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คํานํา 

     ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านงานทะเบียนและการ

ประเมินผล การศึกษาของนักศึกษาทุกระดับช้ันการศึกษา ตามนโยบาย “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานจัดการที่ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับ

นักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่าย

วิเคราะห์และพัฒนาระบบ บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพที่

สําคัญตามแต่ละภารกิจ เพื่อที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ

สูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับ

มหาวิทยาลัย 
    ในรอบปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษาได้ทําการประเมินตนเอง

ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 21 ตัวบ่งชี้ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน ครอบคลุมมิติ

การบริหารจัดการแบบสมดุล (BSC) ประเมินปัจจัยนําเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต  ซ่ึง

การตรวจสอบและการประเมินตนเองในครั้งน้ี ส่งผลดีให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนางาน

เพื่อยกระดับคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  การประเมินตนเองในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีจากความ

ร่วมมือร่วมใจของพนักงานของศูนย์บริการการศึกษาทุก ๆ คน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

  

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและการประเมินผล

การศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับช้ันการศึกษา ตามนโยบายที่ยึดหลักการบริหารแบบ  “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย    มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับนักศึกษา 

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และ

พัฒนาระบบ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ   

ศูนย์บริการการศึกษาได้เริม่ดําเนินการประกนัคณุภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2548 เป็นต้นมา  สําหรับปีการศึกษา 2553 น้ี ศูนย์บริการการศึกษาได้ทําการประกนั

คุณภาพการศึกษาใน 6 ด้าน 21 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงได้ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียด

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุป

จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศนูย์บริการการศึกษา ตามรายละเอียดที่

ปรากฏในบทที่ 3 ซ่ึงสามารถนํามาสรปุได้ดังนี้ 

ก. ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาได้คณุภาพในระดับดีมาก คือได้คะแนน

การประเมินเฉลี่ย 4.88 จาก คะแนนเตม็ 5 คิดเป็น  95.23% (บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี้ จาก 21 

ตัวบ่งชี้) 

2. เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 21 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

2.1   ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ได้ 4.51 คะแนน ข้ึนไป)  หรือเป็นจุดเด่น  

จํานวน 19 ตวับ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

2) ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 

3) ตัวบ่งชี้ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

4) ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําศนูย์บริการการศึกษา  

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 

5) ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาศนูย์บริการการศึกษาสู่สถาบันเรียนรู ้

6) ตัวบ่งชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

7) ตัวบ่งชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

8) ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

9) ตัวบ่งชี้ 12.1  การดําเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
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10) ตัวบ่งชี้ 12.2 การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 

11) ตัวบ่งชี้ 12.3 การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

12) ตัวบ่งชี้ 12.4 การดําเนินการลงทะเบียนเรียน 

13) ตัวบ่งชี้ 12.5 ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 

14) ตัวบ่งชี้ 12.6 ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ 

15) ตัวบ่งชี้ 12.7 ระบบและกลไกการจัดสอบ 

16) ตัวบ่งชี้ 12.9 การดําเนินงานประมวลผลการเรียน 

17) ตัวบ่งชี้ 12.10 ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล 

18) ตัวบ่งชี้ 12.11 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 

19) ตัวบ่งชี้ 12.12 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตัิงานที่กาํหนด 
 

2.2  ตัวบ่งชี้ทีม่ีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (ได้คะแนน 3.51-4.50 คะแนน)    

จํานวน  2  ตวับ่งชี้  ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 12.8 การดําเนินงานสําเรจ็การศึกษา 

2) ตัวบ่งชี้ 12.13 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อศูนย์บริการการศึกษาในภาพรวม   

ข. ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ 

1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 5 

คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ที่ชัดเจน มีแผนยทุธศาสตร์ และ

แผนปฏิบตัิการประจําป ี มีงาน/โครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนมีความสอดคล้อง

กับแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามแผนเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน

หน่วยงานทุกคน  

2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  (คะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา   ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน และภายใต้นโยบายการบริการแบบ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” นั้น การดูแลการให้บริการห้องเรียนบรรยาย (อาคารเรียนรวม)

ศูนย์ฯดูแลในภาพรวมทั้งหมด มีบริการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

ครบถ้วนทุกห้องเรียน และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ และงานด้านทะเบียนและประเมินผล

นักศึกษา มีระบบลงทะเบียนและประเมินผล (Online) มาตั้งแต่ปี 2545 และมีการปรับปรุงเพื่อรองรบั

ความต้องการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  
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3. องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการทางวิชาแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเปน็ศนูย์สอบ    

O-NET  GAT/PAT ซ่ึงรับผิดชอบการจัดสอบใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บรุีรมัย์  

ชัยภูมิ สุรินทร์ นอกจากนี้ยังให้บริการจดัสอบแก่หน่วยงานภายนอกเช่น กรมสรรพากร ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฯลฯ  

 

4. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

 ศูนย์บริการการศึกษา มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล เน้นการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมจากทุกคนภายในหน่วยงาน มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย ประชุมภายในฝ่ายแต่ละฝ่าย 

ประชุมประจําเดือน(บุคลากรทุกคน)  มีคณะกรรมการประจําศูนย์ที่กําหนดทิศทาง นโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

หน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจํา มีระบบ

ฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนนักศึกษา ที่ให้บริการ 24 ช่ัวโมงซึ่งได้รับการเช่ือถือสูงสุดจากผู้รับบริการ 

จัดระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

5. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพิ่ม

ความท้าทายในตัวบ่งชี้ นําระบบการประกันคุณภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และมีการนํา

ผลการประเมินไปพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  

6. องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลกั  (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีตัวบ่งช้ีคุณภาพหลัก เพื่อ

เป็นการประกันคุณภาพงาน พัฒนางาน ให้มีมาตรฐานสูง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

พัฒนาบริการต่าง ๆ ผ่าน Web Site เช่น การขอเอกสาร online การขอใช้ห้องเรียน online เป็นต้น   โดย

จุดเน้นการบริการคือ ถูกต้อง รวดเร็ว  เต็มใจให้บริการ 



รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยบ์รกิารการศึกษา - 1 - 

ส่วนที่  1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นําร่องจัดให้มีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นลําดับแรก ๆ และด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐบาลแห่งแรกที่มีวิธีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว มีระเบียบการบริหารคน บริหารงาน

เป็นของตนเอง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด  และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ประกอบ   และ

ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพของตนเองที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยังได้รวบรวม

เอาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) เข้ามาอีกด้วย 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) โดยกําหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบ่งช้ีคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพตามภารกิจของแต่ละ

หน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในครั้งนี้ ถือเป็นการดําเนินการครั้งที่ 6 และเป็นการรายงาน

ผลดําเนินการของศูนย์บริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2553 ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ

คุณภาพ การประเมินคุณภาพ ตามกรอบกระบวนการคุณภาพ  PDCA และนับเป็นโอกาสอันดีที่

ศูนย์บริการการศึกษาจะได้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน  

2.  ปณิธาน :  ศูนย์บริการการศึกษามีปณิธานที่จะให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ  

และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ  

3. วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นแหล่งสารสนเทศ 

           ด้านข้อมูลนักศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 

4. พันธกิจ : ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์รวมการผลิตบริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล  

 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

5. ภารกิจ : 

 1.  ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 2.  ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชาตารางสอนและตารางสอบ 

 3.  ดําเนินการจัดการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน 

      และการสอบ 

 4.  ดําเนินการจัดสอบกลางภาคและประจําภาค 

 5.  ดูแลและประสานงานการใช้ห้องเรียน สถานที่ในอาคารเรียนรวม 1 และ 2  ห้องปฏิบัติการ 

       คอมพิวเตอร์ที่อาคารศูนย์เครื่องมือ 6  และห้องเรียนในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 

 6.  ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
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 7.  ดําเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา 

 8.  ดําเนินการประสานงานด้านทะเบียนนักศึกษากับสํานักวิชา 

 9.  ดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษา 

10.  ดําเนินการด้านการประมวลผลการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

11.  ดําเนินการด้านการสําเร็จการศึกษา 

12.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

13. ดําเนินการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา นักศึกษา และบัณฑิต เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 

       มหาวิทยาลัย 

14. ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการแนะแนว และหน่วยงานที่  

      เกี่ยวข้อง 

15. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาแบบสอบ ทั้งแบบสอบวัดผลการเรียนและแบบสอบเฉพาะกิจต่าง ๆ  

16. ดําเนินการจัดให้มีการศึกษาเพื่อพฒันาและเผยแพร่วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม 

      นโยบายของมหาวิทยาลัย   

17. ดูแลบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผลการศึกษาให้ 

      มีประสิทธิภาพเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจใน 

      ด้านการศึกษา 

18. ดําเนินการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผลการศึกษา 

19. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริการทางอินเทอร์เน็ต  วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง  

      ดูแล Web Page  ของศูนย์บริการการศึกษา  และ Web Page  ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

      และประเมินผลการศึกษา www.reg.sut.ac.th 

20. การจัดสอบเฉพาะกิจภายในมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร 

     แพทยศาสตร์,พยาบาลศาสตร์, นักศึกษาเข้าค่ายปูพื้นฐาน  ฯลฯ 

21. การจัดสอบภายนอก  อาทิเช่น  การจัดสอบ  O-NET , GAT/PAT  ฯลฯ 

22. ดําเนินการด้านอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

6. เป้าประสงค์  :  

1.  ผู้รบับริการมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการ 

2.  ผู้รับบริการได้รับการบริการทีถู่กต้อง รวดเร็ว และ ผู้ให้บริการมีความเตม็ใจให้บริการ 

3.  กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพสงู โดยมีผลการประกนัคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

     ถึงมากทีสุ่ด 

4.  เทคโนโลยีสามารถตอบสนองผูร้ับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 

6.  บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
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7. ยุทธศาสตร์ : 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :   การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  พัฒนา จัดหา และใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

     ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนภารกิจ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง  
 

 

8.  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

      8.1  แผนภูมิ โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการการศึกษา 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 

ฝ่ายประมวลผล 

และข้อมูลบัณฑิต 

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา

ระบบ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

แบบทดสอบ 

- งานรับลงทะเบียนนักศึกษา 

- งานมาตรฐานการศึกษา 

- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  

- งานจัดตารางสอนตารางสอบ 

- งานบริการการใช้ห้องเรยีน 

- งานจัดสอบ  

- งานประมวลผลการศึกษา 

- งานสําเร็จการศึกษา 

- งานจัดทําเอกสารการศึกษา 

- งานจัดเตรียมปริญญาบัตร 

- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

 

- งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

- งานบริหารฐานข้อมูล 

- งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

- งานพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริการ 

   ทางอินเทอร์เน็ต (Web 

- งานพัฒนาข้อสอบวัดผลการเรียน 

- งานพัฒนาข้อสอบเฉพาะกิจ 

- งานพัฒนาการวัดและประเมินผล   

- งานธุรการและ 

   บริหารทั่วไป 

- งานประสาน   

   ด้านบริการ 

- งานรับสมัครนักศกึษา 

- งานคัดเลือกนักศกึษา 

- งานขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่  

- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
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8.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.  บุคลากร :    ศูนย์บริการการศึกษา มีบุคลากรในปีการศึกษา 2553 จํานวน   31  คน  ดังนี้  

บุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา 

ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายวิชาการ 2 - - - 2 

2. สายปฏบัิตกิารวิชาชพีฯ      

     2.1  หัวหน้าสํานักงานผูอํ้านวยการศูนย์ฯ 1   1  

     2.2  จ.บริหารงานทั่วไป 17 - 14 3 - 

     2.3  จ.วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 - 1 - - 

     2.4  พ.ธุรการ 8 1 7 - - 

3. ลูกจ้างช่ัวคราว 2  1 1 - - 

รวม 31 2 23 4 2 
 

ผู้อํานวยการ 

ศูนย์บริการการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา หัวหน้าฝ่ายตารางสอน 

ตารางสอบ 

หัวหนา้ฝ่ายประมวลผล 

และข้อมูลบณัฑิต 

หัวหนา้ฝ่ายวิเคราะห ์

และพัฒนาระบบ 
หัวหนา้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

แบบทดสอบ 

คณะกรรมการประจํา

ศูนย์บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา 

 

อธิการบดี 
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10. คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาประจําหน่วยงาน 

  

 มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําหน่วยงาน  เพื่อ

รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  คณะทํางานฯ ของ

ศูนย์บริการการศึกษา  จึงประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา    ประธานคณะทํางาน 

2. รองผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา   คณะทํางาน 

3. หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา    คณะทํางาน 

4. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา     คณะทํางาน 

5. หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ    คณะทํางาน 

6. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ    คณะทํางาน 

7. หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  คณะทํางาน 

8. หัวหน้าฝ่ายธุรการ    คณะทํางาน 

9. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทําและ/หรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานให้เหมาะสม 

และเป็นปัจจุบัน 

2. จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน สําหรับจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR)  ของหน่วยงาน 

4. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายในและภายนอก 

5. หน้าที่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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11. ผลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

ศูนย์บริการการศึกษาได้ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายต่าง ๆ  รับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีผลการ

ดําเนินงานดังนี้  

11.1   ฝ่ายธุรการ  

มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานธุรการและบริหารงานทั่วไปของศูนย์ฯ งานประสานด้านบริการ   

ต่าง ๆ  และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการทํางานร่วมกันภายในศูนย์ฯ  โดยมีผลการดําเนินงานใน    ปีการศึกษา 

2553   ดังนี้ 

1) งานธุรการและบริหารทั่วไป  

- การให้บริการด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ จากส่วนพัสดุและภายใน ศบก.  รวม   354   คร้ัง 

- การให้บริการด้านงานสารบรรณ  การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดทํา การเก็บรักษา     การยืม 

การทําลาย การรับ-ส่งหนังสือ  รวม   7,736   เร่ือง 

- การให้บริการด้านเงินสํารองจ่าย เบิกเงิน-ยืมเงิน-คืนเงิน  จํานวน   93   คร้ัง 

- การให้บริการด้านเงินค่าความเข้มแข็งฯ เบิกเงิน-ยืมเงิน-คืนเงิน  จํานวน   88   คร้ัง 

- บันทึก-สรุปรายงาน การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายใน/ภายนอก หน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลรายงานผล

การดําเนินงานของ ศบก. 

- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ร่วมให้บริการตอบข้อซักถามและการรับเอกสารการศึกษาของนักศึกษาที่

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

2) งานประสานด้านบริการ   

- การให้บริการด้านการประสานงานทั่วไปภายในศูนย์บริการการศึกษา 
- การให้บริการห้องพักอาจารย์ประจําอาคารเรียนรวม 1 และ 2  ประสานงานดูแลจัดหาวัสดุอุปโภค

บริโภค สําหรับคณาจารย์ เพื่อบริการตนเอง  

- การให้บริการห้องประชุมห้องอาคารเรียนรวม 2  ตรวจสอบวัน-เวลาว่าง ตอบรับการขอใช้ห้อง ลง

บันทึกการขอใช้ห้อง เปิด-ปิด ห้องประชุม  มีผู้ใช้บริการ   128   คร้ัง 

- การให้บริการ ยืม-คืน กระติกน้ําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ชุดกาแฟ พัดลมตั้งพ้ืน รถเข็น  มีผู้ใช้บริการ   42 คร้ัง 

- จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม สําหรับการประชุมและต้อนรับคณะศึกษา    ดูงาน 

จํานวน 42  คร้ัง 

3) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการทํางานร่วมกัน 

- ฐานข้อมูลตรวจสอบงบประมาณการปฏิบัติงานนอกเวลา (มีค่าตอบแทน) 

- ฐานข้อมูลทะเบียนคุมเงินค่าความเข้มแข็งของเงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

- ระบบงานสารบรรณ  Online 
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11.2   ฝ่ายรับนักศึกษา  

 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ

ดําเนินงานในปีการศึกษา 2553   มี ดังนี้ 

1) การคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา   ประจําปีการศึกษา 2554 

- มีผู้สมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน   14,833    คน     

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตามีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งส้ิน  8,360  คน 

- มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งส้ิน   4,217   คน 

- มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งส้ิน   4,244   คน (รวมโควตา สอวน. 82 คน) 

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกตอบยืนยันเข้าศึกษาทั้งส้ิน  1,416  คน 

2) การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2554 

- มีผู้สมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน    รวมทั้งส้ิน   1,032   คน  

- ผู้สมัครนําส่งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน  715  คน 

- มีผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนทั้งส้ิน  715  คน 

- มีผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต ทั้งส้ิน  121  คน 

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 60 คน  และสํารอง   37  คน 

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จํานวน  57  คน  

 และเรียกผู้ได้รับคัดเลือกสํารองมารายงานตัว   3  คน  รวมทั้งส้ิน  60  คน 

3) การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2554 

- มีผู้สมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน    รวมทั้งส้ิน  3,000  คน  

- ผู้สมัครนําส่งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน  1,696  คน 

- มีผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนทั้งส้ิน 1,696  คน 

- มีผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต ทั้งส้ิน  148  คน 

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา 48 คน  และสํารอง  42  คน 

- มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จํานวน  33  คน 

  และเรียกผู้ได้รับคัดเลือกสํารองมารายงานตัว 15 คน  รวมทั้งส้ิน  48 คน 

4) การคัดเลือกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2554  

- มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทั้งส้ิน  1,296  คน 

- มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งส้ิน  889  คน 

- มีผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รวม  888   คน 
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5) การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)  ประจําปีการศึกษา 2553 

 - ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  414 คน ผ่านการคัดเลือก  378  คน   

  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  358   คน 

 - ในภาคการศึกษาที่ 2/2553  มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน 49 คน  ผ่านการคัดเลือก  45  คน   

  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  42  คน 

 -  ในภาคการศึกษาที่ 3/2553  มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  70 คน ผ่านการคัดเลือก  66  คน   

  และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน   64  คน 

6) การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   

 ประจําปีการศึกษา 2553 

      มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  117  คน  ผ่านการคัดเลือก  74  คน  และขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

        จํานวน  62  คน 

7) การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

       -   ในภาคการศึกษาที่ 1/2553  แบ่งเป็น  

 ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  390  คน  ผ่านการคัดเลือก  296  คน         

และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  262   คน 

 ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน   99  คน  ผ่านการคัดเลือก  69  คน   

       และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน   53 คน 

       -   ในภาคการศึกษาที่ 2/2553  แบ่งเป็น   

  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  44  คน  ผ่านการคัดเลือก  37  คน   

       และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  38  คน 

  ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  18 คน  ผ่านการคัดเลือก  16 คน   

        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน 23 คน (มีผู้เล่ือนการขึ้นทะเบียนจากภาคที่ผ่านมาด้วย) 

        -  ในภาคการศึกษาที่ 3/2553  แบ่งเป็น  

  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน 35  คน  ผ่านการคัดเลือก  32  คน   

        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  31  คน 

  ข.  ระดับปริญญาเอก   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  25  คน  ผ่านการคัดเลือก  21   คน   

        และขึ้นทะเบียนนักศึกษาจํานวน  15  คน 
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11.3  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษา การให้บริการด้านงานทะเบียน และงาน

ทะเบียนประวัตินักศึกษา   ดังนี้ 

 

 1)  การรับลงทะเบียนเรียน   

    

รายละเอียด ภาค 1/2553 ภาค 2/2553 ภาค 3/2553 

ระดับปริญญาตร ี       

1.1  รับลงทะเบียน/เพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  496 512 525 

1.2  จํานวนผูล้งทะเบียน (คน-วิชา) 48,263 46,905 43,381 

ระดับบัณฑิตศกึษา    

1.1  รับลงทะเบียน/เพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  345 347 324 

1.2  จํานวนผูล้งทะเบียน (คน-วิชา) 2,220 2,041 1,711 
    

 

    

 2)  การให้บริการด้านงานทะเบียน    
    

รายละเอียด 

ภาค  

1/2553 

ภาค 

2/2553 

ภาค  

3/2553 

2.1  การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 320 100 95 

2.2  การรับบุคคลท่ัวไปเป็นผูร้ว่มเรยีน   1 1 1 

2.3  การขอเปลี่ยนวชิาเลือก 22 9 22 

2.4  การลาระหว่างสอบ 74 61 165 

2.5  การขอสอบซ้ําซ้อน (คน-วิชา) 662 582 748 

2.6  การขอลงทะเบียนต่ํา-เกินหน่วยกิตที่กําหนด 216 279 347 

2.7 การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 384 436 331 

2.8 การขอเงินคืนเต็มจํานวน 44 22 95 

2.9 การจดัทําใบรับรองการศึกษา 559 406 1,187 
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  3)  การปรับปรุงประวัตินักศึกษา   
    

รายละเอียด 

ภาค 

 1/2553 

ภาค 

2/2553 

ภาค 

 3/2553 

3.1  การบันทึกระเบียนนักศึกษาใหม่ 2,971 97 111 

3.2  การขอย้ายสาขาวิชา 16 24 23 

3.3  การจัดนักศึกษาเข้าสังกดัสาขาวิชา 1,177 84 47 

3.4  การลาพัก/ให้พักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา   292 381 379 

3.5  การลาออก/ให้ออกเพราะไม่ลงทะเบียน /ไม่ชําระเงิน 126 94 182 

3.6  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุลในระเบียนประวัต ิ 135 40 43 
     

11.4  ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 

มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดตารางสอนตารางสอบ  การให้บริการห้องเรียน และการดําเนินการ

จัดสอบของมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553   มี ดังนี้ 

1)   การให้บริการใช้ห้องเรียนในปีการศึกษา 2553 เฉล่ียต่อภาค 

     ห้องเรียนสัมมนา    จํานวน    4   ห้อง     ให้บริการรวม   1,288   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  30   ที่นั่ง  จํานวน    3   ห้อง     ให้บริการรวม   912   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  40   ที่นั่ง  จํานวน    4   ห้อง     ให้บริการรวม   1,412   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  60   ที่นั่ง จํานวน   10   ห้อง     ให้บริการรวม  3,703   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  90    ที่นั่ง  จํานวน  16   ห้อง     ให้บริการรวม   7,401   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  120  ที่นั่ง  จํานวน  10   ห้อง     ให้บริการรวม   2,383   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  150  ที่นั่ง  จํานวน    8   ห้อง     ให้บริการรวม   3,966   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  300  ที่นั่ง  จํานวน    8   ห้อง     ให้บริการรวม   3,787   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  600  ที่นั่ง  จํานวน    1   ห้อง     ให้บริการรวม     248   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด 1,500  ที่นั่ง  จํานวน    1   ห้อง     ให้บริการรวม     309   ชั่วโมง 
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2)   การดําเนินการจัดสอบ 
     

กิจกรรม หน่วยนับ 
ภาค1/53 ภาค 2/53 ภาค 3/53 

Mid Fin Mid Fin Mid Fin 

จํานวนวิชาที่เปิดสอน วิชา 440 440 457 457 467 467 

จํานวนวิชาที่จัดสอบ        

  - สอบห้องปกติ วิชา 247 284 255 296 251 301 

  - สอบห้องซ้ําซ้อน วิชา 117 118 93 110 135 109 

จํานวนผู้เข้าสอบ        

  - สอบห้องปกติ คน-วิชา 35,852 39,117 33,478 37,949 30,531 34,312 

 - สอบห้องซ้ําซ้อน คน-วิชา 458 592 432 492 543 498 

จํานวนห้องที่จัดสอบ        

  - สอบห้องปกติ ห้อง-คาบ 536 612 516 592 443 532 

 - สอบห้องซ้ําซ้อน ห้อง-คาบ 20 20 19 22 20 20 

 

11.5  ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 

มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา   การจัดทําเอกสารการศึกษา 

รวมทั้งการให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยมีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 

2553   ดังนี้  
 

1) งานประมวลผลข้อมูล     
    1.1) ให้บริการตรวจกระดาษคําตอบด้วยเครื่องตรวจ (OMR)  :     
      ภาคการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน  298   รายวิชา  (กลางภาค 130   รายวิชา, ประจําภาค 168  รายวิชา)  
      ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน   315   รายวิชา  (กลางภาค  141  รายวิชา,  ประจําภาค 174  รายวิชา) 
      ภาคการศึกษาที่ 3/2553 จํานวน   305  รายวิชา  (กลางภาค 132   รายวิชา, ประจําภาค 173  รายวิชา) 
   1.2) ให้บริการวิเคราะห์ข้อสอบ    
      ภาคการศึกษาที่ 1/2553    จํานวน   97      รายวิชา   
      ภาคการศึกษาที่ 2/2553    จํานวน   96     รายวิชา   
      ภาคการศึกษาที่ 3/2553    จํานวน   83     รายวิชา      
1.3)การประ มวลผลการเรียนนักศึกษา   
      ภาคการศึกษาที่ 1/2553  จํานวน 827 รายวิชา  (ปริญญาตรี  495  รายวิชา, บัณฑิตศึกษา  332  รายวิชา) 
     ภาคการศึกษาที่ 2/2553  จํานวน 850 รายวิชา  (ปริญญาตรี  512   รายวิชา, บัณฑิตศึกษา  338  รายวิชา) 
      ภาคการศึกษาที่ 3/2553  จํานวน 844 รายวิชา  (ปริญญาตรี  526 รายวิชา, บัณฑิตศึกษา  318 รายวิชา) 
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2)  งานสําเร็จการศึกษา    

         ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่แจ้งจบ  ส่งให้สํานักวิชาพิจารณาสําเร็จการศึกษา และจัดทํา   

   เอกสารสําเร็จการศึกษาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย    

     2.1)ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาแจ้งจบ 

      ภาคการศึกษาที่ 1/2553   รวม 380    คน (ปริญญาตรี  245   คน, โท 100  คน, เอก  35   คน )     

      ภาคการศึกษาที่ 2/2553   รวม 696    คน   (ปริญญาตรี  566   คน, โท 103  คน, เอก  27   คน )     

      ภาคการศึกษาที่ 3/2553   รวม 1,367   คน   (ปริญญาตรี  1,076  คน, โท 243  คน, เอก  48  คน )    

     2.2)จัดทําเอกสารสําเร็จการศึกษา ภายหลังจากได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา (ข้อมูล ณ 9 มิถุนายน 54) 

      ภาคการศึกษาที่ 1/2553  รวม  252  คน (ปริญญาตรี  210 คน, โท 27   คน, เอก  15   คน )     

      ภาคการศึกษาที่ 2/2553  รวม  536  คน (ปริญญาตรี  494 คน, โท  33  คน, เอก  9   คน )     

       ภาคการศึกษาที่ 3/2553  รวม 1112  คน (ปริญญาตรี  1002  คน,  โท 101  คน,เอก   9  คน )     

3) งานจัดทําเอกสารการศึกษา    

      ดําเนินการจัดเอกสารการศึกษา ได้แก่  Transcript   ใบรับรองการแจ้งจบ  ใบรับรองรอสภา  และ 

      ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ดังน้ี  

  ภาคการศึกษาที่ 1/2553    จํานวน    4,982     ฉบับ 

   ภาคการศึกษาที่ 2/2553    จํานวน    4,064    ฉบับ 

   ภาคการศึกษาที่ 3/2553    จํานวน    6,853    ฉบับ 

4) การให้บริการตรวจสอบวฒุิการศึกษา   

         ให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอให้ดําเนินการ  

    ตรวจสอบวุฒิการศึกษา   ดังน้ี  

  ภาคการศึกษาที่ 1/2553     จํานวน    144     ราย 

  ภาคการศึกษาที่ 2/2553     จํานวน    148    ราย 

  ภาคการศึกษาที่ 3/2553     จํานวน    336    ราย 

 

11.6  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

1. โปรแกรม และระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์และพัฒนา  ดังนี้ 

1) ระบบตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา online (โดยหักหนี้สินจากเงินประกันทั่วไป) 

2) ระบบการขอเอกสารทางการศึกษา online (หักค่าธรรมเนียมจากเงินประกันทั่วไป) 

3) ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

4) โปรแกรมการเลือกสาขาวิชาสําหรับนักศึกษาประเภทโควตา 

5) โปรแกรมช่วยจัดตารางสอนตารางสอบ 

6) โปรแกรมการรายงานตัวกรรมการคุมสอบ 

7) ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สําหรับโรงเรียน 
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8) เมนูข้อมูลนักศึกษา สําหรับหน่วยงานเลือกดึงข้อมูลไปใช้ได้ด้วยตนเองทางเว็บโดยไม่ต้อง Log in  

เข้าระบบทะเบียนและประเมินผล 

9) โปรแกรมจัดลําดับคิว สําหรับนักศึกษาที่มาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  (อยู่ระหว่างการทดลองใช้) 
 

2.  ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) โปรแกรมการบันทึกรายวิชาเปิดสอนผ่าน web 

2) โปรแกรมการบันทึกแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบผ่าน web 

3) โปรแกรมการจองห้องเรียน Online 

4) ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระบุภาค) 

5) ระบบรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

6) โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 

7) โปรแกรมสําหรับพิมพ์ระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (บาร์โค้ด) ผ่าน web 

8) โปรแกรมการรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ของนักศึกษา 

9) โปรแกรมการสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ผ่าน web 

10) โปรแกรมรายชื่อผู้สมัคร และผู้มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์ แจกกรรมการคัดเลือกประเภทโควตา 

11) ระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกผู้สมัครโควตาเด็กดีมีคุณธรรม 

3. การบริหารฐานข้อมูลนักศึกษา 

1) กําหนดรหัสอ้างอิง เพื่อใช้บนัทึกข้อมูลต่างๆ(รหัสประเทศ,รหัสสัญชาติ,รหัสหลักสูตร,รหัสคํานําหน้า 

รหัสโรงเรียน) 

2) กําหนดสิทธิ์และตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบทะเบียนฯ 

3) สํารองข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนฯ ข้อมูลไว้ใน  EXTERNAL HARD DISK เป็นประจําทุกวัน  

จันทร์ พุธ ศุกร์และตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคจํานวน  5  คร้ัง (เปิดภาค เพิ่มลด ถอน ปิดภาค) 

4) ตรวจสอบการ Update Data จากระบบทะเบียนและประเมินผล ไประบบฐานข้อมูลกลาง 

4. ให้บริการข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

1) ให้บริการข้อมูลนักศึกษาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 127 รายการ 

2)  ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์ระบบทะเบียนฯ และเว็บไซต์  ศูนย์บริการ

การศึกษา   จํานวน  299 รายการ 

5. ให้บริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553) 

1) เครือข่าย AIS ส่งโดยระบบทะเบียนและประเมินผล จํานวน นศ. ที่สมัครรับบริการ  4,259 คน จํานวน

ข้อความที่ส่ง 356,114  ข้อความ   

2) ทุกเครือข่ายส่งโดยระบบ TOT  จํานวน นศ.ที่สมัครรับบริการ 3,269 คน  จํานวนผู้ปกครอง 127 คน 

จํานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทส. 833 คน  จํานวนข้อความที่ส่ง  167,377  ข้อความ   
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6.  ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1  ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2553 

     ทุกสํานักวิชา ยกเว้นนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่และนักศึกษาหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ 

7. ให้คําแนะนําการใช้งาน  ระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน และ ให้บริการ 

    ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานระบบทะเบียนและประเมิน กับศูนย์บริการการศึกษา และหน่วยงานที่ใช้ระบบ   

    ทะเบียนและประเมินผล ได้แก่  ส่วนกิจการนักศึกษา  ส่วนการเงินและบัญชี  หลักสูตรพิเศษสํานักวิชา 

    วิศวกรรมศาสตร์  สถานพัฒนาคณาจารย์  ส่วนแผนงาน (ข้อมูลบัณฑิตการกรอกภาวะการมีงานทํา    

    ประวัตินักศึกษาใหม่) 
 

11.7  การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นศูนย์สอบภูมิภาค ในการกํากับ

ดูแลและประสานงานการสอบ O-NET   และ GAT/PAT  ในเขตจังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และ

นครราชสีมา  ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ได้ดําเนินการสอบโดยรวมดังนี้ 
 

การสอบ วันที่สอบ จํานวนสนาม

สอบ (สนาม) 

จํานวน

นักเรียน (คน) 

จํานวนห้องที่

ใช้ (ห้อง) 

กรรมการที่

ใช้ (คน) 

O-NET 19-20 กุมภาพันธ์ 2554 35 235,206 7,938 15,852 

GAT/PAT 

คร้ังที่ 2/2553 

3-4,10-11 กรกฎาคม 

2553 11 59,153 1,995 4,911 

GAT/PAT 

คร้ังที่ 3/2553 9-12 ตุลาคม 2553 11 55,122 1,861 4,610 

GAT/PAT 

คร้ังที่ 1/2554 5-8  มีนาคม  2554 5 21,625 734 1,906 

 

------------------------- 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์บริการการศึกษา และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษา โดยเป็นแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําป ี  

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ

แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ี  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป ี

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา

ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อพิจารณา 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําศูนย์บริการการศึกษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับ

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ ภารกิจของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ โดยผ่าน

กระบวนการประชุมร่วมกันของบุคลากรทุกคนภายในศูนย์ฯ และกลั่นกรองรอบสุดท้ายโดยที่ประชุม

หัวหน้าฝ่าย  และคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และระดับฝ่ายมีการถ่ายทอดลงไปสู่

ระดับงานและระดับบุคคล 

3. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนแผนปฏิบัติการนั้น ดําเนินการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก 1) 

ที่ประชุมภายในฝ่ายฯ  2)ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย  3)คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ และ4)นําเสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากล่ันกรอง  

4. มีการกําหนดตัวบ่งช้ี กําหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ีในแผนปฏิบัติการประจําปี และโครงการต่าง ๆ 

เพื่อวัดผลการดําเนินงาน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา

ศูนย์บริการการศึกษา 

6. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามตัวบ่งช้ีทุก    

ไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) โดยรายงานผู้บริหารตามลําดับข้ันผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  และมี

รายงานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและหน่วยตรวจสอบภายใน 

7. มีการรายงานผลการดําเนินงานของฝ่าย ตามหน้าที ่ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ แผนกลยทุธ์ 

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําศนูย์ฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําศูนย์ฯ  

8. มีการนําผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ  ไปปรับปรุง

แผนการทํางาน และแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของศูนย์ฯให้    

สูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  :    

เอกสารประกอบ 1.1 แผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

ตารางที่ 12.12  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

                   แผนยุทธศาสตร์ศนูย์บริการการศึกษา เผยแพร่ทาง Web Site :http://web.sut.ac.th/ces 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5  : ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่ือ

โสตทัศนูปกรณ์ ครบถ้วนทุกห้องเรียน และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

 

2. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน

ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การ

จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ต่าง ๆ และมีแผนการบํารุงรักษาทุกภาคการศึกษา 

 

4. มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนทุกภาคการศึกษาโดยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ํากว่า 3.51 จากระดับ 5 คะแนน 

 

5. มีการนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ประสานการให้บริการการใช้ห้องเรียน โดยมีห้องบรรยายรวมที่

อาคารเรียนรวมทั้ง 2 หลัง  จํานวน  65 ห้อง จําแนกเป็นขนาดต่าง ๆ ดังน้ี 1500 ที่นั่ง 600 ที่นั่ง 

300 ที่นั่ง 150 ที่นั่ง 120 ที่นั่ง 90 ที่นั่ง 60 ที่นั่ง 30 ที่นั่ง และห้องสัมมนาสําหรับวิชา

บัณฑิตศึกษาและวิชาสัมมนา ซ่ึงมีอุปกรณ์ส่ือโสตครบถ้วนทุกห้องเรียน ได้แก่  Overhead 

projector  presenter เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงเครือข่าย Internet นอกจากน้ีภายในอาคาร

เรียนยังมีจุดส่งสัญญาณ wifi สําหรับให้นักศึกษาใช้ Internet ได้ 
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2. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ทําให้นักศึกษา

สามารถ ลงทะเบียน เพิ่ม ลดรายวิชา ดูผลการเรียน ฯลฯ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

3. มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร และมีแผนการบํารุงรักษาทุกภาค

การศึกษา 

4. มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนและ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์(ระบบทะเบียนและประเมินผล) โดยมีผลการประเมิน 3.81 จากระดับ 5 คะแนน 

5. มีการนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน เช่น การจัดหาเก้าอ้ีบรรยาย

ใหม่เพื่อทดแทนเก้าอ้ีเก่า  การพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ เช่น ระบบการขอเอกสารออนไลน์โดยหักจากเงินประกันของเสียหาย เป็นต้น 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 2.5.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน  และการให้บริการ 

 งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตารางที่ 2.5.2 ตารางการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม ปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   

2. มีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการทํางานปกติ  

4. มีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการโดยมีผลการประเมินไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากระดับ 5 คะแนน 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นศูนย์สอบ O-NETและ GAT/PAT  

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และนครราชสีมา และนอกจากน้ีได้ให้บริการแก่

หน่วยงานภายนอกอีกเช่น เป็นศูนย์จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 การวิเคราะห์

ข้อมูลให้ อบต.ท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เป็นต้น 

2. ในการดําเนินแต่ละงานนัน้ศูนย์ฯมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจนเปน็ไปตามหลักการบริหาร

คุณภาพแบบ PDCA  

3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการทํางานปกติ เช่น มีการจัดสัมมนา

เครือข่ายศนูย์สอบสนามสอบสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนางาน และ

ประชาสัมพนัธ์การรบันกัศึกษาของมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนทราบ 

4. มีการประเมินผลการให้บริการการจัดสอบ O-NET โดยมีผลการประเมิน 4.72 จากระดับ 5 

คะแนน 
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5. มีการนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เช่น การควบคุมการใช้เสียงระหว่างการสอบ การเตรียมสถานที่

สอบ กองอํานวยการสอบ  ห้องน้ํา อาหารสําหรับผู้มาสอบ เป็นต้น   
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 5.1 สรปุความคิดเหน็เกีย่วกบัการดําเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.1  : ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจาํศูนย์บริการการศึกษา  

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. คณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

ระเบียบ มติ ฯลฯ ที่กําหนดครบถ้วน และมีการประเมินผู้บริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา

ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบัน 

หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

7. คณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษารับทราบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. คณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด มี

ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของศูนย์ฯ  เช่น ให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554  รับทราบผลการดําเนินงานฝ่าย

ภายในศูนย์ฯ ฯลฯ และในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ใช้หลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานฯ และหัวหน้าฝ่าย  มีลักษณะเป็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานปีละ  3 ครั้ง  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2 การประเมินผลหน่วยงาน  มีลักษณะการประเมิน คือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ นอกจากน้ียังมีผล

การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา มีวิสัยทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินการของศนูย์ฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจทีม่อบหมาย ใช้สารสนเทศในการทํางานและตัดสินใจ  

3. ผู้บริหารกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ ร่วมกับบุคลากรภายในศูนย์ฯ

อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานศูนย์ฯ ในรูปแบบการกระจาย

อํานาจ ผ่านหัวหน้าฝ่ายไปสู่ผู้ปฏิบัติ 

4. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้แต่ะฝ่ายมีการจัด

ประชุมภายในฝ่าย ประชุมหัวหน้าฝ่าย ประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ  ฯลฯ เดือนละครั้งเพื่อร่วม

คิดร่วมทําในงานที่มอบหมายหรืองานที่เป็นแบบร่วมกันให้บริการในหลายฝ่าย มีรูปแบบการ

บริหารงานแบบกระจายอํานาจ ผ่านหัวหน้าฝ่ายไปสู่ผู้ปฏิบัติ  

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาศักยภาพตามขีดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน  (Core 

Competency) และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรเพิ่มขีด

สมรรถนะของตนเอง โดยส่งเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  ตามที่สนใจ และ

ตามที่ศูนย์ฯ เห็นว่าพนักงานควรพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น 

บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์ฯ ได้ของบประมาณเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจาก

ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และปรับตัวทันการ

เปล่ียนแปลง     

6. ผู้บริหารทุกระดับของศูนย์ฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ใช้ศักยภาพและภาวะผู้นําที่มีอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คนในหน่วยงานโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินการตลอดจนกําหนดแนว

ปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของศูนย์ฯ จํานวน 2 ครั้ง 
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที ่7.1.1   สรุปกิจกรรมภายในศนูย์บริการการศึกษา ระหว่างวันที ่ 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 54 

ตารางที่ 7.1.2  สรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และดูงาน ของพนกังานศูนย์บริการการศึกษา 

ระหว่างวนัที ่1 พ.ค.53-30 เม.ย.54 

แหล่งทีม่า  : -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํศูนย์บริการการศึกษา  

  ครั้งที ่ 1/2553  เมื่อวันที ่1 กันยายน  2553 

  ครั้งที ่ 1/2554  เมื่อวันที ่20 มกราคม  2554 

  เผยแพร่ทาง Web Site : http://web.sut.ac.th/ces/ 

-รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย   เผยแพร่ทาง Web Site : http://web.sut.ac.th/ces/ 

-รายงานการประชุมภายในฝ่าย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5-6ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการจัดการความรู้ กําหนดประเด็นความรู้ (ฝ่ายเสนอหัวข้อ) และ

เป้าหมาย  ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับหน้าที่ของหน่วยงาน  
 

2. กําหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

3. นําเสนอความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงตามประเด็นความรู้ที่

กําหนดในข้อ 1  
 

4. นําเสนอความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนานอกหน่วยงานมา

เล่าสู่กันฟัง 
 

5. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ 4 นําไป

เผยแพร่ทาง ICT 
 

6. นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. แผนการจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 กําหนดข้ึนภายใต้

แนวคิด 

1.1 ความรู้จากภายใน : ความรู้ทีใ่ช้ปฏิบตัิงานด้านทะเบียนและประเมินผล 

1.2 ความรู้จากภายนอก : ความรูที้่บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมรบัการอบรมทีม่หาวิทยาลัยจัดข้ึน 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยและให้ทุกคนที่เข้าอบรมนั้นมานําเสนอเพื่อให้ทกุคนในหน่วยงานได้รับ

รู้และนําไปใช้ประโยชน์ 
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2. เป้าหมายการจัดการความรู ้ 

2.1 เพื่อพัฒนาคณุภาพงานให้ดียิ่งข้ึน   

2.2 เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาเผยแพร่ ใช้ประโยชน์  จัดเก็บ การ

เวียนงานกนัทาํ 

3. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน (จัด

กิจกรรม KM เดือนละ 1 ครั้ง) ทุกประเด็นความรู้ โดยกําหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม  และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานทะเบียนและประเมินผล กับสํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานัก

วิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 

4. ศูนย์ฯ กําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่กําหนดให้บุคลากรทีไ่ปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นําเสนอ

ความรูที้่ได้รบัมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในศนูย์ฯ 

5. ทุกประเด็นความรู้ที่ได้ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานแล้ว จะถูกนําไป เผยแพร่ผ่าน Web 

site :  http://web.sut.ac.th/ces/ ของศูนย์บริการการศึกษาเพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้

นําไปใช้ประโยชน์ และถือปฏิบัติ 

6. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน   มาปรับใช้ในการทํางานของ

บุคลากร ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ บุคลากรต่างฝ่ายฯ มีความเข้าใจงานของกันและกัน 

สามารถส่งผ่านงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที ่7.2 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management  :KM) และผลการปฏิบตัิตามแผน 

Web Site  :  http://web.sut.ac.th/ces/ เผยแพร่ 

               -การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้   

               -เผยแพร่การจดัการความรู้                             

               -คณะทํางานบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 :ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงานและของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กําหนด 

 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางด้าน

ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มี

แผนการดําเนินการ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง ทางด้าน Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านข้อมูลนักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากร

ทุกระดับ ซ่ึงพร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง ทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th 

3. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ สําหรบัอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th  โดยมีผลประเมิน 3.80 จากระดับคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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4. มีการนําผลการประเมินมาปรบัปรุง ตลอดจนความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ใช้ มาแก้ไขระบบ

สารสนเทศให้ดียิ่งข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

5. มีระบบฐานข้อมูลกลาง เพือ่เชื่อมโยงข้อมูลของระบบทะเบียนและประเมินผล กบัหน่วยงานภายนอก

ศูนย์บริการการศึกษาและมีการส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น 

http://mis.sut.ac.th  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ธนาคาร ฯลฯ  
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที ่7.3  ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 

         ผ่านเวบ็ไซต์  http://reg.sut.ac.th ปกีารศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วม

เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง 
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียง ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง(ถ้ามี) และ

ดําเนินการตามแผน   
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน และจัดทํารายงานฯ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดทําคู่มือการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การระบุปัจจัยเส่ียง และผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของหน่วยงาน  และจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา
หน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงาน ศูนย์ฯมีการระดมสมองบุคลากรทุกคนภายในฝ่ายฯ เพื่อทําการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียง  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2  และนําผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เส่ียงสูง และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบและดําเนินการตามแผน
ดังกล่าว 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทําการประมวลความเส่ียงใน
ภาพรวมของศูนย์ฯ และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย และจัดลําดับความสําคัญ หากปัจจัยใดมี
ความเส่ียงสูงจะดําเนินการทันทีแต่หากความเสี่ยงใดยังยอมรับได้ก็รับทราบให้หน่วยงานช่วยดูแล
ความเสี่ยงนั้นไปก่อน  

6. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.4  การระบุปจัจัยเส่ียง  รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรงุการควบคุม 

         ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจําปงีบประมาณ 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของหน่วยงาน และดําเนินการตาม

ระบบทีก่ําหนด 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

สถาบัน  

 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบัน และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน    

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งชี้ 

 

6. มีส่วนร่วมของผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 

7. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงาน 
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน  
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รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพ

ภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และมีการดําเนินการตามระบบ 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และภายใต้ศูนย์ฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะทํางานการประกัน

คุณภาพภายใน ประจําหน่วยงาน  โดยมีผู้ อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธาน

คณะทํางานฯ  

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด(สกอ.) และนอกจากน้ียังได้

พัฒนาตัวบ่งช้ีที่สําคัญและตรงตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ อีกจํานวนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและ

เทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

4. ศูนย์ฯมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เป็นเวลา 6 ปี (นับรวมปีที่มีการ

ติดตาม 2548-2553 ) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจะหาแนว

ทางแก้ไข ส่วนจุดแข็งก็จะแสวงหาแนวทางเสริม ดังเช่น ศูนย์ฯได้พัฒนาให้มีการจัดการความรู้ เพื่อ

มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสํานักวิชา ฯลฯ 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานศูนย์ฯ มีส่วนในการ

สะท้อนข้อคิดความเห็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Web Site 

โทรศัพท์ ฯลฯ 

7. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับ

บุคคล ศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล (http://reg.sut.ac.th)  

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์ฯ (http://web.sut.ac.th/ces) 

8. มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้

ทรัพยากรร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน นําเสนอรายงานประกันคุณภาพต่อผู้บริหารในรูปของ QA Forum  ในส่วน

ภายนอกมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในรูปมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนให้หน่วยงานภายใน 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : - 
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ตัวบ่งชี้ 12.1 :  การดําเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ  

2. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินสํารองจ่าย  

3. มีระบบและกลไกการให้บริการเบิกพัสดุ  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทกุภาคการศึกษา โดยผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่าํกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

5. มีการพฒันาหรือปรับปรุงบริการตามผลการประเมิน  
 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ  โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 การรับหนงัสือจากงานสารบรรณ 

 -  รับหนังสือจากงานสารบรรณ 

 -  คัดแยกเอกสาร  ดังนี้  1) เรื่องที่ฝ่ายสามารถดําเนินการได้เลย  2) เรื่องที ่ผอ.ศบก. ต้องสั่งการ 

 -  ลงทะเบียนรบัหนังสือ ในระบบการรบั-ส่งหนังสือ Online 

 *  เรื่องที่ฝ่ายสามารถดําเนินการได้เลย  ส่งให้ฝ่ายดําเนินการต่อไป 

 *  เรื่องที่  ผอ.ศบก. ต้องสั่งการ  ใส่แฟ้มเสนอ หน.สํานกังาน ก่อนเสนอ ผอ.ศบก. พิจารณา 

     ส่ังการ   

 -  ผอ.ศบก. ส่ังการแล้ว ลงรายละเอียดในระบบการรบั-ส่งหนังสือ Online  จากนั้นส่งให้ฝ่าย 

         ดําเนินการต่อไป 

 -  สําหรับหนงัสือที่ต้องเวียนให้บุคลากรทราบ  :  ดําเนินการ  Scan เอกสาร  แล้วแจ้งเวียนทาง  

         E-mail 
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1.2 การฝากส่งหนงัสือในหน่วยงานให้งานสารบรรณ 

 -  ฝ่ายธรุการรวบรวมหนงัสือฝากส่งจากฝ่ายต่างๆ  และออกเลขในทะเบียนหนังสือส่ง  

 -  พิมพ์รายงานและเตรียมส่งให้งานสารบรรณ 

 -  สําหรับจดหมายที่ฝากส่งเขียนรายละเอียดลงในฟอร์มใบนําส่งไปรษณียภณัฑ์  ก่อนส่งให้งาน 

         สารบรรณ 

2.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินสํารองจ่าย 

โดยดําเนินการเกีย่วกบัการเงินให้เปน็ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 -  รบัผิดชอบเงินสดสํารองจ่ายไว้ในมือไม่เกิน  5,000  บาท 

 -  จัดทําหนงัสือขออนุมัติยืมเงินสํารองจ่าย  

 -  ออกเลขทะเบียนคุมเงินยืม  คืนเงิน  เบิกเงิน 

 -  เขียนใบขอยืมเงินหรือใบเบิกเงิน สํารองจ่าย 

 -  เบิกเงิน  (จากธนาคาร หรือ เงินสดในมือ)   

 -  บนัทึกรายการยืมเงินหรือเบิกเงิน  ในระบบทะเบียนคุมเงินสํารองจ่าย  

 -  ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน-คืนเงิน หรือเบิกเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

 -  บนัทึกการคืนเงินยืม หรือการเบิกเงิน  ในทะเบียนคมุเงินสํารองจ่าย   

 -  จัดทําบนัทึกขออนุมัติเบิกเงินชดเชยส่งส่วนการเงินและบัญชี  เมือ่ได้รับเงินจากการโอนเงินเข้า

บัญชีให้บนัทึกรบัเงินชดเชยในระบบทะเบียนคมุเงินสํารองจ่าย 

 -  ตรวจนับเงินสดในมือทกุวัน  (คณะกรรมการเก็บรักษาเงินสํารองจ่าย) 

3.  มีระบบและกลไกการให้บริการเบิก-จ่ายพัสดุ 

 3.1  การเบิกพัสดุจากส่วนพัสดุ 

 -  ตรวจสอบจํานวนวัสดุคงเหลือ ในระบบรับ-จ่ายพสัดุ 

 -  เขียนใบเบิกพัสดุ  (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัฯ) 

 -  ส่งใบเบิกพัสดุไปยงัส่วนพัสดุ 

 -  รบัพัสดุจากส่วนพัสดุ ตรวจสอบจํานวนที่เบิก และนําเกบ็เข้าห้องพัสดุ 

 3.2.  การจ่ายพัสดุให้ฝ่ายต่าง ๆ 

 -  เขียนรายการเบิกที่สมุดบันทึกการจ่ายพัสดุ 

 -  นําพัสดุที่เบิกมาให้  ลงชื่อ ผู้เบิก -จ่ายพัสดุ 

 3.3  บันทึกการเบิก – จ่ายพัสดุ ในระบบรับ-จ่ายพัสดุ 

 3.4  ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ กับรายงานให้ตรงกัน   

 3.5  หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา โดยรวมเฉลี่ย  3.95  จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน  ซ่ึงเฉลี่ยจากคะแนนความพึงพอใจของการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านงานสารบรรณ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  3.96 

2) ด้านงานเงินสํารองจ่าย  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  4.00 

3) ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  3.92 

5.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทํางานให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 

ปรบัระบบสารบรรณ Online (การรับ-ส่งเอกสารภายในศนูย์ฯ)   
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายธุรการ ภาค 1-3 ปีการศึกษา 2553  

เอกสารประกอบที่ 12.1  :  -ระบบงานสนับสนุน http://web.sut.ac.th/ces  

                  (ฐานข้อมูลการรบั-ส่ง หนังสือ Online, ฐานข้อมูลการเบิก-จ่ายพัสดุ) 

              -รายงานทะเบียนคุมเงินสํารองจ่าย  ปกีารศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ 12.2 :   การดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการดําเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตา  

2. มีระบบและกลไกการรบัสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  

3. มีระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการรบัสมัครนกัศึกษาประเภทโควตา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ําว่า 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 

 

5. มีการพฒันาหรือปรับปรุงระบบการสมคัรตามผลการประเมิน  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. แผนการดําเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตา ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ ก่อนการ

ดําเนินการสมัคร ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับฯ  

2. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  ประจําปี

การศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2553  โดยเป็นการรับสมัครทาง 

Internet และทางโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบในเบื้องต้น พร้อมส่งเอกสารการสมัครพร้อมเงินค่า

สมัครกลับมายังศูนย์ฯ เพื่อดําเนินการขั้นตอนต่อไป   

3. ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา กระทําในรูปของคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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4. ในช่วงการสมัคร ผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย  จะปรากฏ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตาให้ผู้สมัครทุกคนกรอก และใน

ปีการศึกษา 2554  มีผู้สมัครทาง Internet  ทั้งส้ิน  13,926  ราย  โดยภาพรวมผู้สมัครมีความ

พึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจําปีการศึกษา 2554  อยู่ในระดับจาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  และ ( 4.40 จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในการรับนักศึกษาขอกลับเข้า

ศึกษาใหม่ ) 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการสมัครตามผลการประเมินที่ได้รับ เช่น มีการปรับย้าย

จุดเช่ือมต่อ Web Server เป็นความเร็ว 10 Gb ปรับระบบการสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่

เป็นการสมัครผ่าน Web จัดระบบจดคิวการเรียกสัมภาษณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น   
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.2.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อระบบการรบัสมัครนกัศึกษาโควตา ปกีารศึกษา 2554   

ตางรางที ่12.2.2 สรุปผลการประเมินความคิดเหน็เกี่ยวกับการให้บริการในการรบัสมัคร 

             นักศึกษาขอกลบัเข้าศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ,2/2553 , 3/2553. 
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ตัวบ่งชี้ 12.3 :   การดําเนินการรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการดําเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา    

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตาม

ประกาศฯ รับสมัคร  ก่อนส่งเอกสารการสมัครให้สํานักวิชาดําเนินการ

คัดเลือกนักศึกษา 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในการรบัสมัครนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ําว่า 4.25 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัครตามผลการประเมิน  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

1. มีแผนการดําเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด และฝ่าย

รับนักศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา   

2. มีกระบวนการสมัครเข้าศึกษาใน 3 รูปแบบ 1) ผ่านทาง internet 2)ผ่านไปรษณีย์ 3)สมัครด้วย

ตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศฯ รับสมัคร  ก่อน

ส่งเอกสารการสมัครให้สํานักวิชาดําเนินการคัดเลือก และผู้สมัครทุกคนที่มาสมัครด้วยตนเอง 

ณ ฝ่ายรับนักศึกษา  มีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับสมัคร

นักศึกษา เพื่อนําผลการสํารวจไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการับสมัครให้ดียิ่งข้ึน 
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4. มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยจากข้อมูลมีผู้มาสมัครทั้งส้ิน  344  ราย  และตอบ

แบบสอบถามจํานวน 317 ราย  คิดเป็นร้อยละ 92.15  ในภาพรวมผู้สมัครมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  เฉล่ียอยู่ในระดับ 4.37  ซ่ึง

เฉล่ียจากผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับนักศึกษา  3 ภาค

การศึกษา (ภาค 1/2553 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.36  ภาค 2/2553  ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ  4.55 ภาค 3/2553 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.32) 

5. มีการนําผลการประเมินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัคร เช่น ปรับปรุง

เว็บไซต์การรับสมัครให้เข้าใช้งานได้สะดวก เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.3  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกบัการให้บริการในการรับนักศึกษา 

                    ระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปีการศึกษา 2553  
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ตัวบ่งชี้ 12.4 :  การดําเนินการลงทะเบียนเรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีกําหนดการลงทะเบียนเรียนทกุภาคการศึกษา   

2. มีระบบและกลไกในการลงทะเบียนเรียน  

3. มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและ

ข้อบังคับ  
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทกุภาคการศึกษา โดยผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่าํกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

5. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจปรบัปรุงการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาถัดไป  
 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีการกําหนดปฏิทินการศึกษาทุกภาคการศึกษา   ซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากสภาวิชาการ 
2. นักศึกษาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต  ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา  

ในปีการศึกษา  2553  การรบัลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาของนักศึกษา 

               ระดับปริญญาตรี 

               - ภาคการศึกษาที่ 1/2553  จํานวน  496  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   48,263  คน-วิชา  

               – ภาคการศึกษาที่ 2/2553  จํานวน  512  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   46,905  คน-วิชา  

               - ภาคการศึกษาที่ 3/2553  จํานวน  525  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   43,381  คน-วิชา 

               ระดับบัณฑิตศึกษา 

               - ภาคการศึกษาที่ 1/2553  จํานวน  345  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   2,220  คน-วิชา  

               – ภาคการศึกษาที่ 2/2553  จํานวน  347  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   2,041  คน-วิชา  

               - ภาคการศึกษาที่ 3/2553  จํานวน  324  วิชา  จํานวนผู้ลงทะเบียน   1,711  คน-วิชา    
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3. มีระบบการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับ 

  4.  มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

การให้บริการในภาคการศึกษาที ่1/2553-3/2553  มีค่าเฉลี่ย 3.89 และแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้ 

                - ภาคการศึกษาที่ 1/2553  ค่าเฉลี่ย  3.78 

                - ภาคการศึกษาที่ 2/2553  ค่าเฉลี่ย  3.89 

                - ภาคการศึกษาที่ 3/2553  ค่าเฉลี่ย  3.95 

 5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน เช่น การเพิ่ม ลด ถอน 

รายวิชาโดยเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบการจองคิวทางคอมพิวเตอร์  เพิ่มช่องให้บริการมากข้ึน ในช่วงการ

ลงทะเบียน เพิ่ม เป็นต้น  

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.4  สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายทะเบียนนกัศึกษา ปกีารศึกษา 2553  
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ตัวบ่งชี้ 12.5 : ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีการกําหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร  
2. มีระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์  

3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารภายใน 1 วันทําการนบัจากวันที่ขอ    
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รบับริการทุกภาคการศึกษา โดยมีผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็  5 คะแนน  
 

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรบัปรุงการให้บริการ  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีการกําหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร 

2. การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา 

มีจํานวนการขอเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

-  ภาคการศึกษาที ่1/2553  จํานวน     559    ชุด 

-  ภาคการศึกษาที ่2/2553  จํานวน     406    ชุด 

-  ภาคการศึกษาที ่3/2553  จํานวน   1,187    ชุด 

3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารภายใน  1  วันทําการนับจากวันที่ขอ    

4. มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึง

พอใจการให้บริการในภาคการศึกษาที ่1/2553-3/2553  มีค่าเฉลี่ย 4.26 และแต่ละภาค

การศึกษา  ดังนี้ 

- ภาคการศึกษาที่ 1/2553  ค่าเฉลี่ย  3.95 

- ภาคการศึกษาที่ 2/2553  ค่าเฉลี่ย  4.48 

- ภาคการศึกษาที่ 3/2553  ค่าเฉลี่ย  4.30 
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5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรบัปรุงการให้บริการ เช่น ปรบัระบบการตัดเงินจาก

การขอเอกสารออนไลน์จากเงินประกนัทั่วไป  แจ้งข้อมูลกรณีเอกสารดําเนินการแล้วสามารถมา

รับได้ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.5  สรุปผลความพึงพอใจการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์  ปีการศึกษา 2553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ศนูย์บริการการศึกษา  - 43 - 
 

ตัวบ่งชี้ 12.6 : ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศึกษา  

2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบติัที่ชัดเจน   

3. มีคณะทํางานจัดทําตารางสอนตารางสอบ  

4. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดย
เฉล่ีย 30 วัน 

 

5. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานทกุภาคการศึกษา  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการจัดตารางสอนฯ ในภาคการศึกษา
ถัดไป   

 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 4-6 ศูนย์บริการการศึกษาจะจัดทํา

ร่างตารางสอนและตารางสอบ ส่งให้สํานักวิชาตรวจสอบ/แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 12 

ศูนย์ฯ บันทึกแก้ไขข้อมูลตารางสอนตารางสอบ และบันทึกห้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียน

เรียน 

2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ศูนย์ฯ ได้จัดทําระบบบันทึกรายวิชาที่

เปิดสอนทาง internet โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้บันทึกข้อมูลตลอดปีการศึกษา ซ่ึงในแต่ละภาคให้ยืนยัน

การเปิดรายวิชาอีกครั้ง มีเกณฑ์จํานวนในการเปิดและปิดที่กําหนดโดยสภาวิชาการ   

3. มีคณะทํางานจัดทําตารางสอนตารางสอบซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานผู้แทนจาก

สํานักวิชา และศูนย์ต่าง ๆ เป็นคณะทํางาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ เป็นเลขานุการ  
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4. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2553 

51 วัน 

5. มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานทุกภาคการศึกษา เช่น กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานว่านักศึกษาต้องทราบตารางสอนตารางสอบก่อนการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 

วัน และรับข้อเสนอแนะในการจัดตารางสอนตารางสอบจากสํานักวิชา 

6. นําข้อเสนอแนะในข้อ 5 มาปรับปรุงการจัดตารางสอนตารางสอบ เช่น การจัดตารางสอนตามการ

เปล่ียนแปลง course placement การย้ายตารางเรียน  ย้ายตารางสอบบางรายวิชา  การจัดห้องเรียน

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.6  สรุปจํานวนวันที่นกัศึกษาทราบตารางสอนตารางสอบผ่าน internet ปีการศึกษา2553  

-มติสภาวิชาการครั้งที ่12/2548  ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2548   

  เรื่อง  ขอความเหน็ชอบกาํหนดขนาดของชั้นเรียนระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ 12.7 :  ระบบและกลไกการจัดสอบ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีปฏิทินตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ  

2. มีระบบและกลไกการจัดห้องสอบ และจดักรรมการคมุสอบตามแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 

3. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกที่กาํหนด  

4. นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อน

การสอบโดยเฉลี่ย 12 วัน     
 

5. กรรมการคมุสอบสามารถทราบคําส่ังการคุมสอบทาง Internet  หรือทาง

จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 10 วัน        
 

6. มีการสรุปผลการดําเนินงานการจัดสอบทุกครั้ง และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

 

7. มีการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรงุพฒันาระบบการจัดสอบ  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 

1. มีปฏิทินตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ ตั้งแต่การจัดเตรียมการสอบตลอดจนการดําเนินการจัดสอบ

และสรุปผลการสอบ โดยเริ่มจาก 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคถึงสัปดาห์ที่ 15 

2. มีระบบและกลไกการจัดห้องสอบ และจัดกรรมการคุมสอบตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  การจัดห้อง

สอบจัดเรียงลําดับตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ส่วนการจัดกรรมการคุมสอบมีเกณฑ์ในการจัด

กรรมการคุมสอบ โดยความเห็นชอบจากอธิการบดีตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจํา

ศูนย์บริการการศึกษา 
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3. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกที่กําหนด ศูนย์บริการการศึกษามีการดําเนินการตาม

กําหนดการในข้อ 1 และดําเนินการจัดห้องเรียนและจัดกรรมการคุมสอบตามเกณฑ์ใน ข้อ 2 

4. ในปีการศึกษา 2553 นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อนการ

สอบโดยเฉลี่ย 14 วัน 

5. ในปีการศึกษา 2553 กรรมการคุมสอบสามารถทราบคําส่ังการคุมสอบทาง Internet  หรือทาง

จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 12 วัน  

6. มีการสรุปผลการดําเนินงานการจัดสอบทุกครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบหลังเสร็จส้ินการ

ดําเนินการสอบกลางภาคและประจําภาค 

7. มีการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดสอบ  โดยการแจ้งผลการดําเนินงานให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อ เช่น การแจ้ง วัน เวลา และห้องสอบให้กรรมการคุมสอบ

ทราบทาง SMS ก่อนการสอบ 1 วัน ปรับปรุงอาหารว่างและเครื่องดื่มให้มีความหลากหลาย เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.7.1  ตารางปฏิบตัิงานจัดสอบ  

ตางรางที ่12.7.2  สรุปจํานวนวันที่ประกาศห้องสอบทาง internet ก่อนวันสอบ  ปกีารศึกษา 2553 

  สรปุจํานวนวันที่ฝ่ายตารางสอนฯ แจ้งคําส่ังกรรมการคุมสอบ ปกีารศึกษา 2553 

-แนวปฏิบัติในการจัดหากรรมการคุมสอบ 
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ตัวบ่งชี้ 12.8   :  การดําเนินงานสําเร็จการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีปฏิทินกําหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศึกษา  

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการสําเร็จศึกษา    

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขั้นตอนการสําเร็จการศึกษาได้ตลอดเวลา  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รบับริการโดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ํากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงในการดําเนินงาน ในภาคการศึกษา

ถัดไป 
 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีปฏิทินกําหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาดําเนินการแจ้ง

จบผ่าน Web ตามกําหนดการแจ้งจบประจําภาคการศึกษา   

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการสําเร็จศึกษา  โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตได้รวบรวม

ผลการศึกษา เสนอสํานกัวิชาฯ เพื่อพิจารณาและนําเสนออนุมตัิสําเร็จการศึกษาตามกระบวนการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมตัิสําเรจ็การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th   

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รบับริการแจ้งจบการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษา 

แจ้งจบ ทั้งสิ้น 2,443 ราย ตอบแบบประเมินจํานวน 746 ราย (ร้อยละ 30.53) ผลการประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการยืน่คําร้องแจ้งจบทาง Internet เฉล่ียอยู่ในระดับ 4.22  จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน   
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการดําเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป เช่น ปรบัปรุงระบบการ

แจ้งจบการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ให้สะดวกมากยิ่งข้ึน และมีระบบตรวจสอบผลการอนุมตัิสําเรจ็

การศึกษาผ่านเว็บไซต์  เปน็ต้น 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการ 4 ข้อ 4  คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.8  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นคาํร้องแจ้งจบทาง Internet  
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ตัวบ่งชี้ 12.9 :  การดําเนินงานประมวลผลการเรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการตรวจข้อสอบปรนัย และแผนการส่งเกรดทกุภาคการศึกษา  

2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ  

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รบับริการตรวจข้อสอบ โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ํากว่า 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 

คะแนน 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงในการดําเนินงาน ในภาคการศึกษา

ถัดไป 
 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีแผนการตรวจข้อสอบปรนัย และกําหนดการส่งเกรดทุกภาคการศึกษา ( 3 ภาค) ซ่ึงคณาจารย์ 

บุคลากรที่เกีย่วข้องทราบ 

2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจ

กระดาษคําตอบตามแผนที่กําหนด การวิเคราะห์ข้อสอบ ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 ได้บริการ

ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบรวม  916 รายวิชา   และบริการวิเคราะห์ข้อสอบรวม  276 

รายวิชา   

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน (รวม  2,521  รายวิชา) หลังการส้ินสุดกําหนดการ

ส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษา และหลังกําหนดการแก้ไขผลการเรียน I M X ฯลฯ  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) อยู่ในระดับ 

เฉล่ีย 4.85 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน   
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงในการดําเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป เช่น ผู้สอนสามารถ

จองวันตรวจข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์ บริการหนังสืออ่านนอกเวลาช่วงที่คณาจารย์มารอการ

ตรวจข้อสอบ ส่ง SMS แจ้งเตือนวัน เวลา ในการตรวจข้อสอบให้คณาจารย์ทราบ เป็นต้น  
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.9  ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) 
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ตัวบ่งชี้ 12.10 : ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการพฒันาและปรบัปรุงการให้บริการข้อมูล  

2. มีระบบและกลไกการให้บริการข้อมูล   

3. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลได้ภายใน 3 วัน  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงพฒันาการให้บริการข้อมูล  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 
 
1. มีแผนการดําเนินการ และการกําหนดตัวบุคคลเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรม และการ

ให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีรูปแบบและกลไกการให้บริการข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ช่องทางการขอใช้บริการ  : ให้ Download แบบฟอร์มขอข้อมูล หน้าเว็บศูนย์บริการการศึกษา  

     หรือ หากเร่งด่วนผู้ขอใช้บริการสามารถโทรศัพท์มาขอข้อมูลกรณีเร่งด่วน และให้ส่ง   

     แบบฟอร์มขอข้อมูลให้ภายหลัง  

2.2 ช่องทางการจัดส่งข้อมูล ใช้รูปแบบที่ผู้ขอใช้บริการต้องการ เช่น ทางอีเมล์ ทางจดหมาย  

และบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล (CD DVD ฯลฯ) 

2.3 จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบันทึกการให้บริการในระบบงานบริการ พร้อมวันที่ดําเนินการแล้ว

เสร็จ เพื่อเช็คข้อมูลการให้บริการข้อมูล 

3. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลได้ภายใน 2 วัน 
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4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูลให้ดียิ่งข้ึน เช่น เพิ่มเมนูข้อมูลนักศึกษา

ให้หน่วยงานภายนอกสามารถ download ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแสดงตัวตน สําหรับข้อมูล

พ้ืนฐานที่ไม่สําคัญ เช่น รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล สาขาวิชาที่สังกัด สถานะนักศึกษา  เพิ่มเมนู

ข้อมูลนักศึกษาให้สามารถ download ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอข้อมูล สําหรับเจ้าหน้าที่ที่มี

สิทธิ์เข้าระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตางรางที ่12.10  จํานวนหน่วยงาน/ครั้ง ที่สามารถให้บริการได้ไม่เกิน 2 วัน 

-แบบขอข้อมลู download ทางเวบ็ไซต์ http://www.sut.ac.th/ces/ 
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ตัวบ่งชี้ 12.11 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ( )หรือไม่มี ( ) 

การดําเนินการ 

1. มีแผนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล  

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบ  

3. มีการอบรมแนะนําการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน  

4. มีการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน ทกุปีการศึกษา   

5. มีผลการดําเนินงานในการวิเคราะห์และพฒันาระบบให้แล้วเสร็จได้ร้อย

ละ 80 ของเป้าหมาย 
  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาระบบ  
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. มีแผนการปรบัปรุงและพฒันาระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อรองรับงานและตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน Back Office  

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบโดยในปีการศึกษา 2553 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ได้ 

วิเคราะห์และพัฒนาระบบใหม่ ในส่วนของ Back Office และทาง Internet จํานวน 8 รายการ จาก

จํานวน 9 รายการ คิดเปน็เป็นร้อยละ 88.87 ดังนี้ 

   1. ระบบตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา online (โดยหกัหนี้สินจากเงินประกนัทั่วไป) 

   2. ระบบการขอเอกสารทางการศึกษา online (หักค่าธรรมเนียมจากเงินประกนัทั่วไป) 

   3. ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

   4. โปรแกรมการเลือกสาขาวิชาสําหรับนักศึกษาประเภทโควตา 

   5. โปรแกรมช่วยจัดตารางสอนตารางสอบ 

   6. โปรแกรมการรายงานตัวกรรมการคุมสอบ 
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   7. ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สําหรับโรงเรียน 

   8. เมนูข้อมลูนักศึกษาสําหรับหน่วยงานเลือกดึงข้อมูลไปใช้ได้ด้วยตนเองทางเว็บโดยไม่ต้อง  

       Log in เข้าระบบทะเบียนและประเมินผล 

   9. โปรแกรมจัดลําดับคิวสําหรับนักศึกษาที่มาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

3. มีการอบรมแนะนําการใช้งานแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนบุคลากร และนักศึกษา เช่น ผู้สมัครเข้าศึกษา

ฝ่ายทะเบียนจะแนะนํานกัศึกษาเรื่อง การเข้าสู่ระบบ (Log in)ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ 

การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ 

4. มีการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน ทกุภาค เพื่อนําไปปรบัปรุงระบบฯ เช่น การย้ายเครือ่งแม่

ข่าย ไปไว้ทีศ่นูย์คอมพิวเตอร์ ทําให้ผูร้ับบริการเข้าถึงข้อมูล/ทํารายการได้เร็วข้ึน ศูนย์คอมพิวเตอร์

มีระบบรักษาความปลอดภยัทําให้ระบบฐานข้อมูลมีความเสี่ยงลงมาก 

5. สามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้ร้อยละ 88.87  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาระบบ ให้ดียิ่งข้ึน เช่น จัดทําระบบคิวเพื่อการ

ลงทะเบียน เพื่อการสัมภาษณ์นักศึกษา Admissions เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

มีการดําเนินการครบทกุข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : - 
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ตัวบ่งชี้ที ่12.12  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด                              
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : กําหนดเกณฑ์การประเมินเปน็คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  

                             (มีจดุทศนิยม) 
 

สูตรการคํานวณ   โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์   
 

คะแนนที่ได้  =   ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณทีบ่รรลุเป้าหมายร้อยละ 80   

      จํานวนตวัชี้วัดของแผนปฏิบตัิงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 
  

รายละเอียดการดําเนินงาน :  ศูนย์บริการการศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูล จํานวน 

จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณทั้งหมด 16 

จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณทีบ่รรลุเป้าหมาย 15 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตัิงานที่กําหนด 93.75 

ระดับคะแนนการประเมินเทียบจาก 5 ระดับ 4.68 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

4.68 คะแนน 

(ร้อยละ 93.75) 
4.68 คะแนน 4.50 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.12   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กาํหนด            

ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

 

 

 

 

 

X  5 
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ตัวบ่งชี้ที ่12.13 : ความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีมี่ต่อศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  : กําหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจโดยรวมเปน็คะแนนเฉลี่ย 

           ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) 
 

สูตรการคํานวณ   โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์   
 

    คะแนนที่ได้    =    คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ 

                  จํานวนผู้ตอบทั้งหมด 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน : 

ปีการศึกษา 2553   ผู้รบับริการได้แก่บคุลากรภายในมหาวิทยาลยั และนกัศึกษา ได้ประเมิน

การให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77  จากคะแนนเตม็ 5 

ระดับ แบ่งออกเปน็  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.07     

2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากนกัศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.76     

 มีการนําผลประเมินมาปรบัปรุง เช่น จัดพนักงานอยู่ให้บริการในช่วงพักกลางวนั มีระบบจองคิว

ผ่านคอมพิวเตอร์  การขอเอกสาร Online โดยตัดเงินจากเงินประกนัของเสียหาย  เปน็ต้น 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย ( ) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ( ) 

3.77 คะแนน 3.77 คะแนน 3.51 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.13.1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา  

                      (นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน) 

ตารางที่ 12.13.2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา  

                      (บุคลากรเป็นผู้ประเมิน) 
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ตารางที่ 1:  เป้าหมาย  ผลการดําเนินงานและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้    

 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
                        (จํานวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (จํานวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

2.5  ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (จํานวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ (จํานวน 4 ตัวบ่งชี้)                                  

7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําศนูย์บริการ

การศึกษา และผู้บริหารทกุระดับของศนูย์บริการ

การศึกษา 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาศนูย์บริการการศึกษาสู่สถาบันเรียนรู ้ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (จํานวน 1 ตัวบ่งชี้)                                

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 
  

5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  (จํานวน 13 ตัวบ่งชี้)                                  

12.1  การดําเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและ

พัสดุ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.2  การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ประเภทโควตา) 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.3  การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.4  การดําเนินการลงทะเบียนเรียน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษา

ออนไลน์ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.6  ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

12.7  ระบบและกลไกการจัดสอบ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

12.8  การดําเนินงานสําเรจ็การศึกษา 5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 

12.9  การดําเนินงานประมวลผลการเรียน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.10  ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบ

ทะเบียนและประเมินผล 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.11  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประเมินผลนกัศึกษา 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

12.12  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบตัิงานทีก่ําหนด 
4.50 

(ระดับ) 
(ร้อยละ 
93.75) 

4.68 
(ระดับ) 

4.68 คะแนน 

12.13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อศูนย์บริการ
การศึกษา  

3.51 
(ระดับ) 

3.77 
(ระดับ) 

3.77 คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 
  

4.80 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.88 คะแนน  
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ตารางที่ 2:  จากผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  

      เปรียบเทียบกับข้อมูล (3 ปี) ในปีการศึกษา 2550 -2552 เพื่อดูพัฒนาการ สรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมกีระบวนการพัฒนากล

ยุทธ ์แผนดําเนนิงานและมกีาร

กําหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบ

ทุกภารกิจ 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อแรก  

 

มีการดําเนินการครบทุก

ข้อ (ระดับ 7) 

มีการดําเนินการครบ

ทุกข้อ (ระดับ 7) 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

มีผลการปฏิบัติที่บรรลุ

เปา้หมายตามตวับ่งชี้ของ

แผนปฏบิัติการประจําปี 

ร้อยละ 76.92      

มีผลการปฏิบัติที่บรรลุ

เปา้หมายตามตวับ่งชี้ของ

แผนปฏบิัติการประจําปี 

ร้อยละ 100 

มีผลการปฏิบัติที่บรรลุ

เปา้หมายตามตวับง่ชี้

ของแผนปฏบิัติการ

ประจําปี ร้อยละ 

92.86 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของ

ผูรั้บบริการที่มตี่อการใหบ้ริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

ผูรั้บบริการมีความ 

พึงพอใจ ร้อยละ  

89.85 

 

ผูรั้บบริการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 87.78 

ผูรั้บบริการมีความพึง

พอใจ ร้อยละ 93.19 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ 7.1 คณะกรรมการประจําศูนย์ฯ ใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดันศูนย์ฯให้แข่งขัน

ได้ในระดับสากล 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน4 ข้อ  

 

มีการดําเนินการครบทุก

ข้อ (ระดับ 5) 

มีการดําเนินการครบ

ทุกข้อ (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.2 ภาวะผูน้ําของผู้บริหารทุกระดับของ

ศูนย์บริการการศึกษา 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2 ข้อ  

มีการดําเนินการครบทุก

ข้อ  (ระดับ 4) 

มีการดําเนินการครบ

ทุกข้อ  (ระดับ 4) 

ตัวบ่งชี้ 7.3 มีการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา 

สู่องค์การเรียนรู้ 

ผลงานไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

 มีการดําเนินการ 1 

ข้อแรก (ระดับ 1) 

มีการดําเนินการครบ

ทุกข้อ (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อ  
 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ
แรก (ระดับ 6) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ตัวบ่งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน  

ก. ฐานข้อมูลเพื่อการบรหิาร 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อแรก  
 

มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

แรก (ระดับ 5) 

มีการดําเนินการ 5 

ข้อแรก (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน  

ข. ฐานข้อมูลเพื่อการเรยีนการ

สอน 

- มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

แรก (ระดับ 5) 

มีการดําเนินการ 5 

ข้อแรก (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาส

ใหบุ้คคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาศูนย์ฯ  

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 3 ข้อแรก  

มีการดําเนินการครบทุก
ข้อ (ระดับ 5) 

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

มีผลงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อแรก (ระดับ 1)  

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ (ระดับ 5) 

ตัวบ่งชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล 

มีผลงานตามเกณฑ์
มาตรฐานครบ 5 ข้อ  

มีการดําเนินการครบทุก
ข้อ(ระดับ 8) 

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ(ระดับ 8) 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ

ภายนอกศูนยฯ์ร่วมกัน 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน4 ข้อแรก 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน4 ข้อแรก 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน4 ข้อแรก 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนั คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ข้อแรก  
 

มีการดําเนินการครบทุก
ข้อ (ระดับ 7) 

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ (ระดับ 7) 

ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อแรก  
 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อแรก  
 

มีผลงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 4 ข้อแรก  
 

องค์ประกอบที่ 12  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ตัวบ่งชี้ 12.1 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการในการรับนักศึกษา 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 98.66 , 95.86  
 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ86.40 ,86.00 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ87.20 ,86.29 

ตัวบ่งชี้ 12.2 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของฝ่ายทะเบียนนักศกึษา 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 78.80  

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ75.76 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ77.62 

ตัวบ่งชี้ 12.3 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการยื่นคาํร้องขอแจ้งจบทาง 

Internet 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 86.41  

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 85 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 85.81 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ตัวบ่งชี้ 12.4 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการตรวจข้อสอบ

ด้วยเคร่ือง 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 100  

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 96.01   
ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 95.96   

ตัวบ่งชี้ 12.5 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการด้านงานธุรการ 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 68.45 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 76.27 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 76.84 

ตัวบ่งชี้ 12.6 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ

การให้บริการด้านการวิเคราะห์

และพัฒนาระบบฯ  

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 78.36  

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 75.07 

ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

ร้อยละ 76.67 

ตัวบ่งชี้ 12.7 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการที่มีต่อศูนย์บริการ

การศึกษาในภาพรวม   

- ผูรั้บบริการความพึง

พอใจร้อยละ  75.69 

ผูรั้บบริการความพึง

พอใจร้อยละ 76.65 

องค์ประกอบที่ 13    ความสามารถในการให้บริการ 

ตัวบ่งชี้ 13.1 

  

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ทราบตารางสอนตารางสอบได้

ล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน

ตารางสอบ 12 วันก่อน

การลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน

ตารางสอบ 39 วันก่อน

การลงทะเบียน 

ประกาศตารางสอน

ตารางสอบ 32 วัน

ก่อนการลงทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ 13.2 

  

นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบ

กลางภาค/ปลายภาค ทาง 

Internet ก่อนการสอบ 

นักศึกษาทราบห้องสอบ

ผ่าน Internet   14 วัน 

 

นักศึกษาทราบห้องสอบ

ผ่านInternet 12วัน  

นักศึกษาทราบห้อง

สอบผ่านInternet 16

วัน  

ตัวบ่งชี้ 13.3 

  

กรรมการคุมสอบสามารถทราบ

คําสั่งการคุมสอบ ทาง Internet 

หรือทางจดหมายเวียนของ

มหาวิทยาลัยก่อนการสอบ 

สามารถให้บริการได้

ภายใน  10  วัน  

สามารถให้บริการได้

ภายใน  8 วัน 

สามารถให้บริการได้

ภายใน  10 วัน 

ตัวบ่งชี้ 13.4 

  

การให้บริการงานทะเบียน

นักศึกษา ในเร่ืองที่ได้รับอนุมัติ

แล้วจากผู้มีอํานาจเป็นผู้พิจารณา 

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 99.14  

สามารถให้บริการได้

ภายใน 30 นาที คิดเป็น 

ร้อยละ 99.84 

สามารถให้บริการได้

ภายใน 30 นาที คิด

เป็น ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ 13.5  การให้บริการออกหนังสือรับรอง

การเป็นนักศกึษา       

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 100  

ภายใน 1 วัน นับจากได้

รับคําร้อง  ร้อยละ 

95.19 

ภายใน 1 วัน นับจาก

ได้รับคําร้อง  ร้อยละ 

100 

ตัวบ่งชี้ 13.6  การให้บริการออกเอกสารสําเร็จ

การศึกษา 

ภายใน 3  วันทําการ

หลังจากได้รับมติสภา 

มหาวิทยาลัย ระดับผล

การประเมิน 3 

ภายใน  1  วันทําการนับ

จากวันที่ได้รับคําร้อง 

ร้อยละ  99.34 

ภายใน  1  วันทําการ

นับจากวันที่ได้รับคํา

ร้อง ร้อยละ  99.91 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ตัวบ่งชี้ 13.7  การให้บริการตรวจสอบ แก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม 

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 91.78  

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 85.56 

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 89.28 

ตัวบ่งชี้ 13.8  การให้บริการวิเคราะห์และ

พัฒนาระบบเพิ่มเติม 

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 95.34  

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 87.21 

สามารถให้บริการได้ 

ร้อยละ 80 

เฉลี่ยภาพรวม 2.37 2.70 2.87 
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ตารางที่ 3:  ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553  

      เพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูล ในปีที่ผ่านมา 2550 -2552 เพื่อดูพัฒนาการ  
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินปี 2553 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  มีการดําเนินการครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต  

2.5  ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ  

7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําศนูย์บริการการศึกษา 

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 
มีการดําเนินการครบทกุข้อ (7 ข้อ) 

7.2 การพัฒนาศนูย์บริการการศึกษาสู่สถาบันเรียนรู ้ มีการดําเนินการครบทกุข้อ (6 ข้อ) 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการดําเนินการครบทกุข้อ (8 ข้อ) 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินปี 2553 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลกั   

12.1  การดําเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.2  การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภท

โควตา) 
มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.3  การดําเนินการรบันกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.4  การดําเนินการลงทะเบียนเรียน มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.6  ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ มีการดําเนินการครบทกุข้อ (6 ข้อ) 

12.7  ระบบและกลไกการจัดสอบ มีการดําเนินการครบทกุข้อ (7 ข้อ) 

12.8  การดําเนินงานสําเรจ็การศึกษา มีการดําเนินการ 4 ข้อ 

12.9  การดําเนินงานประมวลผลการเรียน มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.10  ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบทะเบียนและ

ประเมินผล 
มีการดําเนินการครบทกุข้อ (5 ข้อ) 

12.11  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล

นักศึกษา 
มีการดําเนินการครบทกุข้อ (6 ข้อ) 

12.12  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กาํหนด 
มีผลการปฏิบัติที่บรรลุเปา้หมายตามตัว

บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ร้อยละ 93.75 

12.13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อศูนย์บริการการศึกษา  ผูรั้บบริการความพึงพอใจ 3.77 

เฉลี่ยภาพรวม 4.88 
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ส่วนที่  3 
 

จุดเด่น-แนวทางเสริม และ จุดอ่อน –แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดของผลการประเมินการดําเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัว

บ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่  2 สรุป จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/

แนวทางแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.แผนปฏิบตัิการประจําป ีที่สอดคล้องกับ ปณิธาน พนัธกิจ 
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 
และได้กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเรจ็ของการดําเนิน 
งานตามภารกิจครบทกุภารกิจ 

2.บุคลากรแต่ละคนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบัติงาน           
ตามแผนปฏิบตัิการประจําปไีด้บรรลุเป้าหมาย 

กําหนดความท้าทายในตัวบ่งช้ีมากยิ่งข้ึน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่มี 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีห้องเรียนมีความทนัสมัย และมีระบบทะเบียนและ

ประเมินผลที่ให้บริการ Online มีความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูล

เป็นปัจจุบนั 

ปรบัปรุง/พัฒนาระบบฯ ตามความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีบุคลากรน้อยแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมมาก 

 

1.สร้างเครือข่ายให้เขม็แข็ง และใช้

ประโยชน์ในการเปน็ช่องทาง

ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัในการดึงดูด

นักศึกษา 

2.สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 

Networking) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่มี 

 

 

 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.มีแผนการจดัการความรู้ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างเปน็ระบบ ทําให้เกิดการพัฒนาความรู้ และนําไป

ปรบัปรุงงาน 

2.มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและ

ประเมินผลทีม่ีความน่าเชื่อถือสูงสุด 

3.บุคลากรทกุคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และมี

สวัสดิการเพือ่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจ สร้าง

บรรยากาศในการทํางานภายในหน่วยงาน 

1. พัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน   

เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 

2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมตาม

ความต้องการของผู้ใช้ทีม่ีใหม่ ๆ 

3.พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) ของหน่วย งานเพื่อ

ยกระดับการบริการ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่มี 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.การประกนัคุณภาพศนูย์ฯ ถือทีเ่ปน็ส่วนหนึ่งของงาน

ประจํา และใช้ตัวบ่งชี้เปน็เครื่องมือหนึ่งในการกํากับการ

ทํางานของพนักงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.มีการปรบัปรุงตัวบ่งชี้ให้ท้าทายมากยิ่งข้ึน 

3.มีการนําจุดด้อยจากผลการประกนัคุณภาพในปีที่ผ่านมา    

มาแก้ไขอย่างเป็นรปูธรรม 

เปรียบเทียบผลการประกนัคุณภาพกบั

ตนเองในปทีี่ผ่านมา และ/หรือทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่มี 

 
 

 องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   

 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดบั
มากถึงมากทีสุ่ด 

2. เพิ่มช่องทางการให้บริการในรปูแบบ Online เช่น การขอ

เอกสาร Online ระบบการจองห้องเรียน Online  ฯลฯ 

3. แก้ไขและปรบัปรุงและเพิม่เติม โปรแกรมระบบทะเบียน

และประเมินผล เพื่อรองรับบริการที่เพิ่มข้ึนอยู่

ตลอดเวลา 

1.เพิ่มช่องทางการให้บรกิารให้หลากหลาย

ตามความต้องการใหม่ ๆ 
 

2.การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

 

3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

เพิ่มเติมเพื่อการให้บริการ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

การประชาสมัพันธ์ ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ข้อมูลประกอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 




































































































