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บทน า 
 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเชื่อว่าการเรียนการสอน  
เพียงอย่างเดียวดังเช่นที่ผ่านมานั้น ไม่เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือเผชิญกับโลกภายนอก และไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนั้น ในสังคมโลกปัจจุบัน ความท้าทายใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้น 
อยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความตระหนักในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ที่จะใช้ในการพัฒนาความรู้ 
และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และที่ส าคัญยิ่งกว่า คือ การยกระดับทักษะที่จ าเป็นต่อการปรับตัวได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะทักษะด้านการเข้าสังคม ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านความเป็น
สากลหรือความเป็นนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยกันทั้งสิ้น 
 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะดังกล่าวก็เป็นเพียงการยกระดับความเป็นนานาชาติ และการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมโลกที่นับวันมีความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เล็งเห็นว่า ความเป็นนานาชาติ หรือ Internationalization นั้น มีความส าคัญไม่เฉพาะกับ
นักศึกษาเท่านั้น หากแต่ความเป็นนานาชาติ ควรถูกฝังอยู่ในทุกระดับของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
ในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ และสภาพแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า การพัฒนา 
ความเป็นนานาชาตินั้นจะต้องมีความท่ัวถึง หรือที่เรียกว่า Comprehensive Internationalization  
 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนโยบาย SUT Re-Profile 2020 ของอธิการบดี  
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเป็นสากล จึงได้บรรจุมาตรการการพัฒนาเรื่องดังกล่าวไว้ในหลาย ๆ 
ยุ ทธศาสตร์ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี สุ รนารี  ระยะที่  12 (พ .ศ .  2560 –  2564)  
เช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ (Centre for International Affairs) ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 
ในผลักดันความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องเป็นผู้สนับสนุน
และส่งเสริมด้านความคิดด้านความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็น
นานาชาติ และเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนานาชาติ และถึงแม้ศูนย์กิจการนานาชาติ  
ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว แต่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 
ในมิติต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้เอง ศูนย์กิจการนานาชาติจึงเล็งเห็นว่า  
การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติจะช่วยให้การด าเนินการในด้านต่าง ๆ มีความเป็นไปได้
สูงขึ้น 



 

 

 การสนับสนุน การพัฒนาด้านความคิด หรือการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ความเป็นนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติควรต้องเป็นแกนกลางที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนา
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ และส านักวิชา โดยไม่ปิดกั้นความคิดและความพยายามของส านักวิชา 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะริเริ่มและด าเนินงานตามความเชี่ยวชาญหรือภาระงานของตน ซึ่งอาจจะมีกิจกรรม 
ที่จะส่งเสริมความเป็นนานาชาติอยู่แล้ว1 (ความเป็นสากลของอุดมศึกษา: ต้องตีค่าที่รากฐาน โดย ผู้อ านวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท))  

  
 นอกจากการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับส านักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
แล้ว การสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรภาคเอกชน ก็เป็น 
สิ่งส าคัญในการสร้างตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติ และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และการจัดการเรียนสอน
ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกปัจจุบัน 
 
 ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติจะต้องมีการให้บริการแก่ส านักวิชา  
และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่ส านักวิชาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้เอง หรือ
ด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์เท่า เช่น การจัดหาโครงการศึกษาในต่างประเทศ (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว)  
การจัดหาทุนอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ และการจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นต้น 
 
 สิ่งที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาความเป็นนานาชาติ  ที่ศูนย์ 
กิจการนานาชาติจะด าเนินการ แต่การจะด าเนินการพัฒนาความเป็นนานาชาติของศูนย์กิจการนานาชาตินั้น 
จ าเป็นต้นมีแผนการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังจะกล่าวต่อไป 
 
  



 

 

สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
ข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563) 

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 106 สถาบัน
ต่างประเทศ จาก 25 ประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 146 ข้อตกลง ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น 
ร่วมกับสถาบันคู่ความร่วมมือจ านวน 94 สถาบัน โดยคิดเป็นร้อยละ 88.68 ของข้อตกลงของสถาบันคู่ความ
ร่วมมือที่ไม่มีกิจกรรมเกิดข้ึนเลยจ านวน 12 สถาบัน  
 
 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 20 สถาบัน
ต่างประเทศ ไปแล้วจ านวน 26 ฉบับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
จนถึงปัจจุบัน มีบันทึกความร่วมมือที่ได้ลงนามแล้วจ านวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ กับ 6 สถาบัน  
 
 จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทั้งหมดนั้น ประเทศที่ มีจ านวนสถาบัน 
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสูงสุดสามอันดับแรก คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 21 สถาบัน ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 20 สถาบัน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน  
8 สถาบัน  
 

2. นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ 

  จากข้อมูลที่ศูนย์กิจการนานาชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มีอาจารย์ต่างชาติมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ จ านวนทั้งสิ้น 22 คน โดยอยู่ในส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 คน 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 10 คน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ส านักวิชาละ 1 คน โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  
 
  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 150 คน 
โดยสังกัดส านักวิชาเทคโนโลยีเกษตร จ านวน 32 คน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 59 คน ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 21 คน และส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 36 คน ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน  
2 คน โดยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งเป็นชาวกัมพูชามากที่สุดคือ 42 คน รองลงมา
คือชาวจีน จ านวน 31 คน 
 



 

 

3. นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

  จากข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน หรือเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของ
นักศึกษาทั้งหมด โดยกิจกรรมที่นักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมมากที่สุดคือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
วัฒนธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 63 คน รองลงมาคือการเดินทางไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 28 คน  
 
  ในขณะเดียวกัน มีนักศึกษาต่างชาติมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวนทั้งสิ้น 211 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของนักศึกษาทั้งหมด  
โดยกิจกรรมที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมมากที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 119 คน รองลงมาคือการเดินทางมาเข้าค่ายวิชาการ  
ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 52 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ศูนย์กิจการนานาชาติ 
 

1. วิสัยทัศน์  

 ให้บริการด้านกิจการนานาชาติเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและส่งเสริมความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างยั่งยืน 

2. พันธกิจ 

 สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ด้านกิจการนานาชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ค่านิยมหลัก 
(1) ความสามารถในการประสานงานอย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพ 
(2) สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ  
(3) ให้บริการด้วยมิตรภาพ สามารถเข้าถึงได้ง่าย   

 

4. สมรรถนะหลักขององค์กร 
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการและประสานงาน 
(2) ความสามารถในการวางแผนการเดินทางและประสานงานส าหรับการไปปฏิบัติภารกิจ/กิจกรรมใน

ต่างประเทศ 
(3) ความสามารถในการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยฯ 
(4) ความสามารถในการจัดท าเอกสารราชการประกอบการเดินทางต่างประเทศ 
(5) มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศด้านกิจการนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 
(6) มีแบบแผนและข้ันตอนการด าเนินการที่ชัดเจน ในการอ านวยบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์  
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการนานาชาติ  
5.1.1 เป้าประสงค ์

ยกระดับการให้บริการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกิจการนานาชาติให้ครอบคลุมในหลายมิติ เพ่ือให้
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

5.1.2 กลยุทธ์ 
(1) ปรับปรุงแนวทางและรูปแบบการให้บริการ 
(2) พัฒนาเครื่องมือหรือระบบการให้บริการ 

 



 

 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการรักษาความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความ
ร่วมมือ 

5.2.1 เป้าประสงค ์
สร้างเครือข่ายทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ใน
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ือบรรลุความเป็นนานาชาติ 

5.2.2 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาระบบส าหรับการตรวจสอบและประเมินข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย /สถาบัน 

ในต่างประเทศ 
(3) สนับสนุนให้ส านักวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ประโยชน์ 

จากการเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ  
(4) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความ

ร่วมมือ 
 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ส าหรับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของการเป็น
พลเมืองโลก  

5.3.1  เป้าประสงค ์
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะที่ดี
พอส าหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาก
ขึ้น 

5.3.2 กลยุทธ์ 
(1) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในกระบวนการของการเดินทางไปต่างประเทศ 
(2) ผลักดันและสนับสนุนกระบวนการสร้างทักษะความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น 

5.4.1  เป้าประสงค ์
เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ การสร้างความคุ้นเคยและการพัฒนาทักษาความเป็น
นานาชาติแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงการเพ่ิมคะแนนด้านความ
เป็นนานาชาติในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 



 

 

 
5.4.2 กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ และองค์กรที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิก 

(2) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

(3) สร้างความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมเพื่อเพิ่มความ
เป็นนานาชาติ 

5.5.1  เป้าประสงค ์
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีบรรยากาศ กระบวนการท างาน และสภาพแวดล้อมที่
มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น 

5.5.2 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพที่สามารถส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
(2) พัฒนาและปรับปรุงด้านสังคมและการให้บริการที่สามารถส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
(3) สร้างความตระหนักรวมถึงความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 การประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นนานาชาติของศูนย์กิจการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น จะประเมินจากตัวชี้วัดต่อไปนี้ 
 

6.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในมิติของการจัดการศึกษา 

6.1-1 จ านวน/สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย 
6.1-2 จ านวน/สัดส่วนของหลักสูตรร่วม (Joint Degree) และหลักสูตรสองปริญญา 

(Dual Degree) 
6.1-4 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยแบบแลกเปลี่ยนระยะสั้น 

 
 
 



 

 

6.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในมิติของการพัฒนาทักษะความเป็นนานาชาติ 

6.2-1 จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 

6.2-2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 

6.2-3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
 

6.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในมิติของความร่วมมือกับต่างประเทศ 

6.3-1 จ านวน/สัดส่วนของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีกิจกรรม (Active 
MOUs) 

6.3-2 จ านวน/สัดส่วนของอาจารย์ที่มีการเดินทางไปสอนหรือวิจัยในต่างประเทศ 
6.1-4 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยแบบแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
6.2-3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  

  

6.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในมิติการให้บริการ 

6.4-1 ความพึงพอใจในการให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

6.4-2 ความพึงพอใจในการให้บริการแก่แขกชาวต่างประเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังของอธิการบดี  
SUT Re-Profile 2020 และ ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด  
และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ (SUT Scorecard)  

กับแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์กิจการนานาชาติ  
สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เป้าหมายการ
ด าเนินงานที่คาดหวัง

ของอธิการบดี 

SUT Re-Profile 2020 
SUT 

Scorecard 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ

ศูนย์ฯ 

 

กลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์
หลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ชื่อ หน่วยนับ 

2. 
การพัฒนา

มหาวิทยาลยัสู่ความ
เป็นสากลที่แท้จริง 

(Real 
Internationalization) 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 
Excellence) 

1.1 
การสร้าง

นักศึกษาท่ีเป็น
เลิศ 

(Excellent 
Students 
Profile) 

1.1.2 
การสร้าง
ทักษะแห่ง

ความเป็นเลิศ
ของนักศึกษา 
(Excellent 

Skills) 

- 3. การเพิ่มโอกาส
ให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี 
ส าหรับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของ
การเป็นพลเมือง
โลก 

3.2 ผลักดันและ
สนับสนุน
กระบวนการสร้าง
ทักษะความเป็น
นานาชาติใน
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

1. งานส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
การมีปฏสิัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา/
บุคลากรไทยและ
ต่างชาติ 

1) ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 

1.2 กิจกรรมภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 

2) จ านวน
นักศึกษา/
บุคลากรไทย ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 

     5. การสร้าง
สภาพแวดล้อมท้ัง
ทางกายภาพและ
ทางสังคมเพื่อเพิ่ม
ความเป็น
นานาชาติ 

5.3 สร้างความ
ตระหนักรวมถึง
ความสามารถใน
ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

1.3 กิจกรรมค่ายเพื่อ
แลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่าง
นักศึกษาไทยและ
นักศึกษานานาชาต ิ

3) จ านวน
นักศึกษา/
บุคลากรต่างชาติ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 

     1.4 กิจกรรม 
Mentoring Program 

1. 
ผลการจัดอันดับโดย 

THE World 
University Rankings 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 
Excellence) 

1.3 
การพัฒนา

มหาวิทยาลยัที ่
เป็นเลิศ 

(Excellent 
University 

1.3.3 
การเป็น

มหาวิทยาลยั
ช้ันน าในการ
ตอบโจทย์

ความต้องการ 

- 2. การสร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและรักษา
ความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา
และองค์กรที ่

2.3 สนับสนุนให้
ส านักวิชาและ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี
ใช้ประโยชน์จาก 

2. งานสนับสนนุการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
2.1 การเข้าร่วมประชุม
ประจ าปีในฐานะ
สมาชิกสมาคมใน
ต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จ
ของการสนับสนุน
การจัดอันดับเพื่อ
การเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน า 

คะแนน 



เป้าหมายการด าเนินงานที่
คาดหวังของอธิการบดี 

SUT Re-Profile 2020 
SUT 

Scorecard 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ

ศูนย์ฯ 

 

กลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์
หลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ชื่อ หน่วยนับ 

  Profile) ของประเทศ 
(Leading 

University-
Country 
Demand 
Driven) 

 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารมีี
ความร่วมมือ 

การเป็นสมาชิก
ขององค์กร
ระหว่างประเทศ 

2.2 การเข้าร่วมการ
ประชุมโครงการ 
International 
University Ranking 

  

2.3 การเข้าร่วมการ
ประชุมอื่น ๆ ณ 
ต่างประเทศ 

1. 
ผลการจัดอันดับโดย THE 

World University 
Rankings 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 
Excellence) 

1.1 
การสร้าง

นักศึกษาท่ีเป็น
เลิศ 

(Excellent 
Students 
Profile) 

1.1.2 
การสร้าง
ทักษะแห่ง

ความเป็นเลิศ
ของนักศึกษา 
(Excellent 

Skills) 

KPI 3.1 
ความร่วมมือ

กับ
นานาชาติ 

2. การสร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและรักษา
ความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา
และองค์กรที่
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารมีี
ความร่วมมือ 

2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั/
สถาบันใน
ต่างประเทศ 

3. งานเจ้าภาพหลักด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3.1 การรับรองคณะ
ผู้บริหาร และ/หรือ 
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย
คู่ความร่วมมือท่ีมาลง
นาม/หารือความ
ร่วมมือ ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี

1) ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

คะแนน 
 

3.2 การเดินทางไป
สร้าง และ/หรือ พัฒนา
ความร่วมมือ ณ 
ต่างประเทศของศูนย์
กิจการนานาชาติ และ
เครือข่ายของศูนย์
กิจการนานาชาต ิ

2) จ านวน
ข้อตกลง/ความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ฉบับ 
2. 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นสากลที่แท้จริง 

(Real 
Internationalization) 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 
Excellence) 

1.3 
การพัฒนา

มหาวิทยาลยัที่
เป็นเลิศ 

(Excellent  

1.3.3 
การเป็น

มหาวิทยาลยั
ช้ันน าในการ
ตอบโจทย์

ความต้องการ  

KPI 3.2 
นักศึกษา

ต่างชาติที่มา
ท ากิจกรรม
ระยะยาว 



เป้าหมายการ
ด าเนินงานที่คาดหวัง

ของอธิการบดี 
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SUT 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ

ศูนย์ฯ 

 

กลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์
หลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ชื่อ หน่วยนับ 

  University 
Profile) 

ของประเทศ 
(Leading 

University-
Country 
Demand 
Driven) 

  2.3 สนับสนุนให้
ส านักวิชาและ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี 
ใช้ประโยชน์จาก
การเป็นสมาชิก
ขององค์กร
ระหว่างประเทศ 

3.3 การสนับสนุน
โครงการวิจัยภายใต้
ความร่วมมือด้าน
อุดมศึกษาและการวิจัย
ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส 

3) จ านวนนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย 
และบุคลากร ใน
การแลกเปลี่ยนเพื่อ
การประชุม/
สัมมนา/กิจกรรม
ทางวิชาการ ภาษา 
วัฒนธรรม 
การศึกษา และ/หรอื
การวิจัย 

คน 

     3. การเพิ่มโอกาส
ให้นักศึกษา 
อาจารย์ และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 
ส าหรับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของ
การเป็นพลเมือง
โลก 

3.1 สนับสนุน
และอ านวยความ
สะดวกใน
กระบวนการของ
การเดินทางไป
ต่างประเทศ 

3.4 การเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา/
การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

4) จ านวนองค์กร/
สมาคม/สถาบนั/
มหาวิทยาลยั
ต่างประเทศที่มี
การสร้างความ
ร่วมมือใหม่ 

องค์กร/
สมาคม/
สถาบนั/

มหาวิทยาลยั 

     4. การเพิ่มจ านวน
นักศึกษาต่างชาติที่
ลงทะเบียนเรียนใน
ระดับปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา 
ตลอดจนนักศึกษา 

4.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลยั
คู่ความร่วมมือ 
และองค์กรที ่

3.5 การสนับสนุน
กิจกรรมภายใตส้มาคม/
องค์กรที่มหาวิทยาลัยฯ 
เป็นสมาชิกหรือมีความ
ร่วมมือ 

  



เป้าหมายการด าเนินงาน
ที่คาดหวังของอธิการบดี 

SUT Re-Profile 2020 
SUT 

Scorecard 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ

ศูนย์ฯ 

 

กลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์
หลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 
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ชื่อ หน่วยนับ 

     แลกเปลีย่นระยะสัน้ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี
เป็นสมาชิก 

   

1. 
ผลการจัดอันดับโดย THE 

World University 
Rankings 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 
Excellence) 

1.3 
การพัฒนา

มหาวิทยาลยัที่
เป็นเลิศ 

(Excellent 
University 
Profile) 

1.3.3 
การเป็น

มหาวิทยาลยั
ช้ันน าในการ
ตอบโจทย์

ความต้องการ
ของประเทศ 
(Leading 

University-
Country 
Demand 
Driven) 

KPI 3.1 
ความร่วมมือ

กับ
นานาชาติ 

2. การสร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและรักษา
ความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา
และองค์กรที่
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารมีี
ความร่วมมือ 

2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั/
สถาบัน 
ในต่างประเทศ 

4. งานเจ้าภาพหลักด้านการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ 
4.1 การเตรียมการเป็น
เจ้าภาพจดัประชุม
นานาชาติในประเทศ
ไทยของหน่วยงานต่าง 
ๆ 

1) จ านวนบทความ
ที่น าเสนอในการ
ประชุม 

เรื่อง 

2) จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

คน 

3) จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เป็น
ชาวต่างชาติของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1. 
ผลการจัดอันดับโดย THE 

World University 
Rankings 

1. 
การสร้างความ
เป็นเลิศทาง

วิชาการ 
(Academic 

1.3 
การพัฒนา

มหาวิทยาลยัที่
เป็นเลิศ 

(Excellent 
University 
Profile) 

1.3.3 
การเป็น

มหาวิทยาลยั
ช้ันน าในการ
ตอบโจทย์

ความต้องการ
ของประเทศ 
(Leading 

University- 

KPI 3.1 
ความร่วมมือ

กับ
นานาชาติ 

2. การสร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและรักษา
ความสัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา
และองค์กรที่
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารมีี
ความร่วมมือ 

2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยั/
สถาบัน 
ในต่างประเทศ 

5. งานเจ้าภาพหลักด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นานาชาติในต่างประเทศ 

2. 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นสากลที่แท้จริง  

5.1 การอ านวยความ
สะดวกในด้านข้อมูล 
สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลยัฯ ข้อมูล 

1) จ านวนสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ช้ินงาน 
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ยุทธศาสตร์
หลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ชื่อ หน่วยนับ 

(Real 
Internationalization) 

  Country 
Demand 
Driven) 

   ด้านนานาชาติของ
มหาวิทยาลยัฯ 
หลักสตูร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2) จ านวนนักศึกษา
ใหม่ชาวต่างชาติ
ที่มาศึกษาต่อ/
แลกเปลีย่นระยะ
สั้น-ยาว ใน 

 

5.2 การประชาสัมพันธ์
หลักสตูรที่สามารถรับ
นักศึกษาต่างชาติมา
ศึกษาได้ ในต่างประเทศ 

  

 


