
แบบฟอร์มการน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 

1. แนวปฏิบัติที่ดี ช่ือ ระบบการจดัการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดรู้อน ณ มหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ 
2. โครงการ/กิจกรรมด้าน การบรหิารจัดการ 
3. ช่ือหน่วยงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 
4. คณะท างานพัฒนาแนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
 4.1 อาจารย์เนติมา บูรพาศิริวัฒน ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพและพัฒนาบุคลากร 

4.2 อาจารย์ศิริขวัญ ไผทรักษ์  หัวหน้าสาขาเอเชียศึกษา 
4.3 อาจารย์ปุญชิดา แสนพิทักษ์         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  

5. การประเมินปัญหา/ความเสีย่ง (Assessment) 
ตามที่คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์

บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิเทศธุรกิจจีน สาขาจีนศึกษา สาขาวิเทศธุรกิจเกาหลี สาขาเกาหลีศึกษา สาขา
ยุโรปศึกษา (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) และสาขาไทยศึกษา ตามข้อบังคับของหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษา
ภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลี ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น โดยมีวัตถปุระสงค์ให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง กล่าวคือมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ นักศึกษาสามารถเข้าใจเรยีนรู้ผ่านวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีจากสภาพแวดล้อมจริง และเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในต่างประเทศ มีทักษะการ
ปรับตัวท่ีดี และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเสมือนเป็นประชาชนของประเทศนั้นเอง  นอกจากน้ี การไปอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นต้องใช้ภาษาเป็นวิธีท่ีดีที่สุดที่จะท าให้สื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นกัศึกษาสามารถ
วิเคราะห์และพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของตนกับประเทศท่ีนักศึกษาไปเรียนได้ อีกทั้ง
ผู้ประกอบการหรือนายจ้างในบรษิัทต่างๆ ต้องการบณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาหรือมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศ 
โดยตรง ซึ่งประสบการณด์ังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความรู้จากประสบการณจ์ริง และรูจ้ักสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม  ซึ่งจะแสดงให้เหน็ว่านักศึกษามีความเข้าใจแนวความคิดของผู้อื่น 
และยังมีความสามารถในวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีท่ีจะท าให้บัณฑติ
ได้เข้าท างานอีกด้วย การไปเรียนทีต่่างประเทศ สิ่งที่นักศึกษาจะไดร้ับอย่างแน่นอน คือความสามารถทางด้านภาษา 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่นักศึกษาได้ไปเรียน ระหว่างท่ีนักศึกษาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ นักศึกษาจะไดฝ้กึความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทและสังคมของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ ได้อย่างมั่นใจ ทักษะทางด้านภาษาท่ีไดร้ับ 
สามารถใช้เป็นแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพ อย่างเช่น นักแปล ล่าม พนักงานบริการบนเคื่องบิน และอื่นๆ 
อีกมากมาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมคัรงานในบริษัทช้ันน าของประเทศนั้นๆ หลังเรียนจบได้อีกด้วย  

จากความส าคัญของการส่งนักศึกษาไปเรียนท่ีต่างประเทศในภาคฤดูร้อนดงักล่าวข้างต้น ท าให้คณะวิเทศศึกษา 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการของโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดู
ร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การจัดกระบวนการจัดคอร์สวิชาเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ณ ต่างประเทศ 
รวมถึงแนวปฏิบัติ ในการจัดท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ  (MOU : 
Memorandum of Understanding) เพื่อให้การด าเนินการตามพันธกิจของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นับเป็นกระบวนการส าคัญที่จะส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้านวิเทศศึกษาให้มีทักษะความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 
เกิดสมรรถนะสากล ซึ่งคณะวิเทศศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศในภาคฤดูร้อน
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี  
 
6. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 6.2 เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและจ านวนแรงงานคนในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนลง  
 6.3 เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบจัดโครงการน านักศึกษาไปศึกษาที่ต่างประเทศ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ได้ระบบการจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 7.2 ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและจ านวนบุคลากรในการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ  
 7.4 หน่วยงานอื่นสามารถน าแนวทางไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษา
ภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ 
 
8. การออกแบบกระบวนการ 
 8.1 วิธีการ/แนวทางการปฏิบัติจริง 
       การจัดโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดรู้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แตล่ะครั้งมีขั้นตอน
ในการด าเนินการหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การท า(ร่าง)บันทึกความรว่มมือทางวิชาการ (MOU) การตรวจทาน MOU 
ระหว่างมหาวิทยาลัยว่าหมดอายหุรือไม่ การกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาท่ีจะเดินทางไปเรียนท่ีตา่งประเทศ การ
ขอวีซ่าการเดินทางนักศึกษา การจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละเส้นทาง ทั้งขาไปและขารบั การเดินทาง
ไปส่งและรับนักศึกษา ณ ต่างประเทศ การประมลูตั๋วเครื่องบิน การเตรียมความพร้อมการจดัคอร์สการเรียนการ
สอนในแต่ละมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การคดิระดับขั้นคะแนน(เกรด) และการตรวจสอบความถกูต้อง การสรุป
และรายงานผลการด าเนินโครงการ การทบทวนปัญหาและวางแผนการจัดการในปีถัดไป เป็นต้น จากกระบวนการ
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากและบุคลากรเป็นจ านวนมากในการบรหิารจัดการ รวมถึงต้องใช้ทรัพยากรกระดาษ
จ านวนมากในหลายขั้นตอน จากเหตดุังกล่าวนี้ จึงประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการจัดการเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดระยะเวลา รวมถึงการลดใช้ทรัพยากร เช่น ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลของนักศึกษา
เพื่อน าไปใช้ในการประมูลตั๋วเครื่องบิน การจัดการเรียนการสอนในแต่ละเส้นทาง การจัดท าวีซ่าให้แก่นักศึกษา ซึ่งท่ี
ผ่านมามีการจดัเก็บเอกสารทีไ่ม่เปน็ระบบและการสืบค้นข้อมลูต้องใช้เวลามาก ส่งผลใหต้้องท าเอกสารเพื่อเป็นการ
เก็บข้อมูลทุกๆปี ดังนั้น คณะท างานจึงร่วมกันพิจารณาและออกแบบขั้นตอนการท างานให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดย
ใช้ระบบการจัดการสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินการ เพื่อน ามาใช้ในโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ 
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ในปกีารศึกษา 2562 จากประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถลด
ระยะเวลาในการด าเนินการ ประหยัดทรัพยากรกระดาษ และบุคลลากรที่ด าเนินการ  
 8.2 งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ 
  ไม่มี 

ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน คณะวิเทศศึกษาได้จัดบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปส่งและรับ
นักศึกษา รวมถึงการประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมพิธีเปิด/ปิดภาค
การศึกษา การก ากับดูแลการศึกษา ณ ต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น กระบวนดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี มีการวางแผนให้เป็นระบบเพื่อลดทอน
การเกิดปัญหาในอนาคต และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ทางคณะได้วางแผนให้อาจารย์ในคณาจารย์ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบให้หารือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการที่นอกเหนือจาก
ภารกิจการไปรับและไปส่งนักศึกษา ทางคณะได้มีความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอันมา
จากการไปรับและไปส่งนักศึกษาภาคฤดูร้อน  

ทั้งนี้ ในทุกๆปี ทางคณะจะจัดประชุมทบทวนและหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการน านักศึกษาไป
ศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขและจัดรายชื่อสถาบันคู่สัญญาที่มีปัญหาออกมา 
จากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดหาสถาบันคู่สัญญาที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพท่ีดีในการรับนักศึกษาของ
คณะวิเทศศึกษาเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน เช่น การวิเคราะห์ผลคะแนนของนักศึกษา ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา



ที่เดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นต้น  การด าเนินการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาของการศึกษาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและการจัดการของสถาบันในต่างประเทศ  ในปี 2562 นี้ ทางคณะได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มี
ความพร้อม มีประสบการณ์ในการรับนักศึกษาของคณะ มีการจัดการที่ดีทั้งในเรื่องของการเรียน การจัดหาที่พักให้
นักศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความปลอดภัยที่มีให้นักศึกษา การ เก็บผลคะแนนที่นักศึกษาได้รับการ
ประเมิน รวมทั้งหมด 11 สถาบัน  
 

ขั้นตอนการจัดท า(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)ของคณะวิเทศศึกษา ดังต่อไปนี้  
 

 
 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและจ านวนนักศึกษาท่ีทางคณะส่งนักศึกษาไปศึกษา 
ในภาคการศึกษาฤดรู้อน ปีการศึกษา 2562 

 



กระบวนการบริหารจัดการจ าเป็นต้องใช้ระบบการจัดการสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บรายช่ือสถาบันคู่สัญญา การจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่ต้องส่งไปเรียนยัง
ต่างประเทศ การจัดเส้นทางการเดินทาง การรวบรวมข้อมูลนักศึกษาเพื่อใช้ในการท าวีซ่าให้นักศึกษา การท าคลิป
วีดีโอที่อธิบายถึงการกรอกเอกสารขอวีซ่าที่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน คือ การ
จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา เนื่องจาก จ านวนนักศึกษาแต่ละปีมีจ านวนมาก ผลจากการด าเนินการที่ผ่านมา (ปี 2560 
และปี 2561) คณะได้จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา เช่น ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชาที่เรียน เลขหนังสือ
เดินทาง ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ ช่ือเส้นทางที่จะไปศึกษา เบอร์โทร ช่ือ ที่อยู่ เบอร์
โทรผู้ปกครอง วันเดือนปีเกิด เป็นต้น  
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบการใช้งานระบบเดิมกับระบบใหม่ 

กิจกรรม 
การจัดการ (ปีการศึกษา) 

ผลต่าง ปี 2560 และป ี2561 
แบบเดิม 

ปี 2562 
แบบใหม ่

1 .  ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
MOU/MOA และการติดต่อ
สถาบันคู่สัญญา 

- จัดเก็บเอกสารสัญญาในแฟ้ม
เอกสาร 
- ใช้ช่ อ งการติ ดต่ อสถาบั น
คู่สัญญาทางอีเมล์เป็นหลัก 
 
 

- มีการน าข้อมูลการท า MOU 
มากรอกลงในระบบสารสนเทศ 
- มี ก าร คั ด ก รอ ง เพื่ อ แ ย ก
รายชื่อสถาบันคู่สัญญาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการ
ออก และน าข้อมูลดังกล่าวมา
ทบทวน และเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจว่าจะส่งนักศึกษาไป
หรือไม่ 
- บันทึกวันท าสัญญาและวัน
หมดอายุของสัญญาเพื่อใช้ใน
งานแผน 
- ใช้ช่ อ งการติ ดต่ อสถาบั น
คู่สัญญาทางอีเมล์เป็นหลัก 

- สืบคน้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
- ปัญหาที่เกิดจากการจัดการของ
มหาลัยคู่สัญญาน้อยลงเพราะมีการ
คัดกรองก่อน 
- วางแผนและบริหารจัดการได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การ
ต่อสัญญา เป็นต้น 

2. การกรอกข้อมูลส่วนตัว
ของนักศึกษาที่จะเดินทาง
ไปเรียนที่ต่างประเทศ 

ใช้ระบบเอกสารในการยืนยัน
ข้อมูล ใช้ระบบสารสนเทศ
เพียงบางส่วน 
- อาจารย์ที่รับผิดชอบไปรับไป
ส่ ง ใน แ ต่ ล ะ เส้ น ท า ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล 
เช่น เก็บและทวงส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง 
- อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละ
เส้นเป็นผู้ตรวจเช็ควันหมดอายุ
ของหนังสือเดินทาง 
- นักศึกษากรอกข้อมูลและ
เซ็นต์ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องใน
ใ บ เ อ ก ส า ร ที่ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบน ามาให้เซ็นต์ 
- นัดนักศึกษาเพื่อประชุมเร่ือง
การให้ข้อมูลและกรอกข้อมูล 
- การแก้ ไขข้ อ มู ลของขอ ง
นักศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อ

ผ่านระบบสารสนเทศ 100 % 
- นักศึกษา Log in ด้วยอีเมล์
มหาวิทยาลัยหรืออีเมล์ที่ระบุ
ตัวตนได้เพื่อยืนยันตัวในการ
กรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 
- นักศึกษารับผิดชอบกรอก
และเช็คข้อมูลของของตนเอง
ให้มีความถูกต้อง 
- นักศึกษาสามารถอัพโหลด
ไฟล์หน้าหนังสือเดินทางลงใน
ระบ บ สารสน เท ศ ได้  แ ล ะ
สามารถใช้ได้ในปีถัดไป โดยไม่
ต้องอัพโหลดซ้ า 
- มี คู่มือในการใช้ระบบการ
กรอกข้อมูลให้นักศึกษา 
- ในระบบสารสนเทศ หาก
นั ก ศึ ก ษ า ก รอ ก ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วน ระบบไม่อนุญาตให้
ท าการส่งและหากกรอกที่อยู่

- ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่หรอือาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
- ลดจ านวนกระดาษ และการ
เดินทางมาส่งเอกสาร 
-  ลดอัตราการโทรมาสอบถาม 
เนื่องจากมีคู่มืออธบิายอยา่งชัดเจน 
(หากกรอกที่อยู่อี เมล์ผิดหรือ ไม่
ถูกต้องจะไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน) 
- แบบเดิมข้อมูลที่กรอกไปอาจถูก
ลบหรือเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นได้ 
เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าไปแก้ได้ 
เมื่อเกิดปัญหานักศึกษากล่าวว่า
ตนเองใส่ข้อมูลแล้ว แต่แบบใหม่นั้น 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อนจะไม่
สามารถแก้ข้อความใดๆของแต่ละ
คนได้ เจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถแก้ไข
ได้ นักศึกษารับผิดชอบหากกรอก
ผิด เพราะเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้รหัสผ่าน 



กิจกรรม 
การจัดการ (ปีการศึกษา) 

ผลต่าง ปี 2560 และป ี2561 
แบบเดิม 

ปี 2562 
แบบใหม ่

อาจารย์ที่ รับ ผิ ดชอบ  ต้ อ ง
เดิ น ท า งม าพ บ อ าจ า รย์ ที่
มหาวิทยาลัย 
 

อีเมล์ผิดหรือไม่ถูกต้องจะไม่ได้
รับอีเมล์ยืนยัน 
 
- ส าหรับผู้ที่อัพรูปพาสปอร์ต
ผิด หรือต้องการแก้ไขสามารถ
อัพแก้ไขได้ถึง 3 ครั้ง 

- ลดขั้นตอนที่ต้องให้นักศึกษาถ่าย
ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และ
น ามาส่งให่อาจารย์ แบบใหม่ท าให้
นักศึกษาสามารถใช้  app แสกน
ไฟล์ในมือถือแล้วอัพโหลดที่บ้านได้
เลย 
- ลดจ านวนคนท างาน ใช้อาจารย์
ห รื อ เจ้ า ห น้ า ที่ เพี ย งค น เดี ย ว 
สามารถจัดการการเก็บข้อมูลได้
ทั้งหมด 
- ได้ข้ อมูลที่ ครบถ้วน เนื่ องจาก
ระบบบังคับให้ใส่ข้อมูลทุกช่อง 
- การแก้ไขข้อมูลนักศึกษาสามารถ
เข้าไปแก้ไขได้ทาง Link โดย Log 
in ด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยหรืออีเมล์
ที่ยืนยันตัวได้ ภายในระยะเวลาที่
ระบุให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ หาก
เกินระยะเวลาที่ ส ามารถแก้ ไข 
ระบบจะไม่เปิดให้เข้ามาแก้ไข 

3. การจัดส่งรายชื่ออาจารย์
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน แ ต่ ล ะ
เส้นทาง ทั้งขาไปและขารับ 

- ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ - 

4. การประมูลตั๋วเครื่องบิน - ผ่านระบบเอกสาร - ผ่านระบบเอกสาร - 
5. การจัดท าวีซ่า - ผ่านการประชุมนัก ศึกษา 

(เฉพาะปี 2560) 
- ใช้คลิปวีดีโอเป็นสื่อ คู่มือใน
การกรอกเอกสารวีซ่า (เฉพาะ
ปี 2561) 

- ใช้คลิปวีดีโอเป็นสื่อคู่มือใน
การกรอกเอกสารวีซ่า 

- ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ภาระงาน 
ของบุคลากร  ในการชี้แจงเร่ืองการ
กรอกเอกสารวีซ่า 
- ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่หรอือาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
 -  ลดอัตราการโทรมาสอบถาม 
เนื่องจากมีคลิปวีดีโอเป็นคู่มือ 

5. การเดินทางไปส่งและรับ
นักศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 

- แสวงหาความร่วมมือทาง
วิ ช า ก า ร ใน ทุ ก ด้ า น  ผ่ า น
โครงการนี้ 
- ตรวจสอบ  ดูแลก ากั บ ให้
เป็นไปตามข้อตกลง 
- ก าชับอาจารย์ผู้ สอนขอ ง
สถาบันคู่สัญญาในเรื่องการ
เรียนการสอนอีกครั้ง เช่น การ
ให้คะแนน การสอบ เป็นต้น 

- แสวงหาความร่วมมือทาง
วิ ช า ก า ร ใน ทุ ก ด้ า น  ผ่ า น
โครงการนี้ 
- ตรวจสอบ  ดูแลก ากั บ ให้
เป็นไปตามข้อตกลง 
- ก าชับอาจารย์ผู้ สอนของ
สถาบันคู่สัญญาในเรื่องการ
เรียนการสอนอีกครั้ง เช่น การ
ให้คะแนน การสอบ เป็นต้น 

- 

5. การคิดระดับขั้นการเรียน
(เกรด) และการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

- ใช้ระบบ Manuals และการ
โปรแกรม  Microsoft excel 
ในการคิดเกรด 

- ใช้โปรแกรม dharasiri ช่วย
ท าเกรด 
http://dharasiri.com/fis/ 

โปรแกรมคิดเกรดท่ีเป็นระบบ

- ลดความผิดพลาดในการกรอก
คะแนน 
- ลดระยะเวลาในการท าเกรด 
- ลดระยะเวลาในตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่หรืออาจารย ์

http://dharasiri.com/fis/?fbclid=IwAR0fVer6R9r7OcibIleh1iMcxdaEUVFY5li3GUmtfeIduyNWt-Ol9DThTGk


กิจกรรม 
การจัดการ (ปีการศึกษา) 

ผลต่าง ปี 2560 และป ี2561 
แบบเดิม 

ปี 2562 
แบบใหม ่

และรวดเร็ว เกิดขอ้ผิดพลาดที่
น้อยกว่า 
 

- ช่วย gen code ส าหรับการ
ค านวนเกรด 
- มีตารางช่วงคะแนนสามารถกอ๊ป
ไปวางใน excel ได้เลย 
- ค านวนจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่
ได้แต่ละเกรด และตีเป็น % ของแต่
ละช่วงเกรดโดยอัตโนมัต ิ

6. สรุป /รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

- ส่งรายงานการเดินทางทาง
อีเมล ์ 
- ติดตามผ่านระบบอีเมล์ 

- ส่งรายงานการเดินทางทาง
อีเมล์  
- ติดตามผ่านระบบอีเมล์ 

- 

7. ทบทวนปัญหาและวาง
แผนการจัดการในปีถัดไป 

- ผ่านการประชุม - ผ่านการประชุม 
- บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละ
เส้นทางในระบบสารสนเทศ 

- สามารถส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นสาน
ต่อ ได้  หากมีกรณี เปลี่ ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ 
  

 

ซึ่งท่ีผ่านมา การจัดเกบ็ข้อมลูเอกสารสัญญา MOU/MOA ที่ใช้ในแบบเดิม มีการจดัเก็บเอกสารในแฟ้ม
เอกสาร เมื่อต้องการสืบค้นจ าเป็นต้องเปิดหาจากแฟ้มเอกสาร แต่การจัดเก็บข้อมูลเอกสารแบบใหม่ลงในระบบ
สารสนเทศท าให้สามารถค้นหาไดง่้าย ป้องกันการสูญหายของเอกสาร และมีการคัดกรองเพื่อแยกรายชื่อสถาบัน
คู่สัญญาที่ไมม่ีประสิทธิภาพในการจัดการ ท าให้ลดปญัหาการเก็บข้อมูลรวมไปถึงการเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ขั้นตอนการจัดการเก็บขอ้มูลผ่านระบบสารสนเทศ ทางคณะจะมีการบันทึกและทบทวนปัญหา รวมถึงวาง
แผนการจดัการในปีถัดไป เพื่อเปน็ข้อมูลในการพิจารณาการจัดส่งนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ระบบบสารสนเทศ
ดังกล่าวนั้นยังสามารถส่งต่อข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบอื่นประสานงานต่อได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบคน
ใหม่จะสามารถรวบรวมข้อมลูและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีการลดขั้นตอนของการท างาน ใช้บุคลากรในการจัดเก็บขอมูลที่น้อย 
จัดการโดยใช้บุคลากรแค่คนเดียวเท่านั้น การจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษานั้น ท าโดยให้นักศึกษาใช้อีเมล์ของ
มหาวิทยาลัยหรือgmailเท่านั้น ที่สามารถยืนยันตัวตนในการเข้าไปกรอกข้อมูล ซึ่งการกรอกข้อมูลดังกล่าวนักศึกษา
ต้องรอบคอบในการกรอกข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาด และระบบดังกล่าวเป็นการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของ
นักศึกษา  

การจัดการแบบเก่าพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้เพื่อนกรอกข้อมูลและเซ็นต์แทนเจ้าตัว เมื่อเกิดการกรอก
ข้อมูลที่ผิดพลาด นักศึกษาจะอ้างว่าเพื่อนเป็นคนกรอก อย่างที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการระบบใหม่ อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อนจะไม่สามารถแก้ข้อความใดๆของแต่ละคนได้ นักศึกษาที่เป็นเจ้าของอีเมลเท่านั้นที่สามารถ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ และทางคณะยังสามารถน าข้อมูลที่นักศึกษากรอกในระบบมาใช้ต่อได้ในปีถัดไปได้อีก โดยที่
นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องเตรียมเอกสารซ้ าซ้อน หรือไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองทุกปี นักศึกษาท า
เพียงแค่เข้าไปเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น  เช่น เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ 
หมายเลขหนังสือเดินทาง  เป็นต้น  

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทางอีเมลแจ้งเตือนจากในครั้งแรกที่ได้มีการกรอก
ข้อมูลเข้ามาในระบบ โดยท าการล็อกอินด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยหรืออีเมลที่ยืนยันตัวได้ โดยคณะได้ก าหนด
ระยะเวลาที่ระบุให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว  ระบบจะไม่เปิดให้เข้ามาแก้ไข เมื่อนักศึกษา
กรอกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง ก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือน เป็นการลดเวลาในการประสานงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ข้อมูลที่จ าเป็นส่วนใหญ่ คือข้อมูลที่ปรากฎหน้าหนังสือเดินทาง เนื่องจากหนังสือเดินทางมีอายุถึง 5 ปี ดังนั้น 
นักศึกษากรอกข้อมูลแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้ข้อมูลที่กรอกไปในปีถัดไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกซ้ าทุกปี 



นักศึกษาบางหลักสูตรต้องไปเรียนที่ต่างประเทศ 2 – 3 ครั้ง ระบบใหม่นี้จึงสามารถลดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล
ของนักศึกษาให้แก่คณะได้เป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงท าให้เกิดการปรับปรุงระบบข้อมูลที่ใช้อยู่ ให้สอดคล้องกับการ
ท างานในปัจจุบันที่รวดเร็ว ลดการประชุมเพื่อนัดแนะอาจารย์ที่ต้องไปจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา ลดการประชุมกับ
นักศึกษาในการชี้แจงการให้ข้อมูล ลดอัตราการโทรมาสอบถาม เนื่องจากระบบใหม่มีคู่มือในการเข้าไปกรอกข้อมูล
ส าหรับนักศึกษา ท าให้ประหยัดเวลา ลดระยะเวลาในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ลด
จ านวนกระดาษและการเดินทางมาส่งเอกสาร ระบบใหม่สามารถลดภาระการท างานของอาจารย์หรือบุคลากรได้
อย่างมากอีกด้วย หากสรุปข้อดีและของจ ากัดของการใช้ระบบแบบใหม่ จะสามารถ สรุปได้คร่าวๆ ดังน้ี 

ข้อดี 
- สะดวก และง่ายต่อการใช้ระบบ 
- มีความปลอดภัยสูง 
- ข้อมูลของนักศึกษา จะไม่ถูกเปิดเผย และผู้อื่นจะไมส่ามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของผู้กรอกได้ ผู้ที่

สามารถเห็นได้คือผูดู้แลระบบเท่านั้น  
- ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าให้มีการรับค่าอีเมลของนักศึกษา เมื่อกรอกข้อมูลพร้อมส่งแล้ว ให้มีอีเมล

ตอบรับการกรอกนั้นไปยังผู้กรอกได้ทันที 
- ผู้ที่กรอกอีเมล์ถูกต้องแต่กรอกข้อมูลอื่นๆผิด สามารถเข้าไปแกไ้ขข้อมูลที่เคยกรอกไว้ได ้
- ข้อมูลที่ไดส้ามารถน าออกมาได้ง่ายและตรวจสอบไดส้ะดวก เนื่องจากเป็นไฟล์ Excel ท าให้สะดวก

แก่การใช้ 
ข้อจ ากัด 
- นักศึกษาใช้อีเมลของ Gmail หรือ อเีมล์โดเมนอื่นๆ เช่น ของมหาลยัที่มีการ ล็อกอินผา่นระบบ 

Gmail เท่านั้น 
- หากนักศึกษากรอกอีเมลผดิจะไม่ได้รับเมลแจ้งเตือนจากระบบ  ในกรณีทีไ่ม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน ให้

ผู้ดูแลระบบตรวจสอบปัญหา และท าการลบข้อมลูที่กรอกผดิพลาด แล้วให้นักศึกษาล็อกอินเพื่อท า
การกรอกข้อมูลอีกครั้ง 

ตัวอย่างฐานข้อมูลของนักศึกษาท่ีกรอกผ่านระบบแบบใหม่ ระบบการกรอกข้อมูลแบบใหม่ สามารถ
เรียกดไูฟล์หนา้หนังสือเดินทางไดจ้าก Link ลดการใช้กระดาษ และสะดวกต่อการค้นหา 

 



เนื่องจากคะแนนของนักศึกษาท่ีไปเรียนตา่งประเทศทุกวิชา ทางคณะจะเป็นผูต้ัดเกรด ดังนั้น การตดัเกรด
แบบเดิมจใช้ระยะเวลาในการท าเกรดที่มาก แตร่ะบบการตัดเกรดด้วยโปรแกรม dharasiri (http://dharasiri. 
com/fis/) จะสามารถลดลดระยะเวลาในการท าเกรดได้อย่างมาก  ลดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน ลด
ระยะเวลาในตรวจสอบของเจ้าหนา้ที่หรืออาจารย ์ ช่วย gen code ส าหรับการค านวนเกรด มตีารางช่วงคะแนน
สามารถก๊อปไปวางใน excel ได้เลย ค านวนจ านวนนักเรยีนนักศึกษาท่ีได้แตล่ะเกรด และตีเป็น % ของแต่ละช่วง
เกรดโดยอัตโนมัตโิปรแกรมใช้งานสะดวกและง่ายกรอกเพียง 5 ช่องในโปรแกรมเท่านั้น 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างกระบวนการจัดคอรส์วิชาเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ณ ต่างประเทศ สาขาจีนศึกษาและธุรกิจจีน 
 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจทาน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวา่หมดอายุหรอืไม่ หากหมดสามารถขอต่อสัญญา  
               (หากไม่ต้องการต่อสญัญา สามารถหามหาวิทยาลัยใหม่ได้ แตต่้องให้รวดเร็วเพื่อทันเวลา)  
               และจะต้องถามทางมหาวิทยาลัยว่ามีกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มมั้ย เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ จ่ายหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 2   ถามทางมหาวิทยาลัยว่าสามารถรับนักศึกษาได้จ านวนเท่าไหร่  
ขั้นตอนที่ 3   ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเชคนักศึกษาของตนว่าจะเดินทางไปเมืองไหน เพราะจะมีนักศึกษาบางคน
ไม่ได้ไปเมืองที่ก าหนดไว้ในช้ันปีของตน เช่น เรียนอยู่ ปี 3 แต่เทอม 3 ต้องไปเก็บรายวิชาของปี 2 จากนั้นให้อาจารย์
ที่ปรึกษายืนยันจ านวน และแจ้งนักศึกษาที่มีกรณีพิเศษไมส่ามารถไปพร้อมกับเพื่อนช้ันปีของตน  
(ในส่วนของนักศึกษาท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปให้เขียนบันทึกข้อความแจ้งมายังคณะเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเพื่อสามารถระบุ
จ านวนที่แน่ชัดว่ามีนักศึกษาเดินทางไปเรียนในภาคที่ 3 จ านวนเท่าไหร่ จุดนี้ท าให้คณะสามารถประหยัดเงินค่าตั๋ว
การเดินทางได้อีกด้วย)  
ขั้นตอนที่ 4  ผู้บรหิารระดับคณะจะเป็นผู้พิจรณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย และจ านวนนักศึกษาในแตล่ะเส้นทาง  



ขั้นตอนที่ 5 แจ้งจ านวนนักศึกษาที่จะเดินทางไปในแตล่ะเส้นทางใหท้างมหาวิทยาลัยในจีนทราบในเบือ้งต้น จ านวน
นักศึกษา อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 2-3 คน ในแต่ละเส้นทาง  
ขั้นตอนที่ 6 เปิดระบบให้นักศึกษาล็อกอินเข้ามากรอกข้อมูลสว่นตัว และเลือกเมืองที่ต้องการเดินทางไปศึกษา 
พร้อมท้ังอัพโหลดหน้าพาสปอรต์ผา่นระบบ ส่งข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาให้ทางมหาวิทยาลัยทีจ่ีน เพื่อออก
หนังสือตอบรับน าไปท าวีซ่า อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ต้องคอยติดตามผล  
  
ขั้นตอนที่ 7  ประธานและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดซื้อของโครงการตอ้งเขียนเงื่อนไขการประมลูตั๋วเครือ่งบินด้วย ใน
ระหว่างนี้ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกวีซ่าออนไลนผ์่านทางเวปไซต์สถานทูตจีน โดยให้เลือก หมายเลข C ในการกรอก
ข้อมูล ปริ้นท์ฟอรม์วีซ่าที่กรอกและแนบส าเนาพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่ายมาส่ง รวมถึงในเดือนนี้ต้องจดัการประมลูตั๋ว 
เพื่อให้ได้ตั๋วถูก หากประมลูก่อนลว่งหน้า 120-180 วัน (ปีน้ีด าเนินการล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือน)   
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อได้หนังสือตอบรับและ JW202  ให้กระจายหนังสือฉบับนี้ไปให้อาจารย์ประจ าเส้นทางเพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูที่ถูกต้อง  ในระหว่างนี้ให้นัดวันท าวีซ่ากับสถานกงสุล (โดยต้องรอให้ได้เอกสาร Jw202 จากทาง
มหาวิทยาลยัจีน และนดัวันและเวลาไปท าวีซ่ากบักงสุล) 
ขั้นตอนที่   9    อาจารย์ประจ าเส้นทางจะเป็นตัวแทนไปยื่นวีซ่าใหน้ักศึกษา 
ขั้นตอนที่   10  ในวันปฐมนิเทศน์ไปจีนจะแจกตั๋วและพาสปอร์ตคนืให้กับนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมาเซ็นช่ือ
รับตั๋วด้วยตัวเอง (อาจต้องมีคะแนนปฐมนิเทศน์ให้) 

ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 3 ได้ใช้ระบบล็อกอนิของกูเกิ้ลฟอร์มโดยการประยุกต์    การล็อกอิน
เข้าระบบก าหนดใช้ไดเ้พียง Gmail หรือ เมลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่าน้ัน ระบบนีจ้ะไมท่ าให้ข้อมูลของ
นักศึกษารั่วไหล และบุคคลอื่นจะไมส่ามารถเห็นข้อมลูของนักศึกษาได้ การแกไ้ขจะต้องแก้ไขโดยนักศึกษาเท่าน้ัน 
เมื่อระบบเปิดให้นักศึกษาเลือกมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีกรอกข้อมลูครบตามที่ระบบระบุจะได้รบัอีเมลแจ้งเตือนใน
ครั้งแรก นักศึกษาสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านอีเมลแจ้งเตือนฉบับน้ีได้ จนกระทัง่ถึงวันปิดระบบ
เพื่อให้แอดมินไดต้รวจความเรียบร้อยในการกรอกข้อมลู  ซึ่งข้อมูลนี้สามารถแปลงเป็นฐานข้อมูลในการเดินทางไป
ต่างประเทศของนักศึกษาในคณะวิเทศศึกษาได้ในปีการศึกษาหน้า 3/2563  แต่ข้อเสียของระบบนี้คืออาจารย์
จะต้องเสยีเวลาในการตรวจทานข้อมูลของนักศึกษาท่ีกรอกมาว่าถูกหรือผิด (กระบวนการตรวจตราสมควรได้รับการ
แก้ไข)  
วิธีแก้ไขในเบื้องต้น คือ ในแต่ละวันผู้ดูแลระบบจะต้องเข้ามาตรวจสอบว่ามีนักศึกษาได้อัพเดทข้อมูลผดิพลาด
หรือไม่ หากมีให้รบีแจ้งนักศึกษาผ่านทางกลุ่มไลนห์รือโทรติดต่อนักศึกษาในแต่ละเส้นทางเพื่อให้นกัศึกษาได้แกไ้ข
ข้อมูล และต้องแจ้งให้นักศึกษาในแต่ละเส้นทางทราบในเบื้องต้นว่าผู้ดูและระบบจะแจ้งเฉพาะคนท่ีกรอกข้อมูล
ผิดพลาดเท่าน้ัน หากไมไ่ด้รับการแจ้งเตือนแสดงว่าข้อมลูถูกต้องแลว้  

ในปีการศึกษา 63 มีแผนงานท่ีจะเสนอให้ทางคณะพิจารณาสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บรายละเอียดเกีย่วกับ
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมลูพาสปอร์ตของนักศึกษาทุกช้ันปี เมื่อนักศึกษารุ่น 61,62  ขึ้นปี 2 และปี3 ทางอาจารย์จะท า
การเชคเพียงหนังสือเดินทางซึ่งนักศึกษาผู้ใดทีห่นังสือเดินทางก าลังจะหมดอายจุะด าเนินการแจ้งนักศึกษาใหไ้ปต่อ
อายุหนังสือเดินทาง โดยผู้ดูแลระบบจะด าเนินการแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนกรณีทีผู่้ที่ท าหนังสือเดินทาง
หายให้มาแจ้งช่ือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าการอัพเดทข้อมูลหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และเปลี่ยนข้อมูลของ
นักศึกษาดังกล่าว ในการด าเนินการเก็บข้อมลูดังกล่าวนั้น ทางผูดู้แลระบบจะเก็บข้อมลูส าหรับนักศึกษาแรกเข้า เช่น 
นักศึกษาท่ีก าลังเข้ารับการศึกษาในปี 64 ซึ่งจะเห็นว่าการจัดการฐานข้อมูลทางคณะจะท าข้อมลูของนักศึกษาปี 1 
ขึ้นมาใหม่ในทุกปี ดังนั้นเมื่อถึงเวลาไปเรียนภาคฤดรู้อนท่ีต่างประเทศ นักศึกษาเก่าไม่จ าเป็นต้องกลบัมากรอกข้อมูล
เดิมซ้ า เพื่อประหยดัเวลาและง่ายต่อการจัดการ และจะใช้วิธีให้นักศึกษากรอกเพียงรหสันักศึกษา จากนั้นระบบจะ
ท าการประมวลผลข้อมลูที่นักศึกษาเคยกรอกไว้แล้ว จึงท าให้เป็นการง่ายต่อการส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยในประเทศ
จีน  
ข้อมูลที่ต้องสอบถามจากทางจีน คือ  



1. จ านวนหอพักและจ านวนโควต้านักศึกษาเปลี่ยนแปลงจากในสัญญาหรือไม่ มีค่ามัดจ าห้องหรือไม่ 
2.การท าบัตรเอทีเอ็ม ว่าสามารถท าได้หรือไม่ ต้องใช้เวลานานแค่ไหน  
3.เรื่องประกันอุบัตเิหตุ  
4.เรื่องค่าน้ า ค่าไฟ ต้องจ่ายเองหรอืไม่   
5.ข้อมูลที่ต้องให้มหาวิทยาลัยที่จะส่งนักศึกษาไปเรียนต้องการข้อมลูด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ในปีการศึกษาน้ี มี
การขอข้อมูลชื่อสกุล และที่ท างานของบิดามารดา รวมถึงศาสนาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีกฎระเบยีบเพิ่มเตมิหรือมี
การออกกฎใหม่หรือไม่  
ข้อมูลที่ต้องยืนยนักับทางมหาวิทยาลัย  
1. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรทีแ่น่นอนในแผนการเดินทาง  
2. การขอ JW202 รายบุคคล และ Admission notice รายบุคคล โดยระบุเวลาอย่างน้อย 45 วัน   
3. เที่ยวบินท่ีเท่าไหร่ สายการบินไหน ออกจากไหนไปไหน เวลาที่ถึง ณ เมืองปลายทาง  
4. คอนเฟิร์มเรื่องที่พักของบุคลากร คอนเฟิร์มเรื่องค่ารถรบัส่ง  
5. คอนเฟิร์มค่าหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ก่อนเริ่มเรียน  
แนวทางการคัดเลือกสายการบิน  
5.1 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิการให้ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดอย่างอื่นที่จ าเป็นส าหรับการออกตั๋วเครื่องบิน 
เฉพาะผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่าน้ัน และให้ถือเป็นหนา้ที่ของผู้เสนอราคาที่จะต้องออกตัว๋เครื่องบินให้
ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับ หากมขี้อสงสัยผดิพลาดในการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง  
 5.2 ตั๋วเครื่องบินของทุกคนต้องก าหนดวันเดินทางไปและกลับไว้แน่ชัด และขอให้ออกตั๋วเครื่องบินตาม
จ านวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เป็นรายบคุคล  
 5.3 บริษัทจะต้องจัดส่งเอกสารที่จ าเป็นต้องกรอกเพื่อแสดงกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศท่ี
นักศึกษาจะไปศึกษา  
 5.4 เมื่อมีก าหนดการเดินทางชัดเจนแล้ว หากสายการบินมีการเปลีย่นแปลงวันเดินทาง ผู้ขายจะต้องแจ้ง
ให้มหาวิทยาลยัทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และในกรณมีีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเดินทางอย่างกระทันหัน
ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่าย ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนตดิต่อประสานงานกับสายการบินนั้นๆให้กบัมหาวิทยาลยั 
โดยผู้ขายหรือสายการบินนั้นต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงนั้น  
            5.5 น้ าหนักสัมภาระ 
  กรณีน้ าหนักสัมภาระของนักศึกษา หากสามารถเสนอน้ าหนักให้มากกว่าปกติ  ให้ระบุไว้ในการ
เสนอราคา และจะต้องมีหนังสือยนืยันน้ าหนักสัมภาระซึ่งออกโดยสายการบินที่ผูเ้สนอราคาเลือกเสนอราคาให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยด้วย 
                        ทัง้นี้หากผู้เสนอราคาเลือกเสนอสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost) ต้องเสนอราคารวมน้ าหนัก
สัมภาระของนักศึกษา อย่างน้อย 20 กิโลกรัม 
       
            5.6 อาหารบริการบนเครื่องบิน 
 ส าหรับเส้นทางระหว่างประเทศท่ีใช้เวลาในการเดินทางตั้งแต่ 3 ช่ัวโมงขึ้นไป ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอ
ราคาตั๋วเครื่องบินรวมอาหารบริการบนเครื่องให้แก่ผู้เดินทาง   
            5.7 คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่เลือกราคาที่เสนอต่ าสุดได้ ทั้งนี้จะพิจารณาจาก
เงื่อนไขและความสะดวกในการเดนิทาง ดังนี ้ 
 5.7.1 ต้องไม่มีการค้างคืนในระหวา่งการเดินทาง  
5.7.3 ในการเดินทางหากไม่ใช่บินตรงและต้องเปลีย่นเครื่อง จะต้องเปลี่ยนเพยีง 1 ครั้ง เท่านั้น   
5.7.4 บริษัทสามารถเลือกส ารองที่น่ังภายในวันเดินทางไป และกลบัตามที่ก าหนด แต่จะต้องจดัให้กลุ่มผูเ้ดินทางไป
ถึงท่าอากาศยานเดียวกัน เดินทางไปและกลับด้วยเที่ยวบินเดียวกัน โดยให้นับจ านวนวันที่นักศึกษา อาจารย์ และ



บุคลากร ที่จะต้องไปศึกษาและปฏิบัติงานให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้  
5.7.5 มีการเปลี่ยนถ่ายสัมภาระนอ้ยท่ีสุด  
 
9. การวัดผลลัพธ์ (Measures)  
 ระบบการจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สามารถท าให้
ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและแรงงานคนในการด าเนินงาน และอื่น ๆ ได้ ดังข้อมูลต่อไปนี้  

1. ลดระยะเวลาในการหาข้อมูลและตรวจสอบ MOU  
2. ลดระยะเวลาในการรวบรวมเอกสารและข้อมูลของนักศึกษา 
3. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและข้อมลูของนักศึกษา 
4. ลดระยะเวลาในการอธิบายการกรอกเอกสาร เช่น เอกสารขอวีซ่า 
5. ลดระยะเวลาในการท าเกรด มีระบบช่วย gen code ส าหรับการค านวนเกรด 
6. ลดระยะเวลาในตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีหรืออาจารย์ 
7. ลดจ านวนกระดาษและการเดินทางมาส่งเอกสาร 
8. ลดอัตราการโทรมาสอบถาม เนื่องจากมีคู่มืออธิบายอย่างชัดเจน 
9. ลดระยะเวลาของนักศึกษาและบุคลากรในการเข้าพบเพ่ือขอแก้ไขขอ้มูลหรือส่งเอกสาร 
10. ลดจ านวนคนท างาน ใช้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียว สามารถจัดการการเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 
11. ลดอัตราการโทรมาสอบถาม เนื่องจากมีคลิปวดีีโอเป็นคูม่ือ 
12. ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมลูเก่าของผู้ที่มารับผดิชอบคนใหม่ สามารถส่งต่อข้อมูลใหผู้้อื่นสานต่อได้ 

หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
13. ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าจ้างจัดท าฐานข้อมูล ค่ากระดาษส าหรับปริ๊นข้อมูลนักศึกษา 

ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางของนักศึกษา  
 
10. การเรียนรู้ (Study/Learning)  

การจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาในแตล่ะป ีควรมีการประยุกต์ใช้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเตมิให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
1. การพัฒนางานร่วมกันโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มคีุณภาพ 
2. การปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 
3. การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงข้ึนในหน่วยงาน โดยบุคลากรมีการ
ปรับเปลีย่นมาให้ความส าคญักับการน าเทคโนโลยมีาใช้ในพัฒนางานเพิ่มมากขึ้น 
 10.1 แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
  1. ด้านการจัดเก็บข้อมูล MOU ในการจัดโครงการครั้งต่อไปจะเน้นการจัดอันดับของสถาบัน
คู่สัญญาในระบบสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการของสถาบันคู่สัญญา แต่ละปีจะน าข้อมูลปัญหาในแต่
ละที่มาวิเคราะห์ต่อไป เพ่ือให้คณะมีการจัดท าร่าง MOU ที่มีคุณภาพ   

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาจะพัฒนาจะเน้นการออกแบบการใช้งานที่
ครอบคลุมถึงขั้นตอนของการยื่นวีซ่าด้วย ลดความซับซ้อนในขั้นตอนต่าง ๆ  

  3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันคู่สัญญา เช่น ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อของสถาบัน
คู่สัญญา ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ข้อมูลห้องพักในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการน า
นักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ 
  4. ระบบการตัดเกรดจะเน้นสร้างเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้มาตราฐานเหมือนกันในทุกๆ
มหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษาไปเรียน 



 10.2 จุดแข็งหรือสิ่งท่ีท าได้ดีในประเด็นที่น าเสนอ 
  การพัฒนาระบบการจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ สามารถบริหารจัดการระบบการเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของ
นักศึกษาที่ถูกต้อง การส่งเอกสาร เช่น ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ลดเวลาในการด าเนินการ 
การคัดกรองสถาบันคู่สัญญาที่มีประสิทธิภาพ การตัดเกรดด้วยโปรแกรมที่ลดระยะเวลาและข้อผิดพลาด  

10.3 กลยุทธ์หรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 
6. ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ 
 

11. บทสรุป 
 จากการที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการโครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศท าให้นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาในการเตรียมการมากขึ้น คณะวิเทศศึกษาลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องกระดาษ ลดภาระงานของบุคลากรและคณาจารย์ ลดปัญหาที่เกิดจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด ลด
การโทรมาสอบถาม และสามารถตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้ไปใช้ได้อีกในปีถัดไป ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือการยื่นเอกสารซ้ าซ้อน นับเป็น
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
 โครงการน านักศึกษาไปศึกษาภาคฤดูร้อน การศึกษา 2562 
 
13. ประเด็น (จุดเด่น) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 13.1 ประหยัดเวลา 
 13.2 ประหยัดทรัพยากรบุคคล 

13.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
 13.4 ลดปัญหาที่เกิดจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด 
 13.5 น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  
 
 
 
 


