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คํานํา 

ศูนยบริการการศึกษาเปนหนวยงานหลักในดานการใหบริการดานการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา ตามนโยบาย “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย มีโครงสรางการบริหารงานจัดการที่ประกอบดวย ฝายธุรการ ฝายรับนักศึกษา 
ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายตารางสอนตารางสอบ ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ฝายวิเคราะหและ
พัฒนาระบบ บุคลากรทุกคนไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน เพื่อที่จะใหบริการดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ และสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการ มุงมั่นที่จะพัฒนางานบริการใหมี
คุณภาพสูงสุด และเปนแหลงสารสนเทศดานขอมูลนักศึกษาซึ่งเปนที่ยอมรับระดับประเทศ 

ในรอบปการศึกษา 2551 ที่ผานมา ศูนยบริการการศึกษาไดทําการประเมินตนเองภายใต
องคประกอบคุณภาพ 7 ดาน  29 ตัวบงชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน ครอบคลุมมิติการบริหาร
จัดการแบบสมดุล (BSC) ซ่ึงเปนขั้นตอนการตรวจสอบการดําเนินการอีกขั้นหนึ่ง ที่จะสงผลโดยตรงตอ
การปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น การประเมินตนเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความรวมมือ
รวมใจของพนักงานของศูนยบริการการศึกษาทุก ๆ คน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  สุโกศล)   
   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา    
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

ศูนยบริการการศึกษาเปนหนวยงานหลักในดานการใหบริการดานงานทะเบียนและการประเมินผลการ 
ศึกษา ของนักศึกษาทุกระดับช้ันการศึกษา ตามนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย                  
มีโครงสรางการบริหารงานซึ่งประกอบดวย ฝายธุรการ ฝายรับนักศึกษา ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายตารางสอน
ตารางสอบ ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ และฝายวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ   

ศูนยบริการการศึกษาไดเริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ต้ังแตป
การศึกษา 2548 เปนตนมา  สําหรับปการศึกษา 2551 นี้ ศูนยบริการการศึกษาไดทําการประกันคุณภาพการศึกษา
ใน 7 องคประกอบ 29 ตัวบงช้ี และไดทําการประเมินตนเอง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนภารกิจสําคัญของหนวยงาน และเปนขั้นตอนการตรวจสอบการดําเนินการขั้นหนึ่ง ที่จะชวยในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่งผลการประเมินตนเองของศูนยบริการการศึกษา 
ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้ 

1. ในภาพรวม ผลการประเมินตนเองของศูนยบริการการศึกษาอยูในระดับคะแนน 2.70 จาก คะแนนเต็ม 3 
2. เม่ือพิจารณาในแตละตัวบงชี้ ท้ังหมด 29 ตวับงชี้ พบวา 

2.1   ตัวบงช้ีที่มีผลการประเมินอยูในระดบัคะแนน 3   จาํนวน 22  ตัวบงช้ี ดังนี้ 
ตัวบงช้ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
ตัวบงช้ี 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม 
ตัวบงช้ี 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันศูนยฯใหแขงขันไดในระดับสากล 
ตัวบงช้ี 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบริการการศึกษา 
ตัวบงช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาศูนยฯ  

ก 

ข 



 

ตัวบงช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล     

ตัวบงช้ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกศูนยฯ รวมกัน 
ตัวบงช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
ตัวบงช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบงช้ี 11.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการในการรับนักศึกษา 
ตัวบงช้ี 11.3 รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการยื่นคํารองขอแจงจบทาง Internet 
ตัวบงช้ี 11.4 รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง 
ตัวบงช้ี 12.1 ตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรีมีความพรอมกอนการลงทะเบียนทาง 

Internet     
ตัวบงช้ี 12.2 นักศึกษาสามารถทราบหองสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet  กอนการสอบ  
ตัวบงช้ี 12.4 การใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา ในเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูมีอํานาจ เปน

ผูพิจารณา  
ตัวบงช้ี 12.5 การใหบริการออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา       
ตัวบงช้ี 12.6 การใหบริการออกเอกสารการศึกษา 
ตัวบงช้ี 12.7 การใหบริการตรวจสอบ แกไขปรับปรุง เพิ่มเติมโปรแกรม 
ตัวบงช้ี 12.8 การใหบริการวิเคราะหและพัฒนาระบบขึ้นใหม 

 

2.2   ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 2  จํานวน  5  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
ตัวบงช้ี 11.2     รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายทะเบียนนักศึกษา 
ตัวบงช้ี 11.5     รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานธุรการ 
ตัวบงช้ี 11.6     รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานการวิเคราะหและพัฒนา 
                        ระบบฯ 
ตัวบงช้ี 11.7     รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการการศึกษา 
                        ในภาพรวม   
ตัวบงช้ี 12.3     กรรมการคุมสอบสามารถทราบคําสั่งการคมุสอบทาง Internet  หรือทาง 
                        จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย กอนการสอบ     

2.3   ตัวบงชี้ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน  1  จํานวน  2  ตัวบงชี้  ดังนี้  
ตัวบงช้ี 7.3 มีการพัฒนาศูนยบริการการศึกษาสูองคการเรียนรู 
ตัวบงช้ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา    
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สวนที่  1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดนํารองจัดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรก ๆ และดวยความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลแหงแรก
ที่มีวิธีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ มีความคลองตัว มีระเบียบการบริหารคน บริหารงานเปนของตนเอง โดยมี
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด  และมหาวิทยาลัยไดพัฒนาองคประกอบและตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพ
ของตนเองที่สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยังไดรวบรวมเอาองคประกอบและตัวบงช้ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขามาอกีดวย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังมีนโยบายใหทุก
หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยกําหนดใหแตละหนวยงาน
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการบงช้ีคุณภาพ ควบคุม
คุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพตามภารกิจของแตละหนวยงาน รวมทั้งเพื่อเปนการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในครั้งนี้ ถือเปนการดําเนินการครั้งที่ 4 และเปนการรายงานผล
ดําเนินการของศูนยบริการการศึกษา ตลอดปการศึกษา 2551 ภายใตการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ ตามกรอบกระบวนการคุณภาพ  PDCA   และนับเปนโอกาสอันดีที่ศูนยบริการการศึกษาจะได
เผยแพรผลการปฏิบัติงานตอสาธารณชน  
2. ปณิธาน :  ศนูยบริการการศึกษามีปณิธานที่จะใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ และสราง  

    ความประทับใจใหแกผูรับบริการ  
3. วิสัยทัศน :  เปนศูนยบริการดานงานทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพสูงและเปนแหลง 

    สารสนเทศดานขอมูลนักศึกษาซึ่งเปนที่ยอมรับระดับสากล 
4. พันธกิจ : ศูนยบริการการศึกษาเปนศูนยรวมการผลิตบริการดานงานทะเบียนและประเมินผล  

 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
5. ภารกิจ : 

1.  ดําเนินการรับนักศึกษาใหมทุกระดับตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 2.  ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชาตารางสอนและตารางสอบ 
 3.  ดําเนินการจัดการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน 
      และการสอบ 
 4.  ดําเนินการจัดสอบกลางภาคและประจําภาค 
 5.  ดูแลและประสานงานการใชหองเรียน สถานที่ในอาคารเรียนรวม 1 และ 2  หองปฏิบัติการ 
       คอมพิวเตอรที่อาคารศูนยเครื่องมือ 6  และหองเรียนในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 
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 6.  ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
 7.  ดําเนินการดานทะเบียนนักศึกษา 
 8.  ดําเนินการประสานงานดานทะเบียนนักศึกษากับสํานักวิชา 
 9.  ดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาของนักศึกษา 
10.  ดําเนินการดานการประมวลผลการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
11.  ดําเนินการดานการสําเร็จการศึกษา 
12.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
13. ดําเนินการดานขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา นักศึกษา และบัณฑิต เพื่อประโยชนในการบริหาร 
       มหาวิทยาลัย 
14. ใหบริการดานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา แกอาจารยที่ปรึกษาเพื่อการแนะแนว และหนวยงานที่  
      เกี่ยวของ 
15. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาแบบสอบ ทั้งแบบสอบวัดผลการเรียนและแบบสอบเฉพาะกิจตาง ๆ  
16. ดําเนินการจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาและเผยแพรวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม 
      นโยบายของมหาวิทยาลัย   
17. ดูแลบริหารจัดการฐานขอมูลในระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผลการศึกษาให 
      มีประสิทธิภาพเปนแหลงขอมูลสารสนเทศแกผูบริหารเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจใน 
      ดานการศึกษา 
18. ดําเนินการวิเคราะหและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผลการศึกษา 
19. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริการทางอินเทอรเน็ต  วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุง  
      ดูแล Web Page  ของศูนยบริการการศึกษา  และ Web Page  ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
      และประเมินผลการศึกษา www.reg.sut.ac.th 
20. การจัดสอบเฉพาะกิจภายในมหาวิทยาลัย  อาทิเชน  สอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร, 
      พยาบาลศาสตร, นักศึกษาเขาคายปูพื้นฐาน  ฯลฯ 
21. การจัดสอบภายนอก  อาทิเชน  การจัดสอบ  O-NET , GAT/PAT  ฯลฯ 
22. ดําเนินการดานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

6. เปาประสงค  :  
1.  ผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ 
2.  ผูรับบริการไดรับการบริการที่ถูกตอง รวดเรว็ และ ผูใหบริการมีความเต็มใจใหบริการ 
3.  กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพสูง โดยมีผลการประกันคณุภาพอยูในระดับมาก 
     ถึงมากที่สุด 
4.  เทคโนโลยีสามารถตอบสนองผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 
6.  บุคลากรมีความรู ทักษะ และทัศนคติทีด่ีตอการทํางาน 
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7. ยุทธศาสตร : 
1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  :   การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

2. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  :  พัฒนา จัดหา และใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่  
           เหมาะสมเพื่อสนับสนุนภารกิจ 

3. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  :  สงเสริมและพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี คนเกง  
 

 

8.  โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
      8.1  แผนภูมิ โครงสรางองคกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบริการการศึกษา 

ฝายธุรการ ฝายรับนักศึกษา ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายตารางสอนตารางสอบ 

ฝายประมวลผล 
และขอมูลบัณฑิต 

ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายวิจัยและพัฒนา 
แบบทดสอบ 

- งานธุรการ 
- งานรับลงทะเบียนนักศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  

- งานธุรการ 
- งานจัดตารางสอนตารางสอบ 
- งานบริการการใชหองเรียน 
- งานจัดสอบ  

- งานธุรการ 
- งานประมวลผลขอมูล 
- งานสําเร็จการศึกษา 
- งานทะเบียนบัณฑิต 
- งานบริการขอมูลบัณฑิต  

- งานธุรการ 
- งานบริหารฐานขอมูล 
- งานวิเคราะหและพัฒนาระบบ 
- งานพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริการ 
   ทางอินเทอรเน็ต (Web Application)  

- งานธุรการ 
- งานพัฒนาขอสอบวัดผลการเรียน 
- งานพัฒนาขอสอบเฉพาะกิจ 
- งานพัฒนาการวัดและประเมินผล   

- งานธรุการและ 
   บริหารทั่วไป 
- งานประสาน   
   ดานบริการ 

- งานธุรการ 
- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานคัดเลือกนักศึกษา 
- งานข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
   ใหม  
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8.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9.  บุคลากร :    ศูนยบริการการศึกษา มีบุคลากรในปการศึกษา 2551 จํานวน   31  คน  ดังนี้  

บุคลากร รวม วุฒิการศึกษา 
ปวช./ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. สายวิชาการ 2 - - - 2 

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ      
     2.1  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการศูนยฯ 1   1  
     2.2  จ.บริหารงานทั่วไป 14 - 11 3 - 
     2.3  จ.วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร 1 - 1 - - 
     2.4  พ.ธุรการ 11 4 7 - - 
3. ลูกจางชั่วคราว 2  2 - - - 

รวม 31 6 19 4 2 
 

ผูอํานวยการ 
ศูนยบริการการศกึษา 

หัวหนาฝายธรุการ หัวหนาฝายรับนกัศึกษา หัวหนาฝายทะเบยีนนักศึกษา หัวหนาฝายตารางสอน 
ตารางสอบ 

หัวหนาฝายประมวลผล 
และขอมูลบัณฑิต 

หัวหนาฝายวเิคราะห 
และพัฒนาระบบ 

หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
แบบทดสอบ 

คณะกรรมการประจํา
ศูนยบริการการศึกษา 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาการ 

 

อธิการบดี 
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10. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน 
  
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําหนวยงาน  เพื่อรับ
นโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ และเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  คณะทํางานฯ ของศูนยบริการ
การศึกษา  จึงประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา    ประธานคณะทํางาน 
2. รองผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา    คณะทํางาน 
3. หัวหนาฝายรับนักศึกษา    คณะทํางาน 
4. หัวหนาฝายทะเบียนนักศึกษา     คณะทํางาน 
5. หัวหนาฝายตารางสอนตารางสอบ    คณะทํางาน 
6. หัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ    คณะทํางาน 
7. หัวหนาฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต   คณะทํางาน 
8. หัวหนาฝายธุรการ    คณะทํางาน 
9. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ 

 
โดยใหคณะทํางานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําและ/หรือปรับปรุงตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานใหเหมาะสม 
และเปนปจจุบัน 

2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR)  ของหนวยงาน 
3. เตรียมความพรอมของหนวยงานเพื่อพรอมรับการตรวจประเมินจากภายในและภายนอก 
4. หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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11. ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน  

ศูนยบริการการศึกษาไดใหบริการดานงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย โดยฝายตาง ๆ  รับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษา 2551 มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้  

11.1   ฝายธุรการ  
มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานธุรการและบริหารงานทั่วไปของศูนยฯ    และการประสานดานบริการ

ตาง ๆ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551   มี ดังนี้ 
1) งานธุรการและบริหารทั่วไป  

- การใหบริการดานการเบิก-จายพัสดุ  รวม   432   ครั้ง 
- การใหบริหารดานงานสารบรรณ  การบริหารงานเอกสาร เชน การจัดทํา การเก็บรักษา การยืม  

การทําลาย การรับ-สงหนังสือ  รวม   6,765   เรื่อง 
- การใหบริการดานเงินสํารองจาย เบิกเงิน-ยืมเงิน-คืนเงิน  จํานวน   67   ครั้ง 

2) งานประสานดานบริการ   
- การใหบริการดานการประสานงานทั่วไปภายในศูนยบริการการศึกษา 
- การใหบริการหองพักอาจารยประจําอาคารเรียนรวม 1 และ 2  ประสานงานดูแลจัดหาวัสดุอุปโภค

บริโภค สําหรับคณาจารย เพื่อบริการตนเอง  
- การใหบริการหองประชุมหองอาคารเรียนรวม 2   มีผูใชบริการ   70   ครั้ง 
- การดูแลอาคารเรียนรวม   

ใหบริการการใชพื้นที่อาคารเรียนรวม (ยกเวนหองเรียน)  รวม   89   คร้ัง 
 ดําเนินการแจงซอม เกี่ยวกับระบบไฟฟา การซอมบํารุง ระบบประปา หองน้ํา ฯลฯ รวม  155  คร้ัง 

 
11.2   ฝายรับนักศึกษา  
 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2551   มี ดังนี้ 
1) การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา   ประจําปการศึกษา 2552 

- มีผูสมัครผานทางระบบอินเตอรเน็ตทั้งสิ้น  14,911  คน     
- มีผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณทั้งสิ้น 7,055 คน 
- มีผูเขารับการสัมภาษณทั้งสิ้น  3,689   คน 
- มีผูผานสัมภาษณ มีสิทธิ์เขาศึกษาทั้งสิ้น  3,623  คน 
- มีผูผานการคัดเลือกตอบยืนยันเขาศึกษาทั้งสิ้น 1,132  คน 

2) การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2552 
- มีผูสมัครผานทางระบบอินเตอรเน็ตทั้งสิ้น    รวมทั้งสิ้น  722  คน  
- ผูสมัครนําสงหลักฐานการสมัครและคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 693  คน 
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- มีผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนทั้งสิ้น  693  คน 
- มีผูสอบผานขอเขียนมีสิทธิ์เขาสัมภาษณ และทดสอบสุขภาพจิต ทั้งสิ้น  160  คน 
- มีผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาศึกษา 48 คน  และสํารอง  36  คน 
- มีผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม   จํานวน  44  คน  

และเรียกผูไดรับคัดเลือกสํารองมารายงานตัว 4  คน  รวมทั้งสิ้น  48 คน 
3) การคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions)  
 ประจําปการศึกษา 2552  

- มีผูสอบผานการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณและตรวจรางกายทั้งสิ้น  1,363  คน 
- มีผูไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งสิ้น  957  คน 
- มีผูมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม รวม  940  คน 

4) การรับนักศึกษาขอกลับเขาศึกษาใหม (Re-entry)  ประจําปการศึกษา 2551 
 -   ในภาคการศึกษาที่ 1/2551   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     483     คน  ผานการคัดเลือก   471   คน   
  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    428   คน 
 -   ในภาคการศึกษาที่ 2/2551   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     68     คน  ผานการคัดเลือก   68     คน   
  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    63  คน 
 -   ในภาคการศึกษาที่ 3/2551   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     81     คน  ผานการคัดเลือก   79     คน   
  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน   75   คน 

5) การรับนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส  ประจําปการศึกษา 2551 
      มีผูสมัครเขาศึกษา จาํนวน  262   คน  ผานการคัดเลือก  133  คน  และขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
        จํานวน  110   คน 

6) การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     -   ในภาคการศึกษาที่ 1/2551  แบงเปน   
  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     397     คน  ผานการคดัเลือก   300   คน   
        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    260   คน 
  ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผูสมคัรเขาศึกษา จํานวน     83     คน  ผานการคดัเลือก   63    คน   
        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    51      คน 
       -   ในภาคการศึกษาที่ 2/2551  แบงเปน   
  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     50     คน  ผานการคดัเลือก   45     คน   
       และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    45   คน 
  ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผูสมคัรเขาศึกษา จํานวน     25     คน  ผานการคดัเลือก   21    คน   
        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    30     คน(เลื่อนการขึ้นทะเบียนจากภาคที่ผานมา) 
              -  ในภาคการศกึษาที่ 3/2551  แบงเปน  
  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน     43     คน  ผานการคดัเลือก   38     คน   
        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    35   คน 
  ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผูสมคัรเขาศึกษา จํานวน     25     คน  ผานการคดัเลือก   20    คน   
        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน    9    คน 
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11.3  ฝายทะเบียนนักศึกษา 
 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษา การใหบริการดานงานทะเบียน และงาน

ทะเบียนประวัตินักศึกษา   ดงันี้  
 1)  การรับลงทะเบียนเรียน   

    

รายละเอียด ภาค 1/2551 ภาค 2/2551 ภาค 3/2551 
ระดับปริญญาตร ี       
1.1  รับลงทะเบยีน/เพ่ิม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  408 430 456 
1.2  จํานวนผูลงทะเบยีน (คน-วิชา) 46,835 45,921 43,421 
ระดับบัณฑิตศกึษา    
1.1  รับลงทะเบยีน/เพ่ิม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  316 317 319 
1.2  จํานวนผูลงทะเบยีน (คน-วิชา) 1,993 1,846 1,705 

    
    

 2)  การใหบริการดานงานทะเบยีน    
    

รายละเอียด ภาค 1/2551 ภาค 2/2551 ภาค 3/2551 
2.1  การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 2,782 252 194 
2.2  การรับบุคคลทั่วไปเปนผูรวมเรียน   2 1 1 
2.3  การขอเปลีย่นวิชาเลือก 5 18 25 
2.4  การลาระหวางสอบ 31 60 105 
2.5  การขอสอบซ้ําซอน (คน-วิชา) 460 435 449 
2.6  การขอลงทะเบียนต่ํา-เกินหนวยกิตที่กาํหนด 185 227 262 
2.7 การขอผอนผันคาธรรมเนียมการศึกษา 816 296 392 
2.8 การขอเงินคืนเต็มจํานวน 180 318 143 
2.9 การจัดทําใบรับรองการศึกษา 305 239 220 

 

     3)  การปรับปรุงประวัตินักศึกษา   
    

รายละเอียด ภาค 1/2551 ภาค 2/2551 ภาค 3/2551 
3.1  การบันทึกระเบียนนักศึกษาใหม 3,421 138 119 
3.2  การขอยายสาขาวิชา 21 24 22 
3.3  การจัดนักศกึษาเขาสังกัดสาขาวิชา 1,437 131 129 
3.4  การลาพกั/ใหพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา   193 209 255 
3.5  การลาออก/ใหออกเพราะไมลงทะเบียน /ไมชําระเงิน 359 131 151 
3.6  การเปลี่ยนแปลงขอมูล เชน ชื่อ-สกุลในระเบียนประวัต ิ 73 51 44 
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11.4  ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต 
          มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา และการจัดทําเอกสารการศึกษา

ตาง ๆ   โดยมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551  ดังนี้ 
1) งานประมวลผลขอมูล     
  1.1)  ใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่องตรวจขอสอบ  :  รวม   714    รายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2551  จํานวน 212 รายวิชา (กลางภาค 92 รายวิชา ,ประจําภาค 120 รายวิชา)  
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551  จํานวน 254 รายวิชา (กลางภาค 108 รายวิชา ,ประจําภาค 146 รายวิชา)  
  ภาคการศึกษาที่ 3/2551  จํานวน  248 รายวิชา (กลางภาค  109  รายวิชา ,ประจําภาค 139 รายวิชา)  

1.2)  ใหบริการวิเคราะหขอสอบ   รวม   144    รายวิชา ดังนี้  
ภาคการศึกษาที่ 1/2551   จํานวน   40   รายวิชา 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2551   จํานวน   52   รายวิชา 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551   จํานวน   52  รายวิชา     

   1.3)  การประ มวลผลการเรียนนักศึกษา    
    ภาคการศึกษาที่ 1/2551 จํานวน 708 รายวิชา (ปริญญาตรี 408 รายวิชา, บัณฑิตศึกษา 300 รายวิชา) 
    ภาคการศึกษาที่ 2/2551 จํานวน 737 รายวิชา (ปริญญาตรี 430 รายวิชา, บัณฑิตศึกษา 307 รายวิชา) 
    ภาคการศึกษาที่ 3/2551 จํานวน 763 รายวิชา (ปริญญาตรี 456 รายวิชา, บัณฑิตศึกษา 307 รายวิชา) 

2)  การสําเร็จการศึกษา  ดําเนินการตรวจสอบขอมูลนักศึกษาที่แจงจบ สงใหสํานักวิชาพิจารณาสําเร็จ  
      การศึกษา และจัดทําเอกสารสําเร็จการศึกษาใหภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย    

2.1)  ตรวจสอบขอมูลนักศึกษาแจงจบ 
  ภาคการศึกษาที่ 1/2551     รวม   210   คน (ปริญญาตรี 183  คน, โท  20  คน,   เอก  7 คน )     
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551     รวม   428   คน (ปริญญาตรี 401 คน, โท  20  คน,  เอก  7 คน )     
  ภาคการศึกษาที่ 3/2551     รวม   626   คน (ปริญญาตรี 587 คน, โท  38  คน,   เอก  1 คน )     

2.2) จัดทําเอกสารสําเร็จการศึกษา ภายหลังจากไดรับอนุมัติสําเร็จการศกึษา 
  ภาคการศึกษาที่ 1/2551     รวม   192   คน (ปริญญาตรี 165 คน, โท  20  คน,  เอก 7 คน )     
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551     รวม   414    คน (ปริญญาตรี  391 คน, โท 16  คน,  เอก 7 คน )     
  ภาคการศึกษาที่ 3/2551     รวม   532    คน (ปริญญาตรี 527  คน, โท 5 คน)     

3)   การจัดทําเอกสารการศึกษา   ดําเนินการจัดเอกสารการศึกษา ไดแก  Transcript  ใบรับรองการแจงจบ    
      ใบรับรองรอสภา  และใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ตามคํารอง  

  ภาคการศึกษาที่ 1/2551    จาํนวน   2,053    ฉบับ 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551    จํานวน   2,586    ฉบับ 

  ภาคการศึกษาที่ 3/2551    จํานวน   4,492    ฉบับ 
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11.5  ฝายตารางสอนตารางสอบ 
 

มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดตารางสอนตารางสอบ  การใหบริการหองเรียน และการดําเนินการจัดสอบของ
มหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2551   มี ดังนี้ 

1)   การใหบริการใชหองเรียนในปการศึกษา 2551 เฉลี่ยตอภาค 
     หองเรียนขนาด  45   ที่นั่ง  จํานวน    4   หอง     ใหบริการรวม   1,659.30  ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  60   ที่นั่ง จํานวน    9   หอง     ใหบริการรวม   4,097       ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  90    ที่นั่ง  จํานวน  13   หอง     ใหบริการรวม   6,258.30   ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  120  ที่นั่ง  จํานวน  10   หอง     ใหบริการรวม   2,436        ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  150  ที่นั่ง  จํานวน    8   หอง     ใหบริการรวม   4,478        ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  300  ที่นั่ง  จํานวน     8   หอง     ใหบริการรวม   3,887        ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด  600  ที่นั่ง  จํานวน    1   หอง     ใหบริการรวม  279.30       ช่ัวโมง 
     หองเรียนขนาด 1,500  ที่นั่ง  จํานวน    1   หอง     ใหบริการรวม  271            ช่ัวโมง 
2)   การดําเนินการจัดสอบ 
     

กิจกรรม หนวยนับ 
ภาค1/51 ภาค 2/51 ภาค 3/51 

Mid Fin Mid Fin Mid Fin 
จํานวนวิชาที่เปดสอน วิชา 408 408 390 390 404 404 
จํานวนวิชาที่จัดสอบ        
  - สอบหองปกติ วิชา 212 267 212 384 221 404 
  - สอบหองซ้ําซอน วิชา 100 97 85 111 90 115 
จํานวนผูเขาสอบ        
  - สอบหองปกติ คน-วิชา 35,093 39,739 31,803 38,727 30,267 34,868 
 - สอบหองซ้ําซอน คน-วิชา 501 462 369 420 469 560 
จํานวนหองที่จัดสอบ        
  - สอบหองปกติ หอง-คาบ 534 608 485 594 461 547 
 - สอบหองซ้ําซอน หอง-คาบ 21 18 16 18 17 21 
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11.6  ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ 

 

                     ดาํเนินการวิเคราะหและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.โปรแกรมพิมพใบแสดงผลการศึกษา(TRANSCRIPT) ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
2.โปรแกรมการเรียกใชงานระบบสวนของ back office ผานเว็บ สําหรับสวนกิจการนศ.  
     และสถานพัฒนา  คณาจารย 
3.โปรแกรมระบบการบันทึกแบบแจงรายละเอียดการจัดสอบผานinternet 
4.โปรแกรมเพื่อคนหาขอมูลนักศึกษา ใหแกฝายตางๆ ของศูนยบริการการศึกษา และสวนกิจการนักศึกษา 
5.โปรแกรมกําหนดใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานในการ login เขาระบบครั้งแรก 
6.โปรแกรมบันทึกผูลงนามในใบปริญญาบัตร  
7.โปรแกรมระบบการบันทึกแบบแจงรายละเอียดการจัดสอบผานinternet 
8.โปรแกรมรายการลงทะเบียนที่ยังไมไดทําการยืนยันโดยเจาหนาที่ 
9.โปรแกรมบันทึกการรับเงินผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลป 2552 
10.โปรแกรมรายชื่อนักศึกษาประเภทรับโอนจากสถาบันอืน่ 
11.โปรแกรมสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแยกตามปการศึกษา เพศ 
12.โปรแกรมรายงานผลอนุมัติการสอบ  comprehensive/qualifying/การสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษา 
     บัณฑิตศึกษา 
13.โปรแกรมรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง สําหรับใชในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 
14.โปรแกรมตรวจสอบสถานะนักศึกษาเพื่อสงขาวสาร และขอมูลตางๆ จากมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษา 
15.โปรแกรมการยืนยันการลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี 
16.โปรแกรมการรายงานตัวเขารับการสัมภาษณของนักศกึษาประเภทโควตาและ Admissions 
17.โปรแกรมบันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและสํารวจภาวะการมีงานทํา 
18.โปรแกรมรายงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม 
19.ระบบจัดแถวบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร  
20.ระบบจองหองเรียน   
21.ระบบตรวจสอบการเขาช้ันเรียน 
   
จํานวนขอความที่จัดสงใหผูสมัครรับบริการ SMS  ปการศึกษา 2551 (31 พ.ค. 52) 
1.นักศึกษาเครือขาย AIS (4,345 ราย)  77,679 ขอความ 
2.นักศึกษาเครือขายอื่นๆ ( 2,996 ราย)และผูปกครอง(148 ราย)  52,740 ขอความ 
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11.7  การใหบริการวิชาการแกสังคม 
          ศูนยบริการการศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใหเปนศูนยสอบภูมิภาค ในการกํากับ

ดูแลและประสานงานการสอบ O-NET  A-NET  และ GAT/PAT  ในเขตจังหวัดสุรินทร  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  
และนครราชสีมา  ซึ่งในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการสอบโดยรวมดังนี้ 

 

การสอบ วันที่สอบ จํานวนสนาม
สอบ (สนาม) 

จํานวน
นักเรียน (คน) 

จํานวนหองที่
ใช (หอง) 

กรรมการที่
ใช (คน) 

O-NET 21-22 กุมภาพันธ 2552 39 36,908 1,242 3,066 

A-NET 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 7 48,824 1,641 3,979 

GAT/PAT 7-8, 14-15  มีนาคม  2552 10 48,650 1,657 4,034 
 

------------------------------------------------ 
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สวนท่ี 2 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน    
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให

สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของศูนยฯ ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 

 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัว
บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ    
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจํา
ศูนยฯ 

 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ แลวเผยแพรใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผูมีสวน

ไดเสียไดรับทราบ 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน

และสอดคลองกับภารกิจหลักของศูนยฯ ภารกิจของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดย
ผานกระบวนการประชุมรวมกันของบุคลากรทุกคนภายในศูนยฯ และกลั่นกรองรอบสุดทายโดยที่ประชุม
หัวหนาฝาย  และคณะกรรมการประจําศูนยฯ  

3. มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีในแผนปฏิบัติการประจําป และโครงการตาง ๆ เพื่อวัดผลการ
ดําเนินงาน 

4. มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ (แผนงานการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจําปงบประมาณ ที่สอดคลองกับภารกิจดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวบงช้ี ทุกไตร
มาส โดยรายงานผูบริหารตามลําดับขั้นผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย  และมีรายงานการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝายวางแผนและหนวยตรวจสอบภายใน 

6. ศูนยฯ มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ ทุกปการศึกษา เชนในชวงปดภาคการศึกษา ชวงการจัดทําแผนงาน/โครงการ จะมีการ
จัดประชุมรวมกันภายในหนวยงาน 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของศูนยฯ 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 7) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 5 
 

 
 

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 1.1      ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 
 เอกสารประกอบ 1.1   แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 

 



 
 

SAR‐CES‐2551   15 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
 ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:   ผลผลิต 
 
การคํานวณ : 

100×= มดระมาณทั้งหประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ
ยรลุเปาหมาระมาณที่บรประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ าหมายารบรรลุเปรอยละของก

 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 - 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  

ศูนยบริการการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
ขอมูล จํานวน 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 14 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 14 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 100 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 100 3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด   
                       ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4  :       รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

ก. การจัดประชุมผูบริหารและอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     “สูเสนทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปการศกึษา 2552” 

1. การประเมินวิทยากรในภาพรวมของผูเขารวมประชุม  คิดเปนรอยละ  88.05  ซึ่งเฉลี่ยจากแตละหัวขอ 
ดังนี้ 
1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอขอมูล  อยูในระดับ 4.35   คิดเปนรอยละ 87.00 
1.2 การถายทอดเนื้อหาไดเขาใจและชัดเจน  อยูในระดับ  4.44  คิดเปนรอยละ  88.80 
1.3 เนื้อหาที่บรรยายสอดคลองกับหัวขอ  อยูในระดับ  4.50  คิดเปนรอยละ  90.00 
1.4 การตอบขอซักถามไดตรงประเด็น  อยูในระดับ  4.32  คิดเปนรอยละ  86.40 

2. ประโยชนที่ทานคิดวาไดรับจากการประชุม คิดเปนรอยละ  87.70  ซึ่งเฉลี่ยจากแตละหัวขอดังนี้ 
2.1 ทราบขอมูลเกี่ยวกับ มทส. มากขึ้น  อยูในระดับ  4.56  คิดเปนรอยละ  91.20 
2.2 ทราบขอมูลการจัดการเรียนการสอนของ มทส. มากขึ้นอยูในระดับ  4.54 คิดเปนรอยละ  90.80 
2.3 ทราบขอมูลเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษาของ มทส. มากขึ้นอยูในระดับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 
2.4 ทราบขอมูลเกี่ยวกับระบบ Admissions มากขึ้น  อยูในระดับ  3.94  คิดเปนรอยละ  78.80 

3. ความเหมาะสมของการจัดประชุม  คิดเปนรอยละ  87.60  ซึ่งเฉลี่ยจากแตละหัวขอ ดังนี้ 
3.1 กําหนการประชุม   อยูในระดับ  4.21  คิดเปนรอยละ  84.20 
3.2 หัวขอการบรรยาย  อยูในระดับ  4.46  คิดเปนรอยละ  89.20 
3.3 เอกสารที่ไดรับ  อยูในระดับ  4.47  คิดเปนรอยละ  89.40 

              สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการจัดประชุมของผูเขาประชุม  เฉลี่ยจากรอยละของแตละ
หัวขอ  คิดเปนรอยละ  87.78 
 
 
 
 
 



 
 

SAR‐CES‐2551   17 
 

ข. การใหบริการในฐานะศูนยสอบสวนภูมิภาค (O-NET  A-NET  และ GAT/PAT) 
 

การสอบ วันที่สอบ จํานวนสนาม
สอบ (สนาม) 

จํานวน
นักเรียน (คน) 

จํานวนหองที่
ใช (หอง) 

กรรมการที่
ใช (คน) 

O-NET 21-22 กุมภาพันธ 2552 39 36,908 1,242 3,066 

A-NET 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 7 48,824 1,641 3,979 

GAT/PAT 7-8, 14-15  มีนาคม  2552 10 48,650 1,657 4,034 
 
 
การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 87.78 3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 
รายงานหลักฐาน :    

ตารางที่ 5.4.1  สรุปผลการจัดประชุมผูบริหารและอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เอกสารประกอบที่   5.4.1 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผูบริหารและอาจารยแนะแนว 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ”สูเสนทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี ประจําปการศึกษา 2552” วันที่  4  กรกฎาคม  2551  ณ  
โรงแรมระยองออคิด จังหวัดระยอง 

เอกสารประกอบที่   5.4.2  สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบ O-NET  
ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.1    :  คณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และสามารถผลักดันศูนยฯ ใหแขงขันไดในระดับสากล 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของศูนยฯ 

 

2. คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 ครั้ง 

 

3. มีการประชุมคณะกรรมการฯ  อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสาร
ใหกรรมการ อยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

 

4. คณะกรรมการฯ จัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

 

5. คณะกรรมการฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  

1. คณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และ 
นโยบายของศูนยฯ  เชน ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจายประจําป   
การแตงตั้งผูชวยนายทะเบียน การรับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงาน ฯลฯ  
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2. ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการประจําศูนยฯ ไดมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินการตลอดจน
ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ของศูนยฯ จํานวน 3 ครั้ง  และในการประชุมตามแผนที่วางไวมีกรรมการเขา
ประชุม รอยละ 91.67  

3. การประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ใชหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
3.1 การประเมินผลผูบริหาร หัวหนาสํานักงานฯ และหัวหนาฝาย  มีลักษณะเปนการประเมินผล

การปฏิบัติงานปละ  3 ครั้ง  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2 การประเมินผลหนวยงาน  มีลักษณะการประเมิน คือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย และระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ นอกจากนี้ยังมีผล
การตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร เชน  เผยแพรสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยลงใน     
Web Site : http://web.sut.ac.th/ces/ ซึ่งบุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถสืบคนได พิจารณา        
วินิจฉัย และ/หรือเสนอแนวทางการแกปญหา ตีความระเบียบ ขอบังคับ 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
( 5 ระดับ) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 4 
 

 
 

 
รายงานหลักฐาน : 

ตารางที่  7.1.1 การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ปการศึกษา 2551 
เอกสารประกอบที่ 7.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ครั้งที่  1/2551 
เอกสารประกอบที่ 7.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ครั้งที่  2/2551 
เอกสารประกอบที่ 7.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ครั้งที่  3/2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2  : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบริการการศึกษา 
  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา    ที่

มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย 

 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

1.  มีกระบวนการสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตาง ๆ ที่เปนระบบ รวมทั้งกระบวนการสรร
หาผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วา
ดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
การเขาสูตําแหนงของหัวหนาฝายตาง ๆ ภายในศูนยบริการการศึกษา ตองไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําศูนยฯ จึงจะแตงตั้งได และระบบการสรรหาหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
ศูนยฯ ก็ตองเปนไปตามประกาศ หลักเกณฑและวิธีการ กําหนดระดับตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 

2.   ผูบริหารทุกระดับของศูนยบริการการศึกษา บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใชศักยภาพและภาวะผูนําที่มีอยู เนนการมีสวนรวมของทุก ๆ คนในหนวยงานโดย
คํานึงถึงประโยชนของศูนยฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย  

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับที่ชัดเจน ปละ 3 คร้ัง 
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย (ระบบประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ)   
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4.  มีการสงผูบริหารเขารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการเขารวมอบรมสัมมนาตามความสมัครใจของผูบริหารหรือหนวยงาน เพื่อการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางาน  เปนตน 

5. มีการสํารวจความคิดเห็นการมีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบริการการศึกษา   
   ปการศึกษา 2551 โดยรอยละ 85.89 เห็นวาผูบริหารทุกระดับของศูนยฯ มีภาวะผูนํา 

 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม

บรรลุเปาหมาย ( ) 
มีการดําเนินการครบทุกขอ  

(ระดับ 4) 
3 คะแนน 

 
ระดับ 4  

 
รายงานหลักฐาน : 
 ตารางที่ 7.2   ผลสํารวจความคิดเห็นภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของศูนยบริการการศึกษา   

       ปการศึกษา 2551 ( พ.ค. 51 – เม.ย. 52 )  
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ตัวบงช้ีที่ 7.3   : มีการพัฒนาศูนยบริการการศึกษาสูองคการเรียนรู  
  ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 

การดําเนินการ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของศูนยฯ รับทราบ  
 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รอยละ 100 

 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูให

เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

1. ศูนยบริการการศึกษา ไดจัดทําแผนกระบวนการการจัดการความรู (Knowledge Process ) และแผน 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหบุคลากรของศูนยฯ และประชาคมมหาวิทยาลัย 

2. ตามแผนขอ1 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายโดยศูนยฯ
ไดจัดกิจกรรม การใหความรูเรื่องการจัดการความรู การกําหนดขอบเขตการจัดการความรูในระดับ
ฝายฯ และไดสงบุคลากรในสวนของคณะทํางานการจัดการความรูประจําศูนยฯ เขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการความรูในระดับมหาวิทยาลัย  และนําผลที่ไดมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
ศูนยฯ 
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3. ศูนยฯไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย อยางมีรูปธรรม
ดังเชน บุคลากรมีความรูเรื่องการจัดการความรูทุกคน  มีการรูปแบบการจัดการความรูของศูนยฯ
ตามอัตลักษณ ( KM-CES MODEL) ประกอบดวย 1)การเก็บรวบรวมความรู   2)วิเคราะห/สังเคราะห 
3)แลกเปลี่ยนความรู 4)ใชความรู  5)สรางความรู  ในระดับฝายภายในศูนยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรูในรูแบบ AAR :After Action Review ( การทบทวนงานหลังการปฏิบัติงาน)  Morning 
Talk , Tea Talk  ฯลฯ และมีขอกําหนดภายในหนวยงานที่กําหนดใหบุคลากรที่เขารับการอบรม
สัมมนาที่หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัด หรือภายนอกจัด ใหนําความรูที่ไดมาเผยแพรในลักษณะ
การเลาเรื่อง (Story telling) และจัดสงเอกสารในเรื่อง นั้นเขาสูคลังความรูของศูนยฯ 

4. การติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู โดยคณะทํางานการจัดการความรูของศูนยฯ 
และมีคณะอนุกรรมการประสานงานการจดัการความรู ประจําหนวยงาน ที่มีหนาที่ประสาน ให
คําแนะนําการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ระดับฝายฯและระดับหนวยงาน ติดตามผลการสับเปลี่ยน
งาน(Rotation) ที่สงผลใหบุคลากรมีการแบงปนความรูจากประสบการณที่เคยทํางานในหนาที่
นั้น ๆ มากอนสูคนใหมที่มารับงาน ทําใหทุกคนเขาใจกระบวนการทํางานภายในศูนยฯมากขึ้น ตะ
หนักถึงความสําคัญของการเปนลูกคาภายใน และทุกคนถึงถือวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการงาน  

5. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใชในการจัดการความรู เปนเวทีแสดงความเห็น(FOROUM)   
เสมือนจริง  คลังความรู (บทความ เอกสารจากการรวมสัมมนา อบรม รายงานการประชุมฯลฯ)ทาง 
Web site :  http://web.sut.ac.th/ces/ และนอกจากนี้ศูนยฯยังตองรายงานผลการจัดการความรูให
มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ ๆ ตามแผนของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ 1 ขอ 
(ระดับ 1) 

1 คะแนน ระดับ 3  

 
รายงานหลักฐาน : 

Web Site  : คณะทํางานบริหารจัดการความรูของหนวยงาน http://www.sut.ac.th/dpn/km/ 
Web Site :  การจัดการความรูของศูนยบริการการศึกษา http://web.sut.ac.th/ces/  
เอกสารประกอบที่ 7.3.1 แผนกระบวนการการจัดการความรู (Knowledge Process ) 
                    และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.2 คําสั่งศูนยบริการการศึกษา ที่  2/2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4   : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา ไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ  3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ  

 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชน การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  
การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ มีศักยภาพสูงให มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
1. ศูนยบริการการศึกษามีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรทุกคนพัฒนาศักยภาพตามขีดสมรรถนะหลักของ

หนวยงาน(Core Competency)และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มขีดสมรรถนะของตนเอง โดยสงเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  

ตามที่สนใจ และตามที่ศูนยฯ เห็นวาพนักงานควรพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
เชน บุคลากรฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยฯ ไดของบประมาณเปนการเฉพาะแยกตางหากจากที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหในภาพรวม เพื่อใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และปรับตัวทันการ
เปลี่ยนแปลง     

3. นอกจากระบบสวัสดิการตางตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหแลว ศูนยฯ ยังไดเพิ่มเติมอีก อาทิเชน จัดกิจกรรมวัน
เกิดใหบุคลากรทุกคน  ทําบุญในวาระตาง ๆ รวมกัน จัดโครงการ “มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันเถอะ”  
จัดงานปใหม ฯลฯ (ภาพประกอบ Web Site http://web.sut.ac.th/ces/) 

4. ศูนยฯ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ 
เชน การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อความกาวหนาในงาน ตามโครงสรางความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 

5. มีการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรผานฝายตาง ๆ เชน ฝายธุรการ ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความเห็นผานชองทางตาง ๆ  อาทิเชน ผานหัวหนาฝายฯ 
ผานการประชุมสัมมนาประจําปของศูนยฯ  และ/หรือผานการจัดกิจกรรมตามโอกาสตาง ๆ  ทําให
ผูบริหารของศูนยฯ สามารถนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงองคกร 
 

การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

3 คะแนน 
 

มีการดําเนินการไม
นอยกวา 3 ขอแรก 

 
 

 
รายการหลักฐาน  : 
        ตารางที่ 7.4.1 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
        ทั้งในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52)  
          ตารางที่ 7.4.2  สรุปการเขารวมอบรม สัมมนา และดูงาน ของพนักงานศูนยบริการการศึกษา  

      ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
       ตารางที่ 7.4.3  สรุปกิจกรรมภายในศูนยบริการการศึกษา ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
         เอกสารประกอบที่ 7.4.1  ช่ือโครงการ “มาออกกําลงักายเพื่อสุขภาพที่ดีกันเถอะ” 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
   ก. ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) 

 
มี ( ) หรือไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
1.  ศูนยบริการการศึกษามีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในการบริหารงานและ  

            ตัดสินใจ 

2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ซึ่งประโยชนจากฐานขอมูลทําใหการทํางานรวมกันภายในศูนยฯ 

     มีความสะดวกและสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  โดยมีฐานขอมูล  ดังนี้ 

      2.1  ฐานขอมูลตรวจสอบงบประมาณประจําป - ประจําฝาย ของศูนยบริการการศึกษา (E-Budget) 

      2.2  ฐานขอมูลตรวจสอบงบประมาณการปฏิบัติงานนอกเวลา (E-Budget-OT) 

      2.3  ฐานขอมูลทะเบียนคุมเงินสํารองจาย  

      2.4  ฐานขอมูล ใบลา ใบลาชดเชย Online 
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      2.5  ฐานขอมูลการรับ-จายวัสดุ  (E-Stock) 

      2.6   ตารางการปฏิบัติงานผูบริหาร  (ผอ., รอง ผอ.) 

      2.7   ปฏิทินงานรวมศูนยบริการการศึกษา 

      2.8   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา 

      2.9   รายงานการประชุมหัวหนาฝาย 

     2.10  ฐานขอมูลการรับ-สงหนังสือ 

     2.11  ฐานขอมูลการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลดวยการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง 

     ขอมูลของผูใชแตละคน เพื่อความปลอดภัยของขอมูลในสวนที่เปนความลับ 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  โดยสอบถามความคิดเห็นจากที่ประชุมหัวหนาฝาย  

     ซึ่งหัวหนาฝายไดสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรภายในฝาย เพื่อนําขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง 

5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  นําขอเสนอแนะจากการประชุมมา 

     พัฒนาปรับปรุงเพื่อใหผูใชงานสามารถทํางานดวยความสะดวกรวดเร็ว 
 

การประเมินตนเอง   : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( )หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ  5  ขอแรก 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 4  

 
 

รายการหลักฐาน : 
 ตารางที่  7.5 ก.  Web site  ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  http://web.sut.ac.th/ces/ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
   ข. ฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
 

เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ) 

 
มี ( ) หรือไมมี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

1. ศูนยบริการการศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางดาน
ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มี
สารสนเทศเพื่อการตัดสินในใหกับผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  

2. มีระบบการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานแกผูใชตามระดับ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบฐานขอมูล โดยในป 2551 ไดปรับเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการฐานขอมูลอีกจาํนวน 3 เครื่อง รวมเปนทั้งหมดเปน 4 
เครื่อง และปรับปรุงฐานขอมูล เปน Oracle 10g ทําใหผูใชงานสามารถเขาใชงานพรอมๆกัน ได
จํานวนมาก ๆ และรวดเร็ว 
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3. มีการสํารองรายการที่เกิดขึ้นแตละวัน และโปรแกรมการใชงานไวอีกเครื่องทุกวัน โดยใหเครื่องทํา
การสํารองอัตโนมัติ  สํารองขอมูลจากฐานขอมูลไวในแผนดีวีดีสัปดาหละ 3 วัน และ External Hard 
disk  5  ครั้งตอภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังไดจางหนวยงานภายนอก (OUTSOURCE )  เขามาชวย
ตรวจสอบเครื่องแมขาย  โปรแกรมระบบฯ ดวย 

4. พัฒนาปรับปรุงการเรียกใชงานระบบสวน Back Office ใหสามารถดําเนินการผานเว็บได ทําให 
ผูใชงานไมตองติดตั้งโปรแกรม ORACLE และ MICROSOFT ACCESS 97 บนเครื่องที่ใชงาน 

5. มีผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูลระบบทะเบียนและประเมินผล โดยนักศึกษาเปน
ผูประเมินผานเว็บไซต  http://reg.sut.ac.th  ไดรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เทากับ 74.77  จากจํานวนผูตอบแบบสํารวจ 670 ราย 

6. นําผลการประเมินจากนักศึกษา และ/หรือความตองการใหม ๆ ของผูใชมาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหตรง
ความตองการมากที่สุด  

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ 5 ขอแรก 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 3  

 
 

รายการหลักฐาน  
 ตารางที่  7.5 ข   : ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 
          ผานเว็บไซต  http://reg.sut.ac.th ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6   : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
ศูนยบริการการศึกษา  ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52)                          

 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาท ิ
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาคมผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรู
กันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาคม ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาคม  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเชน มีการแสดงขอมูล
ขาวสารบนเว็บไซต http://www.sut.ac.th , http://reg.sut.ac.th , http://www.sut.ac.th/ces/ , 
http://web.sut.ac.th/ces/     บนัทึกขอความ   ขาวการรับนักศึกษา ขาวจากคณาจารย สาํนกัวิชา 
สาขาวิชา เปนตน  มีการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพเรื่องการรับนักศึกษาทุกระดับ สงไปยังโรงเรียน 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ ออกแนะแนวสัญจร การสง SMS แจงผลการเรียน นักศึกษา 
ผูปกครอง  
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2. มีระบบรับฟงความเห็นของประชาชน ภายในภายนอก อาทิเชน การแสดงความเห็นผานทาง เว็บไซต 
http://reg.sut.ac.th  ทางแบบสอบถามความพึงพอใจของฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายวิเคราะหและ
พัฒนาระบบ  ฝายรับนักศึกษา ทางโทรศัพท   การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา 
คณะทํางานชุดตาง ๆ การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ฯลฯ 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมอบหมายฝายที่เกี่ยวของพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหถูกตองและเหมาะสม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาคม ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดาํเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภท
โควตา  ในแตละปการศึกษา   จัดการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาคม เชน การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหนวยงาน และระดับองคกร ประจําปการศึกษา 2550 (ตามเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา ที่ใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาตรวจประเมิน) 

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 5) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 3 
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ตัวบงชี้ท่ี 7. 8   : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
  ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของศูนยฯ รวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของปจจยัเสี่ยง 

 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด

แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ศูนยบริการการศึกษา มีการดําเนินการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช ตามกรอบแนวทางของ

มหาวิทยาลัย ต้ังแตปงบประมาณ 2547 จนถึง ปงบประมาณปจจุบัน และในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยไดมี
การทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหม ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 464/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลระบบการ
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และ
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษารวมเปนกรรมการ 

2) คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 956/2551 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ประจําหนวยงาน เพื่อทําหนาที่จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน และจัดทํารายงานฯ 
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2.    มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเปนเกณฑในการระบุ
ปจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่มีตอเปาหมายของหนวยงาน  และจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหนวยงานและผูบริหาร
หนวยงาน เมื่อที่ 15 ธันวาคม 2551 และมีกําหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน  โดยการดําเนินการตามคูมือฉบับนี้ อธิการบดีไดเลือกใหศูนยบริการ
การศึกษาเปนหนวยงานนํารอง 

3.  ในการดําเนินการของปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2551 ระดับองคกร ซึ่งเปนการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะห จากที่หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยรายงาน  (แบบ ปอ.3) และมีรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของงวดกอน (แบบติดตาม ปอ. 3) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดนําสงแผน
และรายงานดังกลาว ใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตามหนังสือที่ ศธ 5601/2082 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2551  

การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ดําเนินการ 1 ขอ (ระดับ 1)  1 คะแนน ระดับ 5  
รายงานหลักฐาน : 
 เอกสารประกอบที่ 7.8.1  คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 464/2551 
     เอกสารประกอบที่ 7.8.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่  956/2551 

เอกสารประกอบที่ 7.8.3  รายชื่อหนวยงานนํารองในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9  : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับ 
                                   องคกรสูระดับบุคคล ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในศูนยฯ   

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในศูนยฯ  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของศูนยฯ  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของศูนยฯ โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับศูนยฯ 
หรือเทียบเทา 

 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตาง ๆ  

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

1. ศูนยฯมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ี 
2. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลหนวยงานโดยประเมินจากตัวบงช้ีในแผนงาน และโครงการโดยใหแตละ

หนวยงานรายงานผลการดําเนินการผาน ระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงาน 
(http://203.158.5.50/planning/output/userlogin.asp)  ทุกไตรมาส  

3. มีการกําหนดเปาประสงค และตัวบงช้ีที่เปนการถายทอดวิสัยทัศน ภารกิจของหนวยงาน  ที่ชัดเจน โดยใน
ปงบประมาณ 2551 ศูนยฯ มีตัวบงช้ีทั้งหมด 14 ตัวบงช้ี 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ขึ้นในป 2551 ที่ครอบคุมใน 4 มิติ ตามหลักการ Balance Scorecard  
ของหนวยงานที่ไมแสวงหากําไร อันไดแก  1)มิติประสิทธิผล  2)มิติคุณภาพ 3)มิติประสิทธิภาพ 4) มิติการ
พัฒนาองคกร โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับงาน 

5. ศูนยฯ จัดใหมีการทบทวน SWOT –Analysis โดยบคุลากรภายในหนวยงาน  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตร 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ ตาม
งานและโครงการตาง ๆ ประจําไตรมาส 

7. ศูนยฯมีการรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีทุกไตรมาส ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร SUT  NET 
ไดตลอดเวลา และมหาวิทยาลัยโดยสวนแผนงานจะนําผลที่ไดไปประเมินผล และเสนอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

8. ผูอํานวยการศูนยฯ จะมีการตรวจสอบผลการทํางานของแตละฝายตามตัวบงช้ีที่มีในแผนงาน/โครงการ ทุกครั้ง 
กอนสงขอมูลใหมหาวิทยาลัย และเก็บไวเพื่อเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา และสรางแรงจูงใจ สวนในระดับ
ฝายนั้น หัวหนาฝายจะมีการมอบหมายใหบุคลากรในฝายรับผิดชอบตามหนาที่ที่เกี่ยวของนั้น ๆ และมีผลตอ
การพิจารณาความดีความชอบ 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุก
ขอ(ระดับ 8) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 5 
 

 

 
รายการหลักฐาน  : 
 เอกสารประกอบที่ 7.9 แผนยุทธศาสตรศูนยบริการการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2   : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน   
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

1. มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  ที่คํานึงถึงประสิทธิภาพ 
เนนการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงประหยัดสุด เชน การใชหองบรรยาย ใช
หองปฏิบัติการ หองประชุม ฯลฯ และมหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการประหยัดเปนนโยบายสําคญ
สําหรับใหพนักงานทุกภาคสวน ไดตระหนัก สํานึกและยึดถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ โดยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการที่สําคัญ ๆ เชน คณะกรรมการประหยัดพลังงาน เปนตน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของศูนยฯ/มหาวิทยาลัย โดยองคคณะบุคคล เชน 
คณะกรรมการประจําศูนยฯ มีการพิจารณาทบทวนเพื่อยืนยันแผนปฏิบัติการและคําของบประมาณ
ประจําป ในสวนของความตองการทรัพยากรที่จําเปน  

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เชน มีการใชหองเรียนอาคารเรียน
รวมรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  การใชระบบทะเบียนและประเมินผล
รวมกับสํานักวิชา สวนการเงินและบัญชี สวนกิจการนักศึกษา ฯลฯ 
 



 
 

SAR‐CES‐2551   37 
 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย เชน ศูนยฯในฐานะศูนยสอบสวน
ภูมิภาคที่ควบคุมดูแลการสอบ O-NET A-NET GAT/PAT ทําใหมีการใชสนามสอบ ครู-อาจารย 
นักการภารโรง รถยนตร ฯลฯ รวมกับโรงเรียน เพื่อจัดการสอบแตละคร้ัง 

 
การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีผลการดําเนินงาน 
4 ขอแรก 

3 คะแนน 
 

ระดับ 4 
 

 
 

 
รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 8.2.1  ตารางการใหบริการหองเรียนอาคารเรียนรวม ปการศึกษา 2551 

ตารางที่ 8.2.2  ตารางกิจกรรมบริการหองเรียนอาคารเรียนรวมกับหนวยงานภายนอก  ปการศึกษา 2551 
     เอกสารประกอบที่ 8.2.1 การขอใชหองสอบ กรรมการคุมสอบ ในการสอบ O-NET A-NET GAT/PAT 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1   : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
บริหารการศึกษา ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของศูนยฯ 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมี
สวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 
3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ศูนยฯ และมหาวิทยาลัย 

 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของศูนยฯ คือ 

จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานมาตั้งแตปการศึกษา 2548 และมีพัฒนาการมา
ตามลําดับ 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และภายใตศูนยฯ ไดมีการแตงตั้ง คณะทํางานการประกัน
คุณภาพภายใน ประจําหนวยงาน  โดยมีผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา เปนประธานคณะทํางานฯ  

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด(สกอ.) และนอกจากนี้ยังได
พัฒนาตัวบงช้ีที่สําคัญและตรงกับภารกิจของศูนยฯ อีกจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนเครื่องบงช้ีคุณภาพและ
เทียบเคียงกับหนวยงานภายนอกที่มีลักษณะเชนเดียวกัน 

4. ศูนยฯมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา เปนเวลา 4 ป (นับรวมปที่มีการติดตาม 
2548-2551 ) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่เปนจุดออนจะหาแนว
ทางแกไข สวนจุดแข็งก็จะแสวงหาแนวทางเสริม ดังเชน ศูนยฯไดพัฒนาใหมีการจัดการความรู เพื่อ
มุงไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู   พัฒนายุทธศาสตรที่แยกจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
แผนที่ยุทธศาสตร ฯลฯ 

6. ศูนยฯ มีระบบฐานขอมูล และสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ศูนยฯ และมหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลระบบทะเบียนและประเมินผล 
(http://reg.sut.ac.th)  ฐานขอมูลการประกันคุณภาพของศูนยฯ (http://web.sut.ac.th/ces) 

7. มีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  ในสวนภายนอกมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในรูปมหาวิทยาลัยเปน
ตัวแทนใหหนวยงานภายใน 
 

การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
(ระดับ 7) 

3 คะแนน 
 

ระดับ 4 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3   : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ปการศึกษา 2551 (พ.ค. 51 - เม.ย. 52) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) มี ( ) หรือ ไมมี ( ) 
การดําเนินการ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ศูนยฯ  และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ 
พัฒนาการของศูนยฯ และของมหาวิทยาลัย 

 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ อยาง
ตอเนื่อง 

 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนยฯ  อยางตอเนื่อง 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อถายทอด แลกเปลี่ยนความรูใน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เชน การ
เปลี่ยนแปลงตัวบงช้ี เกณฑการประเมินผลใหทาทายยิ่งขึ้น และคณะทํางานฯ ไดเขารวมแลกเปลี่ยน
ขอคิดความเห็นในระดับมหาวิทยาลัยอยูเสมอ ๆ เพื่อนําผลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มาปรับใหเขา
กับอัตลักษณของศูนยฯ ดวย   
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2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ พัฒนาการของศูนยฯ และของ
มหาวิทยาลัย  เชน ทําการปรับปรุงตัวบงช้ีตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปการศึกษา 2551 ศูนยฯ ไดปรับปรุงตัวบงช้ีใหสอดคลอง
กับอัตลักษณของหนวยงาน โดยเพิ่มตัวบงช้ีที่ 7.5 ข และ ตัวบงช้ี 11.7 และตัวบงช้ีใหทาทาย  

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน
เวลาที่กําหนด ผานทางเอกสาร และ Web site http://web.sut.ac.th/ces/ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทราบ 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยฯ อยางตอเนื่อง ดังเชน เมื่อ
คราวคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาตรวจประเมินภายในของศูนยฯ เมื่อป 2550 ไดมี
ขอเสนอแนะวาควรมีคณะกรรมการกลางในการกลั่นกรองแบบสอบถาม  แบบประเมินของฝายตาง 
ๆ เพื่อความนาเช่ือถือ และควรจัดใหมีการทํายุทธศาสตรของหนวยงาน  นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาหนวยงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และ 2553 เปนตน 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน เปาหมายที่ต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ ไม
บรรลุเปาหมาย ( ) 

ดําเนินการ 4 ขอแรก 3 คะแนน ระดับ 4  

 
รายการหลักฐาน  : 
 เอกสารประกอบที่ 9.3 คําสั่งศูนยบริการการศึกษาที่ 1/2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 11.1  :       รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการในการรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้    :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ระดับปริญญาตรี 
         ผูสมัครมีความพึงพอใจตอระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจําปการศึกษา 2552  คิดเปนรอยละ 86.40 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
         ผูสมัครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 
2551  คิดเปนรอยละ 86.00  ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของความพึงพอใจของการใหบริการภาคการศึกษาที่ 1-3 ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  อยูในระดับ  4.40  คิดเปนรอยละ 88.00 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  อยูในระดับ  4.07  คิดเปนรอยละ 81.41 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  อยูในระดับ  4.43  คิดเปนรอยละ 88.60 
 

การประเมินตนเอง  : ระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 86.40 

3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 

การประเมินตนเอง  : ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 86.00 

3 คะแนน 
 

ไมนอยกวารอยละ 80  

 

รายงานหลักฐาน :     
ตารางที่ 11.1.1   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา   

        ประจําปการศึกษา 2552 
ตารางที่ 11.1.2   สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในการรับสมัครนักศึกษา  

        ระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 11.2  :       รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายทะเบียนนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้:  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ปการศึกษา2551      ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายทะเบียนนักศึกษารอยละ 75.76          
ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของความพึงพอใจของการใหบริการภาคการศึกษาที่ 1-3 ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  คิดเปนรอยละ 79.12 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  คิดเปนรอยละ 75.74 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  คิดเปนรอยละ 73.11 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 75.76 

2 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่ 11.2    สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายทะเบียนนักศึกษา   

ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 11.3  :       รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการยื่นคํารองขอแจงจบทาง Internet  
 

ชนิดของตัวบงชี้    : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

 
ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต  ไดประเมินคุณภาพการใหบริการยื่นคํารองขอแจงจบทาง Internet   

โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษาที่แจงจบทาง  Internet   ในภาคการศึกษาที่ 1 - 3  ป
การศึกษา  2551  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คิดเปนรอยละ 85  (87.17, 85.73,84.48) 

 
 

การประเมินตนเอง      : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( )หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
คิดเปน รอยละ 85  

3 คะแนน 
 

ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 
 

 
รายการหลักฐาน :    

ตาราง 11.3  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการยื่นคํารองแจงจบทาง Internet   ปการศึกษา 2551  
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ตัวบงชี้ท่ี 11.4  :       รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง  
 
ชนิดของตัวบงชี้    : ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

 
ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต  ไดประเมินคุณภาพการใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง       จาก

อาจารยผูสอนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากอาจารยผูสอนหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย ที่มารับบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง ภาคการศึกษาที่ 1/2551-3/2551  ซึ่งในปการศึกษา  2551  
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คิดเปนรอยละ 96.01  (98.02, 94.59, 95.69)      
 

การประเมินตนเอง      : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( )หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
คิดเปน รอยละ 96.01   

3 คะแนน 
 

ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 
 

 
รายการหลักฐาน :    

ตาราง 11.4  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง  ปการศึกษา 2551  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAR‐CES‐2551   46 
 

ตัวบงชี้ท่ี  11.5  :       รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานธุรการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้:  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

ปการศึกษา  2551  ไดประเมินการใหบริการของบุคลากรฝายธุรการ  โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของบุคลากรศูนยบริการการศึกษา ซึ่งเปนผูรับบริการ  ระหวางภาคการศึกษาที่  1/2551-3/2551 
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  คิดเปนรอยละ  76.27  ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของความพึงพอใจของการ 
ใหบริการภาคการศึกษาที่  1-3  ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่  1/2551  คิดเปนรอยละ  79.92 
 ภาคการศึกษาที่  2/2551  คิดเปนรอยละ  77.57 
 ภาคการศึกษาที่  3/2551  คิดเปนรอยละ  72.25 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ  76.27 

2 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่  11.5   รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานธุรการ  ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 11.6  :      รอยละของระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบฯ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ปการศึกษา 2551      ผูรับบริการ (บุคลากรศูนยบริการการศึกษา) มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบรอยละ 75.07   ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของความพึงพอใจของการใหบริการภาค
การศึกษาที่ 1-3 ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  คิดเปนรอยละ 76.39 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  คิดเปนรอยละ 79.18 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  คิดเปนรอยละ 69.63 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 75.07 2 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  
 
รายงานหลักฐาน : 
 ตารางที่ 11.6    สรุปผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ   

           ปการศกึษา 2551 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAR‐CES‐2551   48 
 

ตัวบงชี้ท่ี  11.7  :       รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้:  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 

ปการศึกษา 2551      ผูรับบริการไดแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ไดประเมินการ
ใหบริการของศูนยบริการการศึกษา มีผลสํารวจความพึงพอใจโดยรวม คิดเปนรอยละ   75.69   แบงออกเปน  

1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  270  คน มีผลสํารวจความพึงพอใจ  คิดเปนรอยละ   76.10    
2. นักศึกษา 413 คน  มีผลสํารวจความพึงพอใจ  คิดเปนรอยละ   75.36    

 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ  75.69 

2 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่  11.7.1   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการการศึกษา 

ปการศึกษา 2551 (ประเมินโดยคณาจารยและบุคลากร) 
ตารางที่  11.7.2   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการการศึกษา 

ปการศึกษา 2551 (ประเมินโดยนักศึกษา) 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.1  :    นักศึกษาและอาจารยผูสอนทราบตารางสอนตารางสอบไดลวงหนากอนการลงทะเบียน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

จํานวนวันที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทราบตารางสอนตารางสอบ กอนการลงทะเบียนเรียนทาง Internet   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 1-9 วัน   จํานวน 10-19 วัน   จํานวนตั้งแต  20 วันขึ้นไป    

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :  
 

 ในปการศึกษา 2551 ฝายตารางสอนตารางสอบไดจัดเตรียมและบันทึกตารางสอนตารางสอบ
รายวิชาตามแผนการศึกษาในแตละหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในระบบทะเบียนและประเมินผล เพื่อแจงให
นักศึกษาทราบทาง Internet กอนการลงทะเบียนเฉลี่ย  39  วัน  จาก 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  จํานวน   18  วัน 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551  จํานวน   53  วัน 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  จํานวน   46  วัน 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

นักศึกษาทราบตารางสอน
ตารางสอบ 39 วันกอนการ
ลงทะเบียน 

3 คะแนน 
 

20 วันขึ้นไป  

 
รายงานหลักฐาน 
 
 ตารางที่ 12.1    สรุปจํานวนวันที่นักศึกษาทราบตารางสอนตารางสอบผาน internet ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.2  :    นักศึกษาสามารถทราบหองสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet  กอนการสอบ     
 

ชนิดของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

จํานวนวันที่สามารถประกาศหองสอบใหทราบ  กอนการสอบ 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 4-6 วัน   จํานวน 7-9 วัน   จํานวนตั้งแต 10 วันขึ้นไป    

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ปการศึกษา 2551      ฝายตารางสอนตารางสอบใหบริการแจงหองสอบใหนักศึกษาทราบกอนการสอบ
ทาง Internet กอนวันสอบ  12  วัน เฉลี่ยจาก 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  จํานวน    11   วัน 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551  จํานวน    11   วัน 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  จํานวน    13   วัน 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

นักศึกษาทราบหองสอบผาน 
Internet  12 วันกอนการสอบ 3 คะแนน 10 วันขึ้นไป  

 
รายงานหลักฐาน 
 
 ตารางที่ 12.2 สรุปจํานวนวันที่ประกาศหองสอบทาง internet กอนวันสอบ  ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.3   :   กรรมการคุมสอบสามารถทราบคําสั่งการคมุสอบทาง Internet  หรือทางจดหมายเวียน 
    ของมหาวิทยาลัย กอนการสอบ     

 

ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
 

จํานวนวันที่สามารถแจงคําสั่งการคุมสอบใหกรรมการคุมสอบทราบ  กอนการสอบ 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
จํานวน 6-7 วัน   จํานวน 8-9 วัน   จํานวนตั้งแต 10 วันขึ้นไป    

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ปการศึกษา 2551      ฝายตารางสอนตารางสอบใหบริการแจงคําสั่งกรรมการคุมสอบทราบทั้งทาง 
Internet และหนังสือเวียน ใหกรรมการคุมสอบทราบกอนการสอบ   8    วัน เฉลี่ยจาก 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  จํานวน   9   วัน 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551  จํานวน   7    วัน 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  จํานวน   7    วัน 
 

การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

กรรมการคุมสอบทราบคําสั่ง 
8 วันกอนการสอบ 2 คะแนน ไมนอยกวา 10 วัน  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่ 12.3 สรุปจํานวนวันที่ฝายตารางสอนฯ แจงคําสั่งกรรมการคุมสอบ ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.4  :    การใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา ในเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูมีอํานาจ 
เปนผูพิจารณา      

 

ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน  :  
  

รอยละของจํานวนเอกสารที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน  30  นาที นับจากไดรับเอกสาร 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือเทากับรอยละ  85      

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ฝายทะเบียนนักศึกษาไดประเมินคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียน ในเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูมี
อํานาจ    โดยเก็บขอมูลจากคํารองเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา  ไดแก  การขอเพิ่มรายวิชา  การเปลี่ยนกลุม   
ลงทะเบียนเรียนซ้ําซอน   ลงทะเบียนเรียนต่ํา/เกินกําหนด  และถอนรายวิชา  ท่ีนักศึกษานํามาย่ืนและดําเนินการ
โดยฝายทะเบียนนักศึกษา  สําหรับในปการศึกษา 2551   ฝายทะเบียนนักศึกษาสามารถใหบริการเอกสารที่ขอ
ภายใน  30  นาทีนับจากไดรับคํารอง  รอยละ   99.84   ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของการใหบริการภาคการศึกษาที่ 1-3   
ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  คิดเปนรอยละ 100 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  คิดเปนรอยละ 99.48 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  คิดเปนรอยละ 100 
 
การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ  
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

สามารถใหบริการไดภายใน 30 
นาที คิดเปน รอยละ 99.84 

3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 85  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่ 12.4  ตารางสรุปผลการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.5      :    การใหบริการออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา       
 

ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต           
 

เกณฑการประเมิน  :   
รอยละของจํานวนเอกสารที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1  วันทําการ   นับจากที่ไดรับเอกสาร  

 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 65-74 รอยละ 75-84 มากกวาหรือเทากับรอยละ  85      
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 
 ฝายทะเบียนนักศึกษาไดประเมินคุณภาพการใหบริการออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา โดยวิธีเก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติเวลาที่ใชในการดําเนินการจากคํารองขอหนังสือรับรอง  สําหรับในปการศึกษา 2551   ฝาย
ทะเบียนนักศึกษาสามารถใหบริการออกหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา ภายใน  1 วันนับจากไดรับคํารอง  รอย
ละ   95.19     ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของการใหบริการภาคการศึกษาที่ 1-3   ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  คิดเปนรอยละ 97.38 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  คิดเปนรอยละ 87.45 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  คิดเปนรอยละ 95.03 
 
การประเมินตนเอง  : 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ  
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

สามารถใหบริการออกหนังสือ
รับรองการเปนนักศึกษา 
ภายใน 1 วัน นบัจากไดรับคํา
รอง  รอยละ 95.19 

3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 85  

 
รายงานหลักฐาน 
 ตารางที่ 12.5  ตารางสรุปผลการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.6      :   การใหบริการออกเอกสารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
รอยละของจํานวนเอกสารที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ นับจากวันที่ย่ืนคํารอง  1 วันทําการ     

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 75-84    รอยละ 85-94    มากกวาหรือเทากับรอยละ  95 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน     : 
 

ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ไดประเมินคุณภาพการใหบริการการออกเอกสารการศึกษา ของฝายฯ โดยได
เก็บรวบรวมขอมูลสถิติเวลาที่ใชในการดําเนินการจัดทําเอกสารการศึกษา เชน Transcript  หนังสือรับรองตาง ๆ  
ตามใบคํารองแตละวัน   ซึ่งในปการศึกษา 2551  ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตสามารถใหบริการการออก
เอกสารการศึกษาได ภายใน  1 วันทําการนับจากวันที่ไดรับคํารอง  รอยละ 99.34     ซึ่งเฉลี่ยจากรอยละของการ
ใหบริการภาคการศึกษาที่ 1 - 3 ปการศึกษา 2551  ดังนี้    

 ภาคการศึกษา  1/2551     รอยละ  99.07  
 ภาคการศึกษา  2/2551     รอยละ 98.53  
 ภาคการศึกษา  3/2551     รอยละ 100 

 

การประเมินตนเอง      : 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายท่ีต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( )หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

สามารถใหบริการการออก
เอกสารการศึกษาได ภายใน  
1  วันทําการนับจากวันที่ได
รับคํารอง  รอยละ  99.34  

3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 95 
 
 

 

 

รายการหลักฐาน :    
 

ตาราง 12.6  รายงานผลการออกเอกสารการศึกษา ปการศึกษา 2551   
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ตัวบงชี้ท่ี 12.7      :    การใหบริการตรวจสอบ แกไขปรับปรุง เพิ่มเติมโปรแกรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
รอยละในการใหบริการตรวจสอบ แกไขปรับปรุง  เพิ่มเติมโปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล

นักศึกษา  โดยไมเสียคาใชจาย   
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
นอยกวารอยละ 50     รอยละ 50 - 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80    

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
  

ปการศึกษา 2551 ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบไดดําเนินการวิเคราะหและพัฒนา  ปรับปรุงโปรแกรม
ระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  ทั้งสวนBack office และ Internet  โดยบุคลากรฝายวิเคราะหและพัฒนา
ระบบ  เฉลี่ย 3 ภาค  คิดเปนรอยละ 85.56  ของเรื่องที่รับแจงจากฝายตางๆ ของศูนยบริการการศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  ดําเนินการได 13 รายการ จากทั้งหมด  15  รายการ คิดเปนรอยละ 86.67 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  ดําเนินการได 5 รายการ จากทั้งหมด  5  รายการ คิดเปนรอยละ 100 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  ดําเนินการได 7 รายการ จากทั้งหมด  10  รายการ คิดเปนรอยละ 70 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 85.56 3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  
 
รายงานหลักฐาน : 
 ตารางที่  12.7   สรุปผลการดําเนินงานฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 12.8      :    การใหบริการวิเคราะหและพัฒนาระบบเพิ่มเติม 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน  :   
รอยละของระบบที่ดําเนินการวิเคราะหและพัฒนาระบบแลวเสร็จ  

 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

นอยกวารอยละ 50     รอยละ 50 - 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 ปการศึกษา 2551 ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบไดดําเนินการวิเคราะหและพัฒนาระบบเพิ่มเติมทั้งใน
สวนBack office และ Internet  รวม 3 ภาค  คิดเปนรอยละ 87.21 ของเรื่องที่รับแจงจากฝายตางๆ ของศูนยบริการ
การศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2551  ดําเนินการได 8 รายการ จากทั้งหมด  11  รายการ คิดเปนรอยละ 72.73 
 ภาคการศึกษาที่ 2/2551  ดําเนินการได  8 รายการ จากทั้งหมด  9 รายการ คิดเปนรอยละ 88.89 
 ภาคการศึกษาที่ 3/2551  ดําเนินการได  5 รายการ จากทั้งหมด  5  รายการ คิดเปนรอยละ 100 
 
การประเมินตนเอง  : 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมิน 

เปาหมายที่ต้ังไว บรรลุเปาหมาย ( ) หรือ 
ไมบรรลุเปาหมาย ( ) 

รอยละ 87.21 3 คะแนน ไมนอยกวารอยละ 80  
 
รายงานหลักฐาน : 
 ตารางที่  12.7   สรุปผลการดําเนินงานฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบปการศึกษา 2551 
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ตารางที่ 1:  เปาหมาย  ผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้     
องคประกอบ/ตัวบงชี้ เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  (2 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนนิงานและมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 ระดับ 7 
 

3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

≥ 80 % 100 % 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1   3.00  
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการทางสังคม 
≥ 80 % 87.78 % 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  5   3.00 
องคประกอบที่ 7      การบริหารและการจัดการ  (8 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยฯ ใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันศูนยฯใหแขงขันไดใน
ระดับสากล 

ระดับ 4 ระดับ 5 
 

3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
ศูนยบริการการศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.3 มีการพัฒนาศูนยบริการการศึกษา สู
องคการเรียนรู 

ระดับ 3 ระดับ 1 1 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 ระดับ 4 
 

 

3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน  
ก. ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

ระดับ 4 ระดับ 5 3 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบงช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการสอน  
ข. ฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน 

ระดับ 3 ระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.6 ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาศูนยฯ  

ระดับ 3 ระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา    

ระดับ 5 ระดับ 1 1 คะแนน 

ตัวบงช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล     

ระดับ 5 ระดับ 8 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7   2.56 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

ศูนยฯ รวมกัน 
ระดับ 4 ระดับ 4 3 คะแนน 

 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  8   3.00 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (2 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 7 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับ 4 ระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9   3.00 
องคประกอบที่ 11    ความพึงพอใจตอการใหบริการ  (7 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 11.1 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการในการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

≥ 80 % 86.40 % ,86 %  3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 11.2 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการของฝายทะเบียน
นักศึกษา 

≥ 80 %  75.76 % 2 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
องคประกอบที่ 11    ความพึงพอใจตอการใหบริการ  (7 ตัวบงชี้) 

ตัวบงช้ี 11.3 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการยื่นคํารองขอแจงจบ
ทาง Internet 

≥ 80 % 85 % 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 11.4 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการตรวจขอสอบดวยเครื่อง 

≥ 80 % 96.01 % 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 11.5 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการดานงานธุรการ 

≥ 80 % 76.27 % 2 คะแนน 

ตัวบงช้ี 11.6 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการดานการวิเคราะหและ
พัฒนาระบบฯ  

≥ 80 % 75.07 % 2 คะแนน 

ตัวบงช้ี 11.7 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการ
การศึกษาในภาพรวม   

≥ 80 % 75.69 % 2 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  11   2.43 
องคประกอบที่ 12    ความสามารถในการใหบริการ (8 ตัวบงชี้) 
ตัวบงช้ี 12.1 
  

นักศึกษาและอาจารยผูสอนทราบ
ตารางสอนตารางสอบไดลวงหนา
กอนการลงทะเบียน 

≥20 วัน  39 วัน 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.2 
  

นักศึกษาสามารถทราบหองสอบ
กลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet 
กอนการสอบ 

≥10 วัน  12 วัน 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.3 
  

กรรมการคุมสอบสามารถทราบ
คําสั่งการคุมสอบ ทาง Internet หรือ
ทางจดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย  
กอนการสอบ 

≥ 10 วัน  8 วัน 2 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.4 
  

การใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา 
ในเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูมี
อํานาจเปนผูพจิารณา      

≥ 85 % 
 

99.84 % 3 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบงช้ี 12.5  การใหบริการออกหนังสือรับรอง
การเปนนักศึกษา       

≥ 85 % 95.19 % 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.6  การใหบริการออกเอกสารการศึกษา ≥ 95 % 99.34 % 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.7  การใหบริการตรวจสอบ แกไข
ปรับปรุง เพิ่มเติมโปรแกรม 

≥ 80 % 85.56 % 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี 12.8  การใหบริการวิเคราะหและพัฒนา
ระบบเพิ่มเติม 

≥ 80 % 87.21 % 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  12   2.88 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ   2.70 
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จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพของหนวยงาน ในปการศึกษา 2551  เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับขอมูลในปการศึกษา 2549 และ 2550 เพ่ือดูพัฒนาการ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
                             และแผนการดําเนินการ    

ตัวบงช้ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

แผนปฏิบัติการประจําปมี
ความสอดคลองกับ
ปณิธานและวิสัยทัศน
มาก  และกําหนดแผนกล
ยุทธที่เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมาก    

มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ขอแรก  
 

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ (ระดับ 7) 

ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

มีผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
รอยละ 110.04      
 

มีผลการปฏิบัติที่บรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป 
รอยละ 76.92      

มีผลการปฏิบัติที่บรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป รอยละ 100 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม    
ตัวบงช้ี 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจ รอยละ  89.85 
 

ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ รอยละ 87.78 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบงช้ี 7.1 คณะกรรมการประจําศูนยฯ ใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันศูนยฯใหแขงขันได
ในระดับสากล 

ระดับคุณภาพของคณะ 
กรรมการประจําศูนย 
บริการการศึกษาอยูใน
ระดับ 3 

มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน4 ขอ  
 

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ (ระดับ 5) 

ตัวบงช้ี 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
ศูนยบริการการศึกษา 

- มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 2 ขอ  

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ  (ระดับ 4) 

ตัวบงช้ี 7.3 มีการพัฒนาศูนยบริการการศึกษา สู
องคการเรียนรู 

- ผลงานไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน  

 มีการดําเนินการ 1 ขอ
แรก (ระดับ 1) 

ตัวบงช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรเขารวมการ
ประชุม สัมมนา หรือ
อบรม อยางนอยคนละ 1 
ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 100  

มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 3 ขอ  
 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ตัวบงช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน  
ก. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 

 มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 3 ขอแรก  
 

มีการดําเนินการ 5 ขอ 
แรก (ระดับ 5) 

ตัวบงช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน  
ข. ฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอน 

- - มีการดําเนินการ 5 ขอ 
แรก (ระดับ 5) 

ตัวบงช้ี 7.6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาศูนยฯ  

- มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 3 ขอแรก  

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ (ระดับ 5) 

ตัวบงช้ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

- มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอแรก (ระดับ 1)  

ตัวบงช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

- มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐานครบ 5 ขอ  

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ(ระดับ 8) 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ    
ตัวบงช้ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

ศูนยฯรวมกัน 
- มีผลงานตามเกณฑ

มาตรฐาน4 ขอแรก  
มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน4 ขอแรก 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกัน คณุภาพ    
ตัวบงช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ม ีระดับคุณภาพ   3 มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ขอแรก  
 

มีการดําเนินการครบ
ทุกขอ (ระดับ 7) 

ตัวบงช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพ  
อยูในระดับคุณภาพ  4 

มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 4 ขอแรก  

 

มีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 4 ขอแรก  
 

องคประกอบท่ี 11  ความพึงพอใจตอการใหบริการ    
ตัวบงช้ี 11.1 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการในการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด   
(4.38, 4.37) 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 98.66 , 95.86  

 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ86.40 ,86.00 

ตัวบงช้ี 11.2 
 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการของฝายทะเบยีนนักศึกษา 

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมาก  (3.95) 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 98.66 , 95.86  

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ75.76 

ตัวบงช้ี 11.3 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการยื่นคํารองขอแจงจบทาง 
Internet 

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด (4.53) 
 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 86.41  

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 85 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ตัวบงช้ี 11.4 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการตรวจขอสอบดว
เครื่อง 

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด (4.85) 
 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 100  

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 96.01   

ตัวบงช้ี 11.5 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการดานงานธุรการ 

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมาก (4.07)  

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 68.45 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 76.27 

ตัวบงช้ี 11.6 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการดานการวิเคราะหและ
พัฒนาระบบฯ  

ผูรับบริการมีความ 
พึงพอใจมาก  (3.77) 

 

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 78.36  

ผูรับบริการพึงพอใจ 
รอยละ 75.07 

ตัวบงช้ี 11.7 

 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอศูนยบริการ
การศึกษาในภาพรวม   

- - ผูรับบริการความพึง
พอใจรอยละ  75.69 

องคประกอบท่ี 12    ความสามารถในการใหบริการ    

ตัวบงช้ี 12.1 
  

นักศึกษาและอาจารยผูสอนทราบ
ตารางสอนตารางสอบไดลวงหนา
กอนการลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน
ตารางสอบ  38  วันกอน
การลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน
ตารางสอบ 12 วันกอน
การลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน
ตารางสอบ 39 วันกอน
การลงทะเบียน 

ตัวบงช้ี 12.2 
  

นักศึกษาสามารถทราบหองสอบ
กลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet 
กอนการสอบ 

นักศึกษาทราบหองสอบ
ผาน Internet   14 วัน 
 

นักศึกษาทราบหองสอบ
ผาน Internet   14 วัน 
 

นักศึกษาทราบหอง
สอบผานInternet 12วัน  

ตัวบงช้ี 12.3 
  

กรรมการคุมสอบสามารถทราบ
คําสั่งการคุมสอบ ทาง Internet 
หรือทางจดหมายเวียนของ
มหาวิทยาลัยกอนการสอบ 

สามารถใหบริการได
ภายใน  10 วัน  

สามารถใหบริการได
ภายใน  10  วัน  

สามารถใหบริการได
ภายใน  8 วัน 

ตัวบงช้ี 12.4 
  

การใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา 
ในเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลวจากผูมี
อํานาจเปนผูพิจารณา      

สามารถใหบริการได 
รอยละ 97.49    

สามารถใหบริการได 
รอยละ 96.81 3 

สามารถใหบริการได
ภายใน 30 นาที คิดเปน 
รอยละ 99.84 

ตัวบงช้ี 12.5  การใหบริการออกหนังสือรับรอง
การเปนนักศึกษา       

สามารถใหบริการได 
รอยละ 100  

สามารถใหบริการได 
รอยละ 100  

ภายใน 1 วัน นับจากได
รับคํารอง  รอยละ 
95.19 

ตัวบงช้ี 12.6  การใหบริการออกเอกสารสําเร็จ
การศึกษา 

ภายใน 3  วันทําการ
หลังจากไดรับมติสภา 
มหาวิทยาลัยระดับผลการ
ประเมิน 5 

ภายใน 3  วันทําการ
หลังจากไดรับมติสภา 
มหาวิทยาลัย ระดับผล
การประเมิน 3 

ภายใน  1  วันทําการ
นับจากวันที่ไดรับคํา
รอง รอยละ  99.34 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

ตัวบงช้ี 12.7  การใหบริการตรวจสอบ แกไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม 

สามารถใหบริการได 
รอยละ 88.94  

สามารถใหบริการได 
รอยละ 91.78  

สามารถใหบริการได 
รอยละ 85.56 

ตัวบงช้ี 12.8  การใหบริการวิเคราะหและพัฒนา
ระบบเพิ่มเติม 

 สามารถใหบริการได 
รอยละ 82.40    

สามารถใหบริการได 
รอยละ 95.34  

สามารถใหบริการได 
รอยละ 87.21 

เฉลี่ยภาพรวม 
4.48  

(ใน 5 ระดับ) 
2.37 

(ใน 3 ระดับ) 
2.70 

(ใน 3 ระดับ) 
 



 
 

สวนที่  3 
 

จุดเดน-แนวทางเสริม และ จุดออน –แนวทางแกไข 
จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวไวในบทที่ 2 สรุป 

จุดเดน/แนวทางเสริม และจุดออน/แนวทางแกไขในภาพรวมของหนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

1.ศูนยฯ มีแผนปฏิบัติการประจําป ที่
สอดคลองกับ ปณิธาน พันธกิจ 
ภารกิจ และวิสัยทัศน ของ
หนวยงานและของมหาวิทยาลัย 
และไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนิน งาน
ตามภารกิจครบทุกภารกิจ 

2.บุคลากรแตละคนรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปไดบรรลุเปาหมายทั้งหมด 

กําหนดความทาทายในตัวบงชี้
มากยิ่งขึ้น  

ไมปรากฏตามตัวบงชี้
ในองคประกอบ 

ไมมี 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม มีบุคลากรนอยแตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมมาก  
 

สรางเครือขายใหเข็มแข็ง และ
ใชประโยชนในการเปน
ชองทางประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยในการดึงดูด
นักศึกษา 

ไมปรากฏตามตัวบงชี้
ในองคประกอบ 

ไมมี 

 
 

65 



 

 
 

 
 
 

องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 1.คณะกรรมการประจําศูนยฯ และ
ผูบริหารทุกระดับของศูนยฯมีภาวะ
ผูนําในการบริหารจัดการ 

2. มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
ดานงานทะเบียนและประเมินผลที่
มีความนาเชื่อถือสูงสุด 

3.มีสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจ สรางบรรยากาศใน
การทํางานภายในหนวยงาน 

 
 
 

1.พัฒนาการจัดการความรูของ
หนวยงานใหดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อ
การเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  

2.ถายทอดตัวบงชี้สูระดับ
บุคคลและเพิ่มความทาทาย
ตัวชี้วัด 

3.พัฒนาบุคลากรตามขีด
สมรรถนะหลัก ( Core 
Competency ) ของหนวย 
งานเพื่อยกระดับการบริการ 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพิ่มเติมตามความตองการ
ของผูใชที่มีใหม ๆ 

บุคลากรยังขาด
ความรูความเขาใจใน
การทําผลงานเพื่อเขา
สูตําแหนง 
 

1.จัดอบรมใหความรู
การเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

2.สรางแรงจูงเพื่อ
กระตุนใหบุคลากร
มีความตองการทํา
ผลงานเขาสู
ตําแหนง มากขึ้น 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

  องคประกอบที่ 8        การเงนิและงบประมาณ ศูนยฯปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
โดยยึดหลักการบริหารแบบ“การรวม
บริการประสานภารกิจ” ทําใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

1.ใหความรูแกบุคลากร 
   ถึงระบบการบริหารการใช
ทรัพยากรแบบรวมบริการ 
เพื่อใหทุกคนเกิดความ
ตระหนัก ความรับผิดชอบ 
ความรูสึกในการเปนเจาของ
รวมกัน สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรไดอยางคุมคา 

2.ในการจัดหาครุภัณฑ 
   แตละปงบประมาณควร
คํานึงถึงความพอเพียง มีเหตุ
มีผล ไมจัดหามาเกินความ
จําเปน หรือซ้ําซอนกัน 

ไมปรากฏตามตัวบงชี้
ในองคประกอบ 

ไมมี 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.ศูนยฯ มีระบบการประกันคุณภาพ
ที่เปนสวนหนึ่งของงานประจํา 
และพนักงานใชตัวบงชี้เปน
เครื่องมือหนึ่งในการกํากับการ
ทํางานของพนกังานเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.มีการปรับปรุงตัวบงชี้ใหทาทาย
มากยิ่งขึ้น 

3.มีระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ
ของหนวยงานเพื่อใหบุคลากรได
ทราบและถือปฏิบัติ 

4.มีการนําจุดดอยจากผลการประกัน
คุณภาพในปที่ผานมา มาแกไข
อยางเปนรูปธรรม  

เปรียบเทียบผลการประกัน
คุณภาพกับตนเองในปที่ผาน
มา และ/หรือทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

ไมปรากฏตามตัวบงชี้
ในองคประกอบ 

ไมมี 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 11  ความพึงพอใจตอการใหบริการ  1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการในระดับมากถึงมากที่สุด 

2. บริการมีคุณภาพ  รวดเร็ว  ถูกตอง 
ตามกฎ ระเบียบ  และขอบังคับ 

 

1.พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อการ
ใหบริการ เชน web service 
การแจงหนี้สิน Online  ระบบ
การจองหองเรียน Onlineฯลฯ 

2.จัดทําคําแนะนําการใหบริการ
ในขั้นตอนตาง ๆ  

3.เพิ่มชองทางการใหบริการให
หลากหลายตามความตองการ
ใหม ๆ 

4.ประชาสัมพันธศูนยฯ ใหมาก
ยิ่งขึ้น 

นักศึกษา บุคลากร 
จํานวนหนึ่งยังไมทราบ
ขั้นตอนการใหบริการ
ของศูนยฯ  

ประชาสัมพันธเชิง
รุกในรูปแบบตาง ๆ 
เชน จัดประชุม
ศูนยฯ รวมกับ
หนวยงานภายใน 
องคการนักศึกษา
เพื่อรับฟงขอคิด
ความเห็น 
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องคประกอบ จุดเดน แนวทางเสริม จุดออน แนวทางแกไข 

องคประกอบที่ 12    ความสามารถในการใหบริการ     1. มีการแกไขและปรับปรุงและ
เพิ่มเติม โปรแกรมระบบทะเบียน
และประเมินผล เพื่อรองรับ
บริการที่เพิ่มขึ้น 

2. ศูนยฯไดเพิ่มขีดความสามารถใน
การใหบริการใหมีคุณภาพ มี
ความสะดวก รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ 

3. เนนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

1.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
งานบริการที่หลากหลาย  

2.แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย นํามา
ปรับใชในหนวยงาน  

ไมปรากฏตามตัวบงชี้ใน
องคประกอบ 

ไมมี 
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ภาคผนวก 

ขอมูลประกอบผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
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