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คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเองของศูนยกิจการนานาชาตปิระจําปการศึกษา 2549 จดัทําข้ึนเปนปที่

สองตามแนวทางการดาํเนนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย

สรุปภาพรวมผลการประเมนิตามปจจัยและตัวชี้วัดได 4 

 
รายงานฉบบันีแ้สดงผลการดาํเนินงานของศูนยในรอบปการศึกษาท่ีผานมา     ทั้งในภาพรวมและ

รายปจจัย ตัวชี้วัด ตลอดจนจุดเดน จดุดอย และแนวทางในการพัฒนาหนวยงาน โดยแบงเปน 4 สวน คือ 

สวนแรกจะเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยกิจการนานาชาต ิ สวนทีส่อง จะเปนผลการดาํเนินงานและผล

การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด สวนที่สามจะนําเสนอจดุเดน จดุดอย และขอเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาและการแกไขปรบัปรงุสวนสุดทายจะเปนภาคผนวก ซึ่งนําเสนอขอมูล ตัวเลข รายละเอียด ที่เปน

หลักฐานยืนยันสนับสนุนผลการดําเนินงานที่ไดรายงานไวในสวนที่สองและสาม 

 
ศูนยกิจการนานาชาติจะนําผลการประเมินที่ปรากฏในรายงานฉบบันีไ้ปใชประโยชนในการ

ปรับปรุงแกไขจุดดอยและพัฒนาจุดเดนเพื่อใหศูนยฯ สามารถมีบทบาทสนบัสนนุและสงเสริม

มหาวิทยาลัยฯ ใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นนําของเอเชียไดตามพันธกิจของศูนยฯ 
 
ขอขอบคณุสํานักวิชา ที่ใหความรวมมือดานขอมูลกิจกรรมนานาชาติที่สามารถสะทอนภาพรวม

ความรวมมือกับตางประเทศของมหาวิทยาลัย และงานประกันคณุภาพ สวนสงเสริมวิชา 
การที่ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งบุคลากรของศูนยฯ ทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานฉบับนี้ 
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บทนํา 

 
1. ความเปนมา 

 

ศูนยกิจการนานาชาต ิ เดิมเปนหนวยงานระดับสวน มช่ืีอเรียกวา สวนวิเทศสัมพันธ ซึ่งตั้งข้ึนใน

สํานักงานอธิการบด ีตอมาไดเปลี่ยนเปนศูนยกิจการนานาชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 เพ่ือทําหนาที่

เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการตดิตอ ประสานงาน อํานวยความสะดวก ตดิตามความกาวหนา 

และประเมนิผล เก่ียวกบักิจการนานาชาต ิ วเิทศสัมพนัธ และความรวมมือกับตางประเทศ ของมหาวิทยาลัย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก)   

 

โครงสรางของศูนยกิจการนานาชาติเดิมประกอบดวย 3 ฝาย คือ ฝายโปรแกรม (Program 

Division) แบงเปน 4 งาน รับผดิชอบดแูลและประสานงานความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาคตางๆ  

ฝายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ (Protocol, Information and Public Relations Division) 

แบงเปน 2 งาน รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศ และรับรองแขกจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศกึษา องคกร

ตางๆ จากตางประเทศ รวมทั้งบริการดานหนังสือเดินทางและวีซา  ฝายธุรการ ดูแลรับผดิชอบกิจการ

ภายในของศูนยฯ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารภาคผนวก ข) แตปจจบุัน โครงสรางองคกรไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ดังจะปรากฏตอไปในหัวขอ 4 โครงสรางองคกร 

 

2. วิสัยทัศน 

 

มุงมั่นสนับสนนุและสงเสริมภารกิจดานความรวมมือตางประเทศของมหาวิทยาลัยในทุกดานเพื่อ

ความเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศไทยและชัน้นําของเอเชยี 

 
3. พันธกิจ  

สนับสนนุ สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการติดตอ ประสานงานความรวมมือกับ

ตางประเทศใหกับสํานักวิชา สาขาวิชา ศูนย สถาบัน และทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรางขีด

ความสามารถทางวิชาการเพือ่ใหสามารถเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นนําของเอเชีย 
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4. โครงสรางองคกรและการบริหาร 

โครงสรางองคกรปจจุบันของศูนยกิจการนานาชาตปิระกอบดวย ผูอํานวยการ (รองศาสตราจารย 

ดร. เสาวณีย รัตนพานี  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาการแทนผูอํานวยการ) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ในฝายโปรแกรม 2 คน เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปในฝายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ 2 คน 

และพนักงานธุรการ 1 คน  

 

 ศูนยกิจการนานาชาติอยูภายใตการกํากับดแูลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปจจุบันรักษาการ

แทนผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีคณะกรรมการประจาํศูนยกิจการนานาชาติกํากับดูแลดานนโยบายในการ

ดําเนินงาน  โครงสรางองคกรและการบริหารของศูนยกิจการนานาชาติสามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี ้

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

   

5. บุคลากร 

ศูนยกิจการนานาชาติมีบุคลากรจํานวน 5 คน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 คน และ

พนักงานธุรการ 1 คน โดยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 คน รับผิดชอบงานในฝายโปรแกรม และอีก 2 คน 

รับผิดชอบงานในฝายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ อีก 1 คนเปนพนักงานธุรการ แยกตามวุฒิ

การศึกษา ดังนี้ 

 

วุฒิการศึกษา  

จํานวนบุคลากร 

 

รวม ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายวิชาการ -         -      -     -       - 

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั 5 1 2      2       - 

รวม 5 1 2      2       - 

 

 

* น.ส. ณัฐฐา พันธยาง ยายโอนไปปฏิบัติงานสํานักวิชาวทิยาศาสตร เดือนมีนาคม 2550 และน.ส. ศิริรัตน กาญจนนิมมาน ปฏิบัติงานแทน  

ศูนยกิจการนานาชาติ 5

คณะกรรมการประจําศูนยฯ 

ฝายพิธีการ สารสนเทศและวิเทศสัมพนัธ2 

พ.ธุรการ 1* 
1. (ป-248) น.ส. ณัฐฐา  พันธุยาง 

ฝายโปรแกรม 2 

ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาต ิ

รศ.ดร. เสาวณีย รัตนพานี 

ฝายธุรการ 

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

จ. บริหารงานทั่วไป (2) 
1. (ป-517) นางสุขุมาลย  ขําพิศ 
2. (ป-519) นางสาวกรณิกาณ  ใหมยะ 
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6. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

จากขอมูลรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ศูนยกิจการนานาชาติสามารถสรุปผลการดําเนนิงาน

และการประเมินตนเองของศูนยกิจการนานาชาติได ดังนี้ 

6.1 ความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปกับ ปณิธาน วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 
ในการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549 ศูนยกิจการนานาชาติยึดปณิธาน 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิสัยทัศนของศูนยฯ เองเปนหลกั  

แผนปฏบิัติการประจําป 2549 ของศูนยฯ สอดคลองกับปณิธาน วสัิยทัศน และยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในระดับผลการประเมิน 5 มีวัตถุประสงคเพ่ือการประสานการสรางเครือขายและการ

ดําเนนิงานความรวมมือทางวิชาการระหวาง มทส กับสถาบัน/องคกรการศึกษาในตางประเทศ เพ่ือ

สนับสนนุการดําเนนิการของสํานักวิชาเกีย่วกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

เพ่ือขยายและพัฒนาการใหบริการดานกิจการนานาชาตแิกหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยไดดีอยาง

ตอเนื่อง การดําเนนิกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการดังกลาวทําใหศนูยฯ บรรลุวัตถุประสงคตามทีไ่ดกําหนด

ไว ซึ่งจะมีสวนสนับสนนุอยางสําคญัในการเสริมสรางขีดความสามารถทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให

สามารถเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชียไดในอนาคตตามปณธิานของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 ศูนยกิจการนานาชาติไดปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปที่กําหนดไว และมีผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัตกิารในปงบประมาณ 2549 ไดครบตั้งแต 95% ข้ึนไปซึ่งมีคาเทากับ 5 โดย

คํานวณรวมทกุภารกิจและผลลิตของศูนยฯ ซึ่งมีผลการปฏิบตังิานและน้ําหนกัความสําคัญของแตละ

ภารกิจ/ผลผลิตเทาเทียมกัน (รายละเอียดปรากฏในเอกสารภาคผนวก ค  ง  จ และ ฉ)   

 

 6.2 กิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยทั้งที่ดําเนินการโดยสํานักวิชาและศูนยกิจการนานาชาติ

มีจํานวน 146 ครั้ง (เกณฑประเมิน 60 ครั้งข้ึนไปเทากับ 5) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนความสําเร็จ

ในการดําเนินภารกิจหลักของศูนยฯ  ในการสนับสนนุและอํานวยความสะดวกในการดําเนนิการความรวมมือ

กับตางประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้จาํนวนกิจกรรมนานาชาติที่

ดําเนนิการโดยศูนยกิจการนานาชาติมีจํานวน 27 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ช)  

 นอกจากนี ้ ศูนยฯ ไดจัดเกบ็รวบรวมขอมูลความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศใน

ภาพรวมและขอมูลความรวมมือกับมหาวทิยาลัยในตางประเทศภายใตขอตกลงยอนหลังตั้งแตป 2536 

ซึ่งกําลังอยูในระหวางการจัดทําเปนฐานขอมูลกิจกรรมนานาชาติของศูนยฯ เพ่ือใชประโยชนตอไป 

 เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศนานาชาติของมหาวิทยาลัยในทางวิชาการ ศูนยฯ ในฐานะที่รับผดิชอบ

กิจการความรวมมือกับตางประเทศ และในฐานะสํานกังานเลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและ

แปซิฟก (The Association of Universities of Asia and the Pacific-AUAP) ไดมสีวนรวมโดยทาํหนาที่

ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยฯ และสมาคม AUAP ในการเตรียมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

3 



นานาชาติหัวขอ University-Industry-Government Tripartite Cooperation in Higher Education in 

Asia and the Pacific Region ซึ่งกําหนดจัดขึ้นเพื่อฉลอง17 ป การสถาปนามหาวทิยาลัยฯ ระหวางวันที่ 

26-28 กรกฎาคม 2550 

 สําหรับการเสริมสรางบรรยากาศนานาชาติโดยทั่วไป ศนูยฯ ไดเขารวมโครงการสัปดาหภาพยนตร

ฝร่ังเศสในมหาวิทยาลัยของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และไดจัดสัปดาหภาพยนตรฝร่ังเศสใน

มหาวิทยาลัยระหวางวันที่ 30 กันยายน- 4 ตุลาคม 2549  

 

6.3 สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อสรางเสริมบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศูนยฯ  

สูองคการเรียนรู   

ศนูยฯ สนับสนุนบคุลากรของศูนยฯ ใหเขารับการอบรม สัมมนาเพือ่พัฒนาตนเองและหนวยงาน 

โดยบคุลากรของศูนยทุกคน เขารับการอบรม สัมมนา ทัง้ในและตางประเทศจํานวน 17 ครั้ง โดยหัวขอที่

เขารับการอบรมเปนหัวขอที่เหมาะสมและสามารถนาํมาใชในการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเองและศูนยฯ 

ได จํานวนบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏบิัตงิานทั้งในและตางประเทศดงักลาวคิด

เปนรอยละ 100 มีคาเทากับ 5 (รายละเอียดการเขารวมกิจกรรมพัฒนาบคุลากรภาคผนวก ซ)  

ศูนยฯ ไดทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย ประจําป 2548  ซึ่งดําเนนิการโดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเมือ่วันที่ 21 กันยายน 2549 และไดรับรายงานเมื่อ 15 มกราคม 

2550 และศูนยฯไดจดัทําแผนการจัดความรูในแตละฝายขึ้นเพือ่ใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแตละงาน/ฝาย เพ่ือ

เปนคูมือในการปฏบิัติงาน ซึ่งในปตอไป ศูนยฯ จะสนบัสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมพฒันาตนเองและ

พัฒนาศนูยฯ สูองคการเรียนรูใหมากขึ้น เพ่ือประโยชนทางวิชาการของศูนยฯและของมหาวิทยาลัย โดย

ในปการศึกษา 2549 ศูนยไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดเพิ่มเติม (ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของพนักงานที่ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในการปฏบิัตงิานทั้งในประเทศและตางประเทศ) เพ่ือกระตุนและใหโอกาส

บุคลากรของศนูยฯ เขารวมกิจกรรมพัฒนาบคุลากรเพือ่เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของศูนยฯซึ่งจะ

ทําใหสามารถพัฒนาศนูยฯสูองคการเรียนรูไดมากขึ้น 

 นอกจากนี้ ในฐานะสํานักงานเลขาธิการสมาคมมหาวิทยาลัยแหงเอเชียและแปซิฟก (สมาคม AUAP)

ศูนยฯ ไดจัดทําวารสารขาว AUAP Gazette เพ่ือเผยแพรกิจกรรม ขาวสารของสมาคมฯ รวมทั้ง ขอมูล ความรู 

อ่ืนๆ จดัสงใหมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของสมาคมฯ 

(http://www.sut.ac.th/auap) ดวย 

 

6.4 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย 
ศูนยฯ ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจในการใหบรกิารของศูนยฯ 

หนึ่งครั้ง ในปงบประมาณ 2549 ซึ่งปรากฏวามีผูพอใจการบริการรอยละ 88.44 ซึ่งเทียบเทาระดบั 4 

อยางไรก็ด ี ผลการประเมินความพึงใจอาจไมสะทอนความเปนจริงทั้งหมดเนื่องจากศูนยฯ เก็บขอมูลตาม

ปงบประมาณ (ต.ค. 2548-ก.ย. 2549) ขณะที่การรายงานการประเมินตนเองของศูนยฯ จัดทําตามป

การศึกษา (พ.ค. 2549-เม.ย. 2550)  

4 



 

6.5 การประกันคุณภาพภายในและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

ศูนยมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2548 โดยไดแตงตั้ง

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ และไดรวมกันกาํหนดมาตรฐานและตัวชี้วดัของศูนยฯ 

รวมทั้งมีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยไดปรบั

ตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 ใหสอดคลองกับรายละเอียดตัวชีว้ัดข้ันต่าํที่

หนวยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (กําหนดโดยคณะทาํงานประกันคณุภาพ มทส) รวมทั้ง

ตัวชี้วัดซึ่งกําหนดขึ้นเองตามภารกิจของศูนยฯ ผลการประเมินตัวชี้วัดที ่ 4.1 ของศูนยฯ ในป 2549 (มี

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) อยูในระดับ 4 

สําหรับประสิทธิผลของการประกันคุณภาพของศูนยฯ มีผลการประเมินอยูในระดับ 4 เชนกัน 

เนื่องจากมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ อยางตอเนื่อง หลังจากที่ 

สมศ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาของ มทส เดือนกันยายน 2549 และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มทส ประจําปการศึกษา 2548 ไดแจงผลการประเมินฯในเดือนมีนาคม 2549 

โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ซึ่งหลังจากนั้น ศูนยฯ ไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของ

ศูนยฯ อยางตอเนื่อง อนึ่ง ศูนยฯ ไดเผยแพรรายงานผลการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 

2548 ทางเว็บไซตของศูนยฯ ดวย 

ตอมาคณะทํางานประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงปจจัยและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และฝายวิชาการขอใหศนูยฯ ทบทวนปจจัยและตัวชี้วดัเพื่อกําหนดตัวชี้วัดที่

ใชในการประเมินตนเองของศูนย ในปการศึกษา 2549 ซึ่งศูนยฯ ไดดําเนนิการตามที่ปรากฏในคูมือการ

ประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ 
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-2- 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 

จากขอมูลรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ศูนยกิจการนานาชาติไดทําการวิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลตามปจจัยและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงาน ซึ่งมี 4 ปจจัย 9 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ปจจัย ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
ปจจัย 1 ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป 

ตัวชี้วัด 1.1 แผนปฏิบัติการประจําปของศูนยกิจการนานาชาติ

มีความสอดคลองกับปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

 

ระดับผลการประเมิน 

มีความสอดคลองมากที่สุด มีคาเทากับ 5 

มีความสอดคลองมาก มีคาเทากับ 4 

มีความสอดคลองปานกลาง มีคาเทากับ 3 

มีความสอดคลองนอย มีคาเทากับ 2 

มีความสอดคลองนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 ของศูนยกิจการนานาชาติ สอดคลองกับปณิธานและ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ  มีวัตถุประสงคเพื่อประสานการสรางเครือขายและการดําเนินงาน

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง มทส กับสถาบัน/องคกรการศึกษาในตางประเทศ เพื่อสนับสนุน

การดําเนินการของสํานักวิชาเกียวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อ

ขยายและพัฒนาการใหบริการดานกิจการนานาชาติแกหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยไดดีอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกลาวจะทําใหศูนยฯ บรรลุวัตถุประสงคตามที่

ไดกําหนดไว และจะมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยใหสามารถเปนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งในประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชียได 

 

5 
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ตัวชี้วัด 1.2  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

 

ระดับคุณภาพ  

5=แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน  

4=แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย นอย

กวารอยละ 80 ของแผน  

3=มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

2=มีแผนกลยุทธของศูนยฯ 

1=คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของศูนยฯ 

 

ศูนยกิจการนานาชาติพิจารณากําหนดแผนปฏิบัติการฯ และแผนกลยุทธในการดําเนินงานความ

รวมมือกับตางประเทศ ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.6 ของมหาวิทยาลัยฯ(สนับสนุนใหมี

เครือขายการเรียนรูระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศ โดยแนวทาง คือการพัฒนาความเขมแข็ง

ในการดําเนินการตามโครงการความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น) แตศูนยฯ ไมไดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย ศูนยฯจึงพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑระดับคุณภาพ 2 (โดยที่แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการดําเนินงานของศูนยฯ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ดังกลาวขางตน) 

2 

ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

 

ระดับผลการประเมิน 

-มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบตั้งแต 95% ขึ้นไป มีคาเทากับ 5 
-มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ 85–94%   มีคาเทากับ 4 

-มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ 75–84%   มีคาเทากับ 3 

-มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบ 65–74%  มีคาเทากับ 2 

-มีการปฏิบัติงานตามแผนไดครบต่ํากวา 65% มีคาเทากับ 1 
 

ศูนยกิจการนานาชาติยึดหลักปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งสามารถสงผลใหศูนยฯมีผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2549 ไดครบตั้งแต 95% ขึ้นไป ซึ่งมีคาเทากับ 5 

โดยคํานวณรวมทุกภารกิจและผลผลิตของศูนยฯ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานและน้ําหนักความสําคัญของ

แตละภารกิจ/ผลผลิตเทาเทียมกัน 

5 
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ปจจัย ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ปจจัย 2 ระบบบริหาร จัดการ การพัฒนาศูนยฯ และบุคลากร 

ตัวชี้วัด 2.1 มีการพัฒนาศูนยฯ สูองคการเรียนรูโดยอาศัย 

ผลการประเมินจากภายใน และภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

5= มีการนําผลประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ 

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ 

จัดการความรู 

4= มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

3= มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ของแผน รอยละ 100 

2= มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ 

แผน รอยละ 50 

1= มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป 

งบประมาณที่ขอรบัการประเมิน 

ศูนยกิจการนานาชาติ ไดมีการทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนย ประจําป 2548  (ซึ่ง

ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 และไดรับรายงาน

เมื่อ 15 มกราคม 2550) และไดจัดทําแผนการจัดความรูในแตละฝายขึ้น เชน กําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานของแตละงาน/ฝายเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและเพื่อใหบุคลากรไดรับความรูและ

สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศูนยฯ สูองคการเรียนรูใหมากขึ้นเพื่อ

ประโยชนทางวิชาการของศูนยฯและของมหาวิทยาลัย 

3 
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ปจจัย ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของพนักงานที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ระดับผลการประเมิน 

ตั้งแตรอยละ 95 ขึ้นไป มีคาเทากับ 5 

รอยละ 90-94  ”          4 

รอยละ 85-89  ” 3 

รอยละ 80-84  ”    2 

นอยกวารอยละ 80           ” 1 

ศูนยกิจการนานาชาติสนับสนุนและใหโอกาสบุคลากรของศูนยฯ เขารับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา

ตนเองและหนวยงาน โดยบุคลากรของศูนยทุกคนเขารับการอบรม สัมมนา ที่ จัดขึ้นทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย และตางประเทศ คิดเปนรอยละ 100  โดยหัวขออบรมเหมาะสมกับงานซึ่งเปนประโยชน

ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรและหนวยงาน 

 

        5 

ตัวชี้วัด 2.3 ความพึงพอใจของการใหบริการของศูนยกิจการ

นานาชาติ 

 

ระดับผลการประเมิน 

มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป)มีคาเทากับ 

5  

มีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50-3.99)มีคาเทากับ 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.00-3.49)มีคาเทากับ 

3 

มีความพึงพอใจนอย (คะแนนเฉลี่ย 2.50-2.99) มีคาเทากับ 2 

มีความพึงพอใจนอยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.50)มีคาเทากับ 

 1 

 

ศูนยกิจการนานาชาติไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยฯ 

จํานวนหนึ่งครั้ง ตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2549 ซึ่งปรากฏวามีผูพอใจการบริการรอยละ 88.44 

ซึ่งเทียบเทาระดับ 4 อยางไรก็ดี ผลการประเมินความพึงใจอาจ     ไมสะทอนความเปนจริงทั้งหมด

เนื่องจากศูนยฯ เก็บขอมูลตามปงบประมาณ (ต.ค. 2548-ก.ย. 2549) ขณะที่การรายงานการ

ประเมินตนเองของศูนยฯ จัดทําตามปการศึกษา (พ.ค. 2549-เม.ย. 2550) ในปตอไปศูนยฯ อาจ

ปรับเปลี่ยนการเก็บขอมูลสํารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยฯ ใหสอดคลอง

กับการจัดทํารายงานการประเมิน ตนเองของศูนยฯ  

 

4 
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ปจจัย ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ปจจัย 3 การดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของ 

มหาวิทยาลัย 

 

ระดับผลการประเมิน 
- จํานวนกจิกรรมนานาชาติตั้งแต 60 ครั้ง/ปขึ้นไปมีคาเทากับ 5 

- จํานวนกจิกรรมนานาชาติ 50–59 ครั้ง/ป มีคาเทากับ 4 

- จํานวนกจิกรรมนานาชาติ 40–49 ครั้ง/ป มีคาเทากับ 3 
- จํานวนกจิกรรมนานาชาติ 30–39 ครั้ง/ป มีคาเทากับ 2 

- จํานวนกจิกรรมนานาชาติต่ํากวา 30 ครั้ง/ปมีคาเทากับ 1  

จํานวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งของศูนยกิจการนานาชาติจํานวน 

146 ครั้ง และจํานวนกิจกรรมนานาชาติที่เกิดขึ้นของศูนยกิจการนานาชาติเองมีจํานวน 27 ครั้ง 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ช) 

5 

ปจจัย 4 การประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 4.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอให 

เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

ระดับคุณภาพ 
5=มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน

ใหเกิดผลด ี

4=มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกบัแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

3=มีการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวยการพัฒนา   

คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป 

2=มีการกาํหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของศูนยฯทีส่อดคลองกับของมหาวิทยาลัย

และลกัษณะงานของศูนยฯ 

1=มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน 

ศูนยกิจการนานาชาติมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2548

โดยไดแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ และไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน

และตัวชี้วัดของศูนยฯ รวมทั้งมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน โดยไดปรับตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 ให

สอดคลองกับรายละเอียดตัวชี้วัดขั้นต่ําที่หนวยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (กําหนด

โดยคณะทํางานประกันคุณภาพ มทส) รวมทั้งตัวชี้วัดซึ่งกําหนดขึ้นเองตามภารกิจของศูนยฯ 

4 

10 



 

 

 

 
ปจจัย ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน  ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด 4.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 

ระดับคุณภาพ 

5=มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ศูนยฯพัฒนาขึ้นหรือการ 

ปฏิบัติที่เปนเลิศหรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆใน 

มหาวิทยาลัย 

4=มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ของศูนยฯ อยางตอเนื่อง 

3=มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่ 

เกี่ยวของและสาธารณชน 

2=มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1=มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยฯ อยางตอเนื่อง 

 

1. สมศ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาของ มทส เดือนกันยายน 2549 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มทส ประจําปการศึกษา 2548 แจงผลการประเมิน

ศูนยกิจการนานาชาติประมาณเดือนมีนาคม 2549 โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางการ

พัฒนา ซึ่งศูนยฯ ไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ศูนยฯ ได

รายงานผลการประกันคุณภาพภายในเผยแพรทางเว็บไซตของศูนยฯ ดวย 

3. ตอมาคณะทํางานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงปจจัยและตัวชี้วัดการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และฝายวิชาการขอใหศูนยฯ ทบทวนปจจัยและตัวชี้วัด

เพื่อกําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินตนเองของศูนย ในปการศึกษา 2549 ซึ่งศูนยฯ ได

ดําเนินการตามที่ปรากฏในคูมือการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 

2549 

4 
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สรุปภาพรวมผลการประเมิน 
 

จากขอมูลรายละเอียดผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามปจจัยและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ

การศึกษาของศูนยกิจการนานาชาติขางตน สามารถนํามาสรุปเปนผลการประเมินตามปจจัยและตัวชี้วัดและสรุปเปนภาพรวมได

ดังตอไปนี้ 
 

ปจจัย/ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ปจจัย 1 ปณิธาน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวชี้วัด 1.1 แผนปฏิบัติการประจําปของศูนยกิจการนานาชาติมีความสอดคลองกับปณิธาน

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 1.2 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
 

 
5 
 
2 
5 
 

ปจจัย 2 ระบบบริหาร จัดการ การพัฒนาศูนยฯ และบุคลากร 
ตัวชี้วัด 2.1 มีการพัฒนาศูนยฯ สูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก 

ภายใน และภายนอก 
ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของพนักงานที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติ 

งานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ตัวชี้วัด 2.3 ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยกิจการนานาชาติ 

 
3 
 

5 
 

4 

ปจจัย 3 การดาํเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ 
ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนกิจกรรมนานาชาติท่ีเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 
5 

ปจจัย 4 การประกันคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 4.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัด 4.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
4 

 
4 

                                                                  ภาพรวม 4 
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-3- 
จุดเดน-แนวทางเสริมและ จุดออน-แนวทางแกไข 

 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามปจจัยและตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏในสวนที่ 2 ศูนยกิจการนานาชาติไดสรุปจุดเดน พรอมทั้ง

เสนอแนวทางเสริมเพื่อใหสามารถพัฒนาจุดเดนใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอจุดออนในการดําเนินงานของศูนยฯ และแนวทางแกไข ปรับปรุง  ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 

ปจจัย/ตัวชี้วัด จุดเดน แนวทางเสริม 

ปจจัย 1. ปณิธาน วิสัยทัศนและแผน 

ปฏิบัติการประจําป 

ตัวชี้วัด 1.1 แผนปฏิบัติการประจําปมี

ค ว า มสอดคล อ ง กั บ ปณิ ธ า นแล ะ

วิสัยทัศน 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 1.3 การปฏิบัติงานตามแผน 

ปฏิบัติการประจําป 

 

 

1. ศูนยกิจการนานาชาติมีแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความสอดคลอง

กับปณิธานและวิสัยทัศนมากที่สุด โดยมีระดับผลการประเมิน 5 

 

 

 

 

 

 

ศูนยกิจการนานาชาติเปนหนวยงานระดับศูนยที่มีขนาดเล็ก มี

พนักงาน 5 คน  ศูนยฯ จึงมุงเนนใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการของศูนยฯ เปนหลัก โดยบุคลากรของศูนยฯ ใหความ

รวมมือปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 

 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยใหมีผลผลิต/กิจกรรมที่

ครอบคลุมภารกิจของศูนยฯ ใหกวางขวางและสอดคลองกับตัวชี้วัด

ของการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น 

2. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ความเขาใจ 

ความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหมากยิ่งขึ้น โดย

ตระหนักในภาระหนา ที่ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให เปน

มหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของประเทศและชั้นนําของเอเชีย 

 

1. พัฒนาบุคลากรใหสามารถแปรแผนปฏิบัติการใหเกิดผลผลิต/

กิจกรรม ตามเปาหมาย โดยมีระดับผลการประเมินสูงยิ่งขึ้นในปตอไป 

2. ปรับปรุงมาตรการ แนวทาง ในการปฏิบัติงาน (ประสานงาน บริการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล) ตามแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการใหมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัย 3. การดําเนินงานความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

 

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนกิจกรรมนานาชาติที่

เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

จํานวนกิจกรรมนานาชาติทางวิชาการที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยจํานวน 

146 ครั้งในปการศึกษา 2549 สวนใหญเปนกิจกรรมความรวมมือกับ

ตางประเทศที่สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ที่เกิดขึ้นโดย

การดําเนินการของสํานักวิชา โดยศูนยฯ มีบทบาทในการประสาน 

บริการ อํานวยความสะดวก กิจกรรมความรวมมือที่ศูนยดําเนินการ

เองสวนใหญจะเปนความรวมมือภายใตโครงการของ สกอ และของ

มหาวิทยาลัยเอง รวมทั้งความรวมมือภายใตสมาคม AUAP (ซึ่งศูนย

เปนสํานักงานเลขาธิการ) และการใหบริการอํานวยความสะดวกใน

การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของผูบริหารและการดําเนินการ

ความรวมมือทางวิชาการของสํานักวิชา 

 

 

 

1. สรางเสริมความรวมมือกับสํานักวิชา สาขาวิชา และกระตุนให

พัฒนาความรวมมือใหเปนรูปธรรมในรูปแบบของกิจกรรมตาม

ขอตกลงใหมากยิ่งขึ้น โดยศูนยฯ ทําหนาที่สนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เสนอแนะคณาจารยใหเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยแผนความรวมมือดังกลาว

ควรจะไดรับการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิชา 

เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดงบประมาณของสํานักวิชา 

3. จัดทําฐานขอมูลกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศใหสามารถ

รายงานไดอยางเปนปจจุบัน และประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ

เพื่อสามารถใชประโยชนในการพัฒนา/ดําเนินการความรวมมือตอไป 

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ/แลกเปลี่ยนนักศึกษา/

อาจารย ระหวาง  มทส กับมหาวิทยาลัยสมาชิกของสมาคม AUAP 

ใหมากขึ้น 
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จุดออน แนวทางแกไข 

 

ปจจัย/ตัวชี้วัด จุดออน แนวทางแกไข 

ปจจัย 1 ปณิธาน วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การประจําป 

 

ตัวชี้วัด 1.2  มีการกําหนดแผน

ก ล ยุ ท ธ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ศูนยกิจการนานาชาติพิจารณากําหนดแผนกลยุทธในการดําเนินงานความ

รวมมือกับตางประเทศใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.6-สนับสนุนใหมีเครือขายการเรียนรู

ระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศ โดยแนวทาง คือ การพัฒนาความ

เขมแข็งในการดําเนินการตามโครงการความรวมมือทั้งในประเทศและ

ตางประเทศใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น)  อยางไรก็ดี ศูนยฯ ไมไดตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย (ตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย หรืออยางนอยเสนอแผนกลยุทธของศูนยฯ 

เพื่อพิจารณาในการประชุมกรรมการศูนยฯ  
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ปจจัย/ตัวชี้วัด จุดออน แนวทางแกไข 

ปจจัย 2 ระบบบริหาร จัดการ 

การพัฒนาศูนยฯ และบุคลากร 

 

ตัวชี้วัด 2.1 มีการพัฒนาศูนยฯ  

สูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล

การ 

ปร ะ เ มิ น จ า กภ า ย ใน  แล ะ

ภายนอก 

 

 

 

 

ศูนยกิจการนานาชาติทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฯ 

ประจําป 2548 และจัดทําแผนการจัดความรูในแตละฝายขึ้น เชน กําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละงาน/ฝาย เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และ

เพื่อใหบุคลากรของศูนยฯ ไดรับความรู และมีความสามารถปฏิบัติงานแทนกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ดี ในปการศึกษา 2549 ศูนยฯ ยังไมมีการ

ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในปนี้ 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของศูนยฯ  

2. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการจัดการความรูของศูนยฯ  

3. พิจารณาจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อเสริมสรางบรรยากาศวิชาการ

ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
3.1 จัดบรรยาย อบรมภายในศูนยฯ เพื่อถายทอดแบงปนความรู

ระหวางเพื่อนรวมงาน เกี่ยวกับการดําเนินงานความรวมมือกับ

ตางประเทศ เชน การจัดทําแผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

แหลงทุน ขอมูลแหลงผูใหความรวมมือของตางประเทศ ฯลฯ รวมทั้ง

กระตุนและสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและ

องคกรทั้งดานวิชาการและอื่นๆ โดยนําความรูที่ไดรับมาถายทอด

ใหกับผูรวมงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพหนวยงาน 

3.2 เชิญผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ประสบการณในงานความรวมมือ

กับตางประเทศมาบรรยายเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ

พนักงานของศูนยฯ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัยฯ 

โดยอาจประชาสัมพันธเชิญชวนใหสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในจังหวัด

นครราชสีมาและใกลเคียงเขารวมรับฟงการบรรยายดวย 

3.3. เชิญผูแทนจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สํานักงานพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศ (สพร.) หรือองคกรตางประเทศที่ใหความรวมมือ

ทางวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาของประเทศตางๆ เชน ญี่ปุน 

(JICA) แคนาดา (CIDA) ออสเตรเลีย (AUSAID) หรือ สหภาพยุโรป 

(EU) ฯลฯ บรรยายดานนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ ฯลฯ 
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