัง้ 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7-8 ครั้ง 9 ครั้งขึ้นไป 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 ศูนย์กิจการนานาชาตสินับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ  รับสมัครนักศึกษานานาชาติ รวมทั้งดูแลอ านวยความสะดวกนักศึกษา
นานาชาติในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ การจัดงาน International 
Night การจัดทัศนศึกษา การจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาติ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการอาเซียน จ านวน 5 ครั้ง และในปีนี้ศูนย์ฯ จัดท าโครงการเยือนสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 8 ประเทศ เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัยและศักยภาพในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน 
ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ จ านวน 8 ประเทศ 8 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานสรุปการเยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน (พฤศจิกายน -ธันวาคม 2555)  
(http://cia.sut.ac.th) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ  
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

13 ครั้ง 5 10 ครั้ง  

รายการหลักฐาน  :  
- เอกสารประกอบที ่12.3.1 รายงานสรุปการเยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน 

(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555) (หน้า 120) 
- เอกสารประกอบที่ 12.3.2 สรุปรายการกิจกรรมสนับสนุนการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของศูนย์กิจการ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2555 (พฤษภาคม 2555- เมษายน 2556) (หน้า 125) 
 

http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.3.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.3.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1.pdf
http://cia.sut.ac.th/images/stories/Document/SAR2555/attach/12.1.1.pdf
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ แผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
ศูนย์/สถาบัน 

7 ข้อ มีการด าเนินการ
6 ข้อ  

 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

5 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ  

(5 ข้อ)  

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์
กิจการนานาชาติ 

ตั้งแต่ ร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

ร้อยละ 98.92 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.80 คะแนน 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 9 ข้อ มีการด าเนินการ  
8 ข้อ  

4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4.00 คะแนน 
องค์ประกอบที ่12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี ้12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของ
มหาวิ ทยาลั ย  ปี ก า รศึ กษา  2555 
(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  

ตั้งแต่ 250 คร้ัง
ขึ้นไป 

381 คร้ัง 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัย
ลงนามร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่ า งป ระ เท ศ  ปี ก า รศึ กษ า  255 5 

ตั้งแต่ 20 ฉบับ
ขึ้นไป 

21 ฉบับ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) 

(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) 
ตัวบ่งชี ้12.3 การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิ ตศึ กษา  ปี ก า รศึ กษา  2555 
(พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556)  

ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้น
ไป 

13 ครั้ง 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12   5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
  4.80 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555  เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และ แผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
8 ข้อ 

(5 คะแนน) 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบัน

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ 3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
5 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี ้7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการ

นานาชาติ 
ร้อยละ 98.95 
(5 คะแนน) 

ร้อยละ 98.50 
(5 คะแนน) 

ร้อยละ 98.92 
(5 คะแนน) 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
8 ข้อ 

(4 คะแนน) 
องค์ประกอบที ่12  การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี ้12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2555 
280 ครั้ง 

(5 คะแนน) 
292 ครั้ง 

(5 คะแนน) 
381 คร้ัง 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 12.2* จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยลง

นามร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปี 
การศึกษา 2555  

  21 ฉบับ 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี ้12.3* การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2555  

  13 คร้ัง 
(5 คะแนน) 

 

หมายเหตุ * ตัวบ่งชี้ 12.2 และ 12.3 เป็นตัวบ่งชี้ใหม่ ซึ่งเพ่ิมเติมในปี 2555  
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ปีการศึกษา 2555 ศูนย์กิจการนานาชาติด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 4 องค์ประกอบ 

10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์กิจการนานาชาติอยู่ในระดับดีมาก คือ ได้คะแนน 4.80 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า 8 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนผลการ
ประเมิน 5 คะแนนเต็ม และ 2 ตัวบ่งชี้ได้คะแนน 4 คะแนน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 4) ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบริหารความเสี่ยง 
 5) ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์กิจการนานาชาติ 
 6) ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 
 7) ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555  
 8) ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ปีการศึกษา 2555  
 ตัวบ่งชี้ท่ีได้คะแนน 4 คะแนน 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้รับบริการทุกระดับของ

ศูนย์/สถาบัน 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
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จากรายละเอียดผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น/แนวทาง
เสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์กิจการนานาชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ จุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

 

ในการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555 ศูนย์ฯ ได้ทบทวนนโยบาย 
ปรัชญา ปณิธาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง ระหว่างแผนปฏบิัติการของศูนย์ฯ 
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ โดย
บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ผลผลติตัวชี้วดั (3 ผลผลิต 3 ตัวบ่งชี้ 14 
กิจกรรม) และด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี รวมทั้งรายงานผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน และปรับปรุงแผนปฏบิัติ
การตามกระบวนการพัฒนาแผนฯ ของ
มหาวิทยาลยั  

1. จัดท าแผนในเชิงรุกให้มาก
ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสู่สากล และ
การสนับสนุนการจัดหลักสูตร
นานาชาติให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 
 

ไม่มี ไม่มี 

7. การบริหารและการ
จัดการ 
   

ศูนย์ฯ ได้ด าเนินงานด้านการพฒันาหน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดท าแผนระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารและการ
ตัดสินใจของมหาวิทยาลัย การบริหารความ
เสี่ยง และการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการประจ าศูนย์และ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ฯให้ใช้งานได้อย่าง
เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของศูนย์ฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และศูนย์ฯ ได้
ด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 
ประเมินตนเองในปีนี้ เป็นครั้ งแรก โดยใช้

1.  จะด า เนินการให้มีการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
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ผู้บริหารของศูนย์ฯ มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
ศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการให้มีการ
ประเมินตนเองของผู้อ านวยการศูนย์และ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ในปีนี้เป็นปีแรก
ด้วย โดยทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์บรรลุเป้าหมายได้คะแนน เต็ม 5 คะแนน    
 
 

2. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องให้
หน่วยงานและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์
จากระบบสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ และขอความร่วมมือ
ตอบแบบประเมิน เพื่ อน า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาฐานข้อมูล 
3 .  ส่ ง เ สริ ม  สนั บสนุน ให้
บุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถมากยิ่งขึ้น   
4 .  ก ร ะ ตุ้ น บุ ค ล า ก ร ใ ห้
แสวงหาประเด็นความรู้ใหม่ๆ
และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
ศูนย์ฯ  

แบบสอบถามที่ออกแบบโดยฝ่ายวิชาการ 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการไม่
สอดคล้องกับช่วงของการประเมิน 
2. ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ  ผู้ ตอบแบบ
ประเมินมีจ านวนน้อยและไม่มีข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปรับปรุง  
 

 
 
 
2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศตอบแบบ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 
เช่น การให้รางวัลผู้ที่ ร่วม
ตอบแบบสอบถาม 
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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 
 

1. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
กา รประกั นคุณภาพของ
ศูนย์ฯ ให้ต่อเนื่อง เป็นระบบ 
ตลอดทั้งปีการศึกษา และ
เป็นปัจจุบันให้มากข้ึน  
 

1. ถึงแม้ศูนย์ฯ จะพัฒนาการท างานให้เป็นเชิง
รุกมากข้ึน โดยจัดท าโครงการเยีย่มเยือน
เอกอัครราชทูตหรือเจ้าหน้าที่ระดับสงูของ
สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเพื่อ
แนะน า/ประชาสัมพนัธ์ศักยภาพของ
มหาวิทยาลยัฯในการจัดการศึกษาและการวิจัย
รวมทั้งการให้ทุนประเทศอาเซียน ตลอดจน
การด าเนินการภารกิจอื่นๆ แต่ยงัไม่ถือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาหน่วยงานได ้

 1. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีใน
กา รประกั นคุณภาพของ
หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ 
ผ่ านช่องทางต่างๆเพื่ อให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร พัฒ น า
หน่วยงานต่อไป 
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12. การด าเนินงานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

ศูนย์ฯ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับส านักวิชา
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา รวมทั้ งการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติจากทุกหน่วยงาน โดยให้
ส านักวิชากรอกข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ
ออนไลน์ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นปัจจุบัน 
สามารถรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังแสวงหาข้อมูล
จากช่องทางอื่น เช่นจากฐานข้อมูลการ
ให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าของ
ศูนย์ฯ เอง รวมทั้งข้อมูลจากระบบการลาไป
ต่างประเทศของส่วนการเจ้าหน้าที่  ซึ่งการ
แสวงหาข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้ครอบคลุมมากข้ึน  
 
ในปี 2555 ศูนย์รวบรวมข้อมูล ฯ จากแหล่ง
ต่างๆ ดังกล่าว ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 
จ านวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นในปี 2555
มีจ านวน 381 ครั้ง อ านวยความสะดวกใน

1. ติดตามผลการด าเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ของส านักวิชา/หน่วยงาน 
เพื่อจัดท ารายงานผลความ
ร่วมมือภายใต้ข้อตกลงเป็น
ประจ าทุกปี 
2. ขอความร่วมมือส านักวิชา
ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม
นานาชาติของส านักวิชาให้
เป็นระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
กรอกข้อมูลออนไลน์ของแต่
ละส านักวิชาสามารถรวบรวม
กรอกข้ อมู ล ให้ ศู น ย์ ฯ  ไ ด้
ครบถ้วนและสะท้อนภาพรวม
ด้านกิจกรรมนานาชาติที่เป็น
จริงของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
สมบูรณ์ 
3. จัดอบรมการกรอกข้อมูล
กิจกรรมนานาชาติออนไลน์
ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
4.  ร่ วมมื อกับส านั กวิ ชา / 

ศูนย์ฯ มีบุคลากรจ านวนน้อยไม่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ที่มีเพิ่มขึ้นตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน 

มหาวิทยาลั ยควรจั ดสรร
อัตราก าลังเพิ่มให้ศูนย์ฯ เพื่อ
สนับสนุนการอ านวยความ
สะดวกในการด า เนินงาน
ความร่วมมือต่างประเทศหรือ
การดูแลนักศึกษานานาชาติ
รวมทั้ งการขยายงานของ
ศูนย์ฯ ต่อไป 
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ก า ร จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศโดยมีการลงนามร่วมกันแล้ว
จ านวน 21 ฉบับ และจัดกิจกรรมสนับสนุน
การจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจ านวน 13 
คร้ัง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และได้คะแนนเต็ม 5 
ซึ่งสามารถสะท้อนความส าเร็จในการด าเนิน
ภารกิจหลักของศูนย์ฯ ในการสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 
(ร่าง) แผนความร่วมมือกับ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แล ะ เ ส น อ
มหาวิทยาลัยตั้งคณะท างาน/
กรรมการพิจารณา (ร่าง) เพื่อ
จั ด ท า เ ป็ น แ ผ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 


