
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
01 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงานประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

โครงสร้าง/การแบ่งส่วนงานของศูนย์กิจการนานาชาติ 
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=148 

02 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย รายนามและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้บริหาร พนักงานศูนย์กิจการนานาชาติ 
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=5236 

03 แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

อ านาจหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ  
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://web.sut.ac.th/cia/Document/SUT-

ACT_03.pdf 
2. ข้อก าหนดการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/Document/(

ข้อก าหนด)การจัดตั้ง-ศกน.pdf 
3. –ข้อบังคับการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/Document/(ข้อบังคับ)

คกก-ศกน.pdf 
4. ประกาศการแบ่งส่วนงาน “ศูนย์กิจการนานาชาติ” http://web.sut.ac.th/cia/Document/(

ประกาศ)การแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ 12).pdf 
5. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 

http://web.sut.ac.th/cia/Document/Dir_CIA_03.pdf 
6. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์กิจการการนานาชาติ 

http://web.sut.ac.th/cia/Document/DeputyactionforDir2563_03.pdf 

http://web.sut.ac.th/cia/Document/(ข้อกำหนด)การจัดตั้ง-ศกน.pdf
http://web.sut.ac.th/cia/Document/(ข้อกำหนด)การจัดตั้ง-ศกน.pdf


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
7. ค าสั่งมอบหมายให้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการศูนย์กิจการ

นานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/Document/OrderDeputyactionforDir_03.pdf 
 

05 แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
ที่อยู่หน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อกับศูนย์กิจการนานาชาติ 
1. บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/2017/ 
2. บนเว็บไซต์ข้อมูลส าหรับนักศึกษานานาชาติ 

http://web.sut.ac.th/cia/web/InterStudent/index.html 
 

06 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ข้อบังคับ  http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=148   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
07 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด้านการร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

ข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/2017/  
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?cat=10 
 

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

http://web.sut.ac.th/cia/2017/
http://web.sut.ac.th/cia/web/InterStudent/index.html
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=148
http://web.sut.ac.th/cia/2017/
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?cat=10


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
08 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 

ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, 
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

1. Facebook: https://www.facebook.com/sutcia   
2. e-mail: cia@g.sut.ac.th   
3. Facebook messenger chat แสดงไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ศูนย์กิจการ

นานาชาติhttp://cia.sut.ac.th 
4. http://web.sut.ac.th/cia/web/InterStudent/index.html 
5. Facebook messenger chat ตามท่ีปรากฏใน http://cia.sut.ac.th 
 

09 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

Facebook: https://www.facebook.com/sutcia   
website: http://web.sut.ac.th/cia/2017/  

  การปฏิบัติงาน 
013 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

SOP 
1. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอ านวยความสะดวกส าหรับจัดท าเอกสารประกอบการ

จัดท าหนังสือเดินทางราชการ 
http://web.sut.ac.th/cia/Document/sop/SOP_passport.pdf 

2. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอ านวยความสะดวกในการขอหนังสือน าเพื่อขอรับการ
ตรวจลงตรา (VISA) http://web.sut.ac.th/cia/Document/sop/SOP_VISA.pdf 

3. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การส ารองที่นักรถบริการเดินทางไปส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองนครราชสีมา ส าหรับชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
http://web.sut.ac.th/cia/Document/sop/SOP_VantoIm.pdf 

  การให้บริการ 

https://www.facebook.com/sutcia
mailto:cia@g.sut.ac.th
http://web.sut.ac.th/cia/web/InterStudent/index.html
http://cia.sut.ac.th/
https://www.facebook.com/sutcia
http://web.sut.ac.th/cia/2017/
http://web.sut.ac.th/cia/Document/sop/SOP_VISA.pdf


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
014 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา

ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น 
เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการขั้นตอน
การให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

คูม่ือการปฏิบัติงานแสดงไว้ http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=1764  
1. คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
2. คู่มือการด าเนินการ Tri-University International Joint Seminar and Symposium 
3. คู่มือการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น (รับเข้า) 
4. คู่มือการด าเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
5. คู่มือการด าเนินงานการประสานงานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Thailand International Cooperation Agency (TICA) 
6. แนวทางและแบบการออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (VISA) ส าหรับนักศึกษา มทส. ที่จะ

เดินทางไปต่างประเทศ 
7. คู่มือการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการท าหนังสือเดินทางราชการ 
8. คู่มือการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการท าหนังสือขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ส าหรับ

บุคลากร มทส 
9. คู่มือการเตรียมการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
10. ขั้นตอน/รายละเอียด/แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ และตัวอย่าง MOU 
11. คู่มือการติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใกล้สิ้นสุดระยะเวลา

ตามข้อตกลง 
12. คู่มือการจัดประชุม E-Meeting 
13. คู่มือการใช้ระบบบริหารงานคลัง 
14. คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ B-Office 

http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=1764


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
15. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกวัสดุส านักงานผ่านระบบ MIS 

015 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็น
ข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

สถิติการให้บริการงานด้านกิจการนานาชาติ  http://web.sut.ac.th/cia/Document/สถิติการ
ให้บริการ.pdf 
 

016 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563  
http://web.sut.ac.th/cia/Document/7.6.2-Evaluation_of_service_%20in_2020.pdf 
 

017 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

1. ลิงค์รวมการให้บริการ http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=803   
2. จองรถไปส านักงานตรวจคนเข้าเมืองส าหรับนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ 

http://web.sut.ac.th/cia/Transportation/showim.php   
3. สืบค้นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศออนไลน์ (MOU Online) 

http://web.sut.ac.th/cia/MOUonline/showsplitLink.php?Page=1   
4. ตรวจสอบขั้นตอน ความคืบหน้าในการจัดท า MOU 

http://web.sut.ac.th/cia/mouoperations/index.php   
5. ระบบบันทึกกิจกรรมนานาชาติ http://web.sut.ac.th/cia/InterAct/faddact.php 
6. ฐานข้อมูลรายงานกิจกรรมนานาชาติออนไลน์ 

http://web.sut.ac.th/cia/InterAct/showact.php 
7. ระบบข้อมูล สารสนเทศงานด้านกิจการนานาชาติ 

http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=803 

http://web.sut.ac.th/cia/Document/สถิติการให้บริการ.pdf
http://web.sut.ac.th/cia/Document/สถิติการให้บริการ.pdf
http://web.sut.ac.th/cia/Document/7.6.2-Evaluation_of_service_%20in_2020.pdf
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=803
http://web.sut.ac.th/cia/Transportation/showim.php
http://web.sut.ac.th/cia/MOUonline/showsplitLink.php?Page=1
http://web.sut.ac.th/cia/InterAct/faddact.php
http://web.sut.ac.th/cia/InterAct/showact.php
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=803


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
8. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออนไลน์ 

http://http://web.sut.ac.th/cia/expertise_sut/index.php 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
029 แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
 
 
 

1. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน http://web.sut.ac.th/cia/Document/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน.pdf  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมในต่างประเทศ 
http://web.sut.ac.th/cia/Document/committeeforselectStudentStaff.pdf 

3. เจ้าหน้าที่ของศูนย์กิจการนานาชาติปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
web.sut.ac.th/cia/Document/SUT-Transparentmoralpolicy.pdf 

 
 

030 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1. แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  Online Complaint Form  
https://forms.gle/4N2WwN7FGNGTqE5F7 

2. หน้าเว็บไซต์หลักศูนย์กิจการนานาชาติ http://cia.sut.ac.th  
3. Facebook messenger chat http://cia.sut.ac.th 

http://web.sut.ac.th/cia/expertise_sut/index.php
https://forms.gle/4N2WwN7FGNGTqE5F7
http://cia.sut.ac.th/
http://cia.sut.ac.th/


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
031 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวน
เรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

จากการตรวจสอบประวัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ
ในเดือนตุลาคม 2536-กุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
032 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

1. แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ให้บริการ
ออกหนังสือน าถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางราชการ 
หนังสือรับรองการขอวีซ่า และการขอวีซ่า ) 
http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=4775 

2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ออก
หนังสือรับรองการขอวีซ่า ส าหรับนักศึกษา มทส. เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezHd6Y2lWtytBauiTJVornAcWSF0nd
j9akQKYLRm82KldKWQ/viewform   

3. แบบประเมินการให้บริการนักศึกษานานาชาติ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXH2xNRvuup00Q8_tAyDp5Wc6sJ
uo1jxcURd03CiufUjSLw/viewform?usp=pp_url 

4. แบบประเมินการให้บริการด้านการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepN77CuXDZULq_Zvc5gQ5WPcwcP
DWDjpsrF3i1wbHVVVJUKQ/viewform?usp=pp_url 

http://web.sut.ac.th/cia/2017/?page_id=4775
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezHd6Y2lWtytBauiTJVornAcWSF0ndj9akQKYLRm82KldKWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezHd6Y2lWtytBauiTJVornAcWSF0ndj9akQKYLRm82KldKWQ/viewform


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
 

033 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

มีการประชุมหารือร่วมระหว่างศูนย์กิจการนานาชาติกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
นานาชาติซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่นักศึกษาประสงค์จะให้
มหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุง  ในปี 2564 ได้ด าเนินการแล้วดังปรากฎตามลิงค์ 
http://web.sut.ac.th/cia/web/InterStudent/InterStudentNews.html 

  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
034 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ

บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน 
 
ประกาศ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 
 
ขอความร่วมมือ “งดการให้ / การรับ”กระเช้าหรือของขวัญ
ในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

1. แนวปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต http://web.sut.ac.th/cia/Document/แนวปฏิบัติความโปร่งใสไม่ทุจริต.
pdf 

2. ผู้บริหาร พนักงานศูนย์กิจการนานาชาติปฏิบัติตามประกาศ “มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562” 
http://web.sut.ac.th/cia/Document/SUT-Transparentmoralpolicy.pdf 

3. ผู้บริหาร พนักงานศูนย์กิจการนานาชาติให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ “งดการให้ / 
การรับ”กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย” ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20201224 

http://web.sut.ac.th/cia/Document/SUT-Transparentmoralpolicy.pdf


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
035 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม

ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็น
การด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
1. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสโดย

ก าหนดให้จัดประชุมแนวปฏิบัติตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติครั้งท่ี 1/2564 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 
น. ณ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
http://web.sut.ac.th/cia/Document/รายงานการประชุมการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส.pdf 

2. แนวปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต http://web.sut.ac.th/cia/Document/แนวปฏิบัติความโปร่งใสไม่ทุจริต.
pdf 

 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
038 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 
 

1. ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือจริยวัตร ของ มทส. ศูนย์กิจการนานาชาติมีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติตามจริยวัตรของมทส. นอกจากนี้ยังมีนโยบายไม่รับของขวัญ ของ
ก านัล 

2. ศูนย์ให้ความร่วมมือมหาวิทยาล้ยฯในการ “งดการให้ / การรับ”กระเช้าหรือของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
042 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 
รายงานการประชุมแนวปฏิบัติตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ศูนย์กิจการนานาชาติครั้งท่ี 1/2564 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์กิจการ

http://web.sut.ac.th/cia/Document/รายงานการประชุมการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส.pdf


ล าดับ รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน 
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ  การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://web.sut.ac.th/cia/Document/รายงานการประชุม
การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส.pdf 

043 แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการ
น ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 

1. มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการ
นานาชาติ  http://web.sut.ac.th/cia/Document/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf 

2. แนวปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริต http://web.sut.ac.th/cia/Document/แนวปฏิบัติความโปร่งใสไม่ทุจริต.
pdf 

3. มีคณะกรรมเก็บรักษาเงินส ารองจ่ายประจ าศูนย์กิจการการนานาชาติ โดยท าการตรวจนับเงิน
ส ารองจ่ายคงเหลือตามก าหนดเวลาที่ก าหนด เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้อง 
http://web.sut.ac.th/cia/Document/คณะกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจ่าย.pdf 

4.  

http://web.sut.ac.th/cia/Document/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
http://web.sut.ac.th/cia/Document/คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสำรองจ่าย.pdf


 


