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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

ศูนย์บริการการศึกษา มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และ

เป็นที่ยอมรับระดับสากล” เป็นหน่วยงานหลักในด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและการประเมินผล

การศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับช้ัน และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของ

มหาวิทยาลัย    มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

และฝ่ายวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ ศูนย์บริการการศึกษาได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา  ส าหรับปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 2553-เม.ย. 

2554) ศูนย์บริการการศกึษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาใน 6 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (1 ตัวบ่งชี)้ 

2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ (1 ตัวบ่งชี)้ 

3. องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (1 ตัวบ่งชี)้ 

4. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี)้ 

5. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี)้ 

6. องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  (13 ตัวบ่งชี)้ 
 

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และระดับผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้  ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวม

ของศูนย์บริการการศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

ก. ผลกำรประเมินคุณภำพในภำพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการการศกึษาได้คุณภาพในระดับดีมาก คือได้คะแนน

การประเมนิเฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น  97.80% (บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวบ่งชี ้จาก 21 

ตัวบ่งชี)้ ส าหรับตัวบ่งชีข้ั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 

100% ส าหรับตัวบ่งชีท้ี่แสดงความอัตลักษณ์ของศูนย์บริการการศกึษา (หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง) 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.83 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 96.60% 

2. เมื่อพจิารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 21 ตัวบ่งชี ้พบว่า 

2.1   ตัวบ่งชีท้ี่มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ได้ 4.51 คะแนน ขึน้ไป)  หรอืเป็นจุดเด่น  

จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

 



 

ข 

 

1) ตัวบ่งชี ้1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

2) ตัวบ่งชี ้2.5  หอ้งเรียน อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

3) ตัวบ่งชี ้5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

4) ตัวบ่งชี ้7.1  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศกึษา  

และผูบ้ริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 

5) ตัวบ่งชี ้7.2 การพัฒนาศูนย์บริการการศกึษาสู่สถาบันเรียนรู้ 

6) ตัวบ่งชี ้7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

7) ตัวบ่งชี ้7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  

8) ตัวบ่งชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

9) ตัวบ่งชี ้12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 

10) ตัวบ่งชี ้12.2 การด าเนินการรับนักศกึษาระดับปริญญาตร ี(ประเภทโควตา) 

11) ตัวบ่งชี ้12.3 การด าเนินการรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

12) ตัวบ่งชี ้12.4 การด าเนินการลงทะเบียนเรียน 

13) ตัวบ่งชี ้12.5 ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศกึษาออนไลน์ 

14) ตัวบ่งชี ้12.6 ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ 

15) ตัวบ่งชี ้12.7 ระบบและกลไกการจัดสอบ 

16) ตัวบ่งชี ้12.9 การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 

17) ตัวบ่งชี ้12.10 ระบบและกลไกการใหบ้ริการข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล 

18) ตัวบ่งชี ้12.11 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศกึษา 

19) ตัวบ่งชี ้12.12 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 

2.2  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ได้คะแนน 3.51-4.50 คะแนน)    

จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี ้12.8 การด าเนินงานส าเร็จการศกึษา 

2) ตัวบ่งชี ้12.13 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่ศูนย์บริการการศึกษาในภาพรวม   

ข.  ผลกำรประเมินคุณภำพรำยองค์ประกอบ 

1. องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  

(คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศกึษา มีปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานแผน/โครงการ เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานมุ่งเน้นการ

มีสว่นร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน  
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2. องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต  (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

 ศูนย์บริการการศึกษา   ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน และภายใต้นโยบายการบริการแบบ 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น การดูแลการให้บริการห้องเรียนบรรยาย (อาคารเรียนรวม)

ศูนย์ฯดูแลในภาพรวมทั้งหมด  มีบริการครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

ครบถ้วนทุกห้องเรียน แต่ละห้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ส่วนระบบทะเบียนและประเมินผล

การศกึษา เป็นระบบให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2545 และมีการปรับปรุง

ให้ทันต่อสภาวะการณ์ อยู่ตลอดเวลา  
 

3. องค์ประกอบที่ 5 กำรบรกิำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา ให้บริการทางวิชาแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเป็นศูนย์สอบ    

O-NET  GAT/PAT ซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  

ชัยภูม ิสุรนิทร์ นอกจากนีย้ังให้บริการจัดสอบแก่หนว่ยงานภายนอกเช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฯลฯ  
 

4. องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมจากทุกคนภายในหน่วยงาน มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย ประชุมภายในฝ่ายแต่ละฝ่าย 

ประชุมประจ าเดือน (บุคลากรทุกคน)  มคีณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่ก าหนดทิศทาง นโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

หน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า มีระบบ

ฐานขอ้มูลด้านงานทะเบียนนักศึกษา ที่ให้บริการ 24 ช่ัวโมงซึ่งได้รับการเชื่อถือสูงสุดจากผู้รับบริการ 

จัดระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

5. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพิ่ม

ความท้าทายในตัวบ่งชี ้น าระบบการประกันคุณภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า และมีการน า

ผลการประเมินไปพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพใหสู้งขึ้น  
 

6. องค์ประกอบที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจหลัก  (คะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน  ระดับดีมาก) 

ศูนย์บริการการศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมุ่งเน้นการ

ให้บริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  ข้อบังคับ 

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน  มีการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักการบริหารแบบ  "รวมบริการ ประสานภารกิจ" 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บริการการศึกษา - 1 - 

ส่วนที่  1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้น าร่องจัดให้มีการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นล าดับแรก ๆ และด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล

แห่งแรกที่มีวิธีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว มีระเบียบการบริหารคน บริหารงานเป็นของ

ตนเอง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด  และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ประกอบ   และตัวบ่งชี้ใน

การประกันคุณภาพของตนเองที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยังได้รวบรวมเอา

องคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้ามาอีกด้วย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ยังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท าคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหนว่ยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบ่งชี้คุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และ

ตรวจสอบคุณภาพตามภารกิจของแตล่ะหนว่ยงาน รวมทัง้เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในครั้งนี้ ถือเป็นการด าเนินการครั้งที่ 7 และเป็นการรายงาน

ผลด าเนินการของศูนย์บริการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2554 ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ

คุณภาพ การประเมินคุณภาพ ตามกรอบกระบวนการคุณภาพ  PDCA และนับเป็นโอกาสอันดีที่

ศูนย์บริการการศกึษาจะได้เผยแพร่ผลการปฏบิัตงิานต่อสาธารณชน  

2.  ปณิธำน :   บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

3. วิสัยทัศน์:  ศูนย์บริการการศกึษาเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมนิผลที่มีคุณภาพ  

และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ค ำอธิบำย ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การ

ลงทะเบียน  การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้น าด้าน

งานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

4. พันธกิจ :   ศูนย์บริการการศกึษาเป็นศูนย์ที่มุ่งม่ันในการให้บริการด้านทะเบียนและประมวลผล  

  เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก  

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในการให้บริการ 

5. ภำรกิจ : 

1. ให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจดัตารางสอนตารางสอบ การจัดสอบ การ

ประมวลผลการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา การวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล  

2. พัฒนางานบรกิารเพื่อสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

3. ให้บริการวชิาการแก่สังคม 

http://www.onesqa.or.th/
http://www.onesqa.or.th/
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4. ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 

6. เป้ำประสงค์  :  

1. ศูนย์บริการการศึกษามีขดีความสามารถสงูในการบริหารจดัการด้านงานทะเบียนและ

ประมวลผลภายใตอ้ัตลักษณ์ “รวมบรกิาร ประสานภารกิจ” 

2. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับการยอมรับระดับสากล 

ค ำอธบิำยเป้ำประสงค์หลัก  

1. เพื่อให้ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลช้ันน า  

ภายใต้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน 

อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียนนักศึกษา ด้านตารางสอนตารางสอบ 

ด้านประมวลผลและข้อมูลบัณฑติ ด้านธุรการ เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ และทุกระบบของการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในดา้นงานทะเบียนและประเมินผล มผีล

การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยีย่ม   

 

7. ยุทธศำสตร ์: ศูนย์บริการการศึกษาก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อการบรรลุวิสัยทัศน์  4 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่  1 :  การพัฒนาบรกิารมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่  2 :  การพัฒนา จัดหา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ยุทธศำสตร์ที่  3 :  การบรหิารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศำสตร์ที่  4 :  การส่งเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร   
 

8. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในคุณภาพบรกิาร 

 เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงาน สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 

 เป้าประสงค์ที่ 5 การบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 6 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 เป้าประสงค์ที่ 7 บุคลากรมีขีดความสามารถสงู 
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9.  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 

      9.1  แผนภูมิ โครงสร้ำงองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

ฝ่ำยธุรกำร ฝ่ำยรับนักศกึษำ ฝ่ำยทะเบียนนักศกึษำ ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 

ฝ่ำยประมวลผล 

และข้อมลูบัณฑิต 

ฝ่ำยวิเครำะห์และพัฒนำ

ระบบ 

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

แบบทดสอบ 

- งำนรบัลงทะเบียนนักศึกษำ 

- งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

- งำนทะเบยีนประวัตนิักศึกษำ  

- งำนจัดตำรำงสอนตำรำงสอบ 

- งำนบริกำรกำรใช้ห้องเรียน 

- งำนจัดสอบ  

- งำนประมวลผลกำรศึกษำ 

- งำนส ำเร็จกำรศึกษำ 

- งำนจัดท ำเอกสำรกำรศกึษำ 

- งำนจัดเตรียมปริญญำบัตร 

- งำนตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ 

 

- งำนเทคนิคคอมพิวเตอร ์

- งำนบริหำรฐำนข้อมูล 

- งำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบ 

- งำนพัฒนำโปรแกรมเพือ่บริกำร 

   ทำงอินเทอร์เน็ต (Web) 

Application)  

- งำนพัฒนำข้อสอบวัดผลกำรเรียน 

- งำนพัฒนำข้อสอบเฉพำะกิจ 

- งำนพัฒนำกำรวัดและประเมนิผล   

- งำนธุรกำรและ 

   บริหำรทั่วไป 

- งำนประสำน   

   ด้ำนบริกำร 

- งำนรบัสมัครนักศึกษำ 

- งำนคัดเลือกนักศึกษำ 

- งำนขึ้นทะเบียนนกัศึกษำใหม่  

- งำนตรวจสอบวุฒิกำรศกึษำ 
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9.2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.  บุคลำกร :    ศูนย์บริการการศึกษา มบีุคลากรในปีการศกึษา 2554 จ านวน   30  คน  ดังน้ี  

บุคลำกร รวม 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. สายวชิาการ 1 - - - 1 

2. สายปฏิบัตกิารวิชาชีพฯ      

     2.1  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์ฯ 1   1  

     2.2  เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานท่ัวไป 19 - 16 3 - 

     2.3  เจ้าหนา้ทีว่เิคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 - 1 - - 

     2.4  พนักงานธุรการ 6 - 6 - - 

3. ลูกจ้างชั่วคราว 2  - 2 - - 

รวม 30 - 25 4 1 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำร หัวหน้ำฝ่ำยรับนักศกึษำ หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนนักศกึษำ

นักศกึษำ 
หัวหน้ำฝ่ำยตำรำงสอน 

ตำรำงสอบ 

หัวหน้ำฝ่ำยประมวลผล 

และข้อมูลบัณฑิต 

หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ 

และพัฒนำระบบ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

แบบทดสอบ 

คณะกรรมกำรประจ ำ

ศูนย์บรกิำรกำรศึกษำ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

 

อธกิำรบด ี
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11. คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำหน่วยงำน 
  

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าหนว่ยงาน  เพื่อ

รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสูก่ารปฏบิัต ิและเกดิความเข้าใจที่ตรงกัน  คณะท างานฯ ของ

ศูนย์บริการการศกึษา  จึงประกอบดว้ย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา    ประธานคณะท างาน 

2. หัวหนา้ฝ่ายรับนักศึกษา    คณะท างาน 

3. หัวหนา้ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา     คณะท างาน 

4. หัวหนา้ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ    คณะท างาน 

5. หัวหนา้ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ    คณะท างาน 

6. หัวหนา้ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  คณะท างาน 

7. หัวหนา้ฝ่ายธรุการ    คณะท างาน 

8. หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 

 

โดยให้คณะท างานมีหนา้ที่ดังตอ่ไปนี้ 

1. จัดท าและ/หรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานให้เหมาะสม 

และเป็นปัจจุบัน 

2. จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหนว่ยงาน ส าหรับจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

3. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR)  ของหน่วยงาน 

4. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมนิจากภายในและภายนอก 

5. หนา้ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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12. ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

ศูนย์บริการการศึกษาได้ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายต่าง ๆ  รับผิดชอบในการด าเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีผลการ

ด าเนินงานดังนี้  

12.1   ฝ่ำยธุรกำร  

มภีารกิจหลักเกี่ยวกับงานธุรการและบริหารงานทั่วไปของศูนย์ฯ งานประสานด้านบริการ   

ตา่ง ๆ  และมรีะบบฐานข้อมูลเพื่อการท างานร่วมกันภายในศูนย์ฯ  โดยมผีลการด าเนินงานใน    ปีการศึกษา 

2554   ดังน้ี 

1) งานธุรการและบริหารทั่วไป  

- การให้บริการด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ จากส่วนพัสดุและภายใน ศบก.  รวม   277   ครั้ง 

- การให้บริการด้านงานสารบรรณ  การบริหารงานเอกสาร เช่น การจัดท า การเก็บรักษา     การยืม 

การท าลาย การรับ-สง่หนังสอื  รวม   7,463   เรื่อง 

- การให้บริการด้านเงินส ารองจ่าย เบกิเงิน-ยมืเงนิ-คนืเงนิ  จ านวน   107   ครั้ง 

- การให้บริการด้านเงินค่าความเข้มแข็งฯ เบิกเงิน-ยมืเงนิ-คนืเงนิ  จ านวน   59   ครั้ง 

- บันทึก-สรุปรายงาน การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายใน/ภายนอก หน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลรายงานผล

การด าเนนิงานของ ศบก. 

- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ร่วมให้บริการตอบข้อซักถามและการรับเอกสารการศึกษาของนักศึกษาที่
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

2) งานประสานดา้นบริการ   

- การให้บริการด้านการประสานงานทั่วไปภายในศูนย์บริการการศึกษา 

- การให้บริการห้องพักอาจารย์ประจ าอาคารเรียนรวม 1 และ 2  ประสานงานดูแลจัดหาวัสดุอุปโภค
บริโภค ส าหรับคณาจารย์ เพื่อบริการตนเอง  

- การให้บริการห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2  ตรวจสอบวัน-เวลาว่าง ตอบรับการขอใช้ห้อง ลงบันทึก

การขอใช้ห้อง เปิด-ปิด ห้องประชุม  มผีู้ใช้บริการ   142   ครั้ง 

- การให้บริการ ยมื-คนื กระติกน้ าร้อน ผ้าปูโต๊ะ ชุดกาแฟ พัดลมตัง้พื้น รถเข็น  มผีู้ใช้บริการ  46  ครั้ง 

- จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อาหารวา่ง เครื่องดื่ม ส าหรับการประชุมและต้อนรับคณะศึกษา  ดูงาน 

จ านวน  20  ครั้ง 

3) มรีะบบฐานข้อมูลเพื่อการท างานร่วมกัน 

- ฐานข้อมูลการรับ-สง่ หนังสือ Online 

- ฐานข้อมูลการเบิก-จ่ายพัสดุ 
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12.2   ฝ่ำยรับนักศึกษำ  

 มภีารกิจหลักเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลอืกนักศึกษาใหม่ของมหาวทิยาลัย ซึ่งผลการ

ด าเนินงานในปีการศกึษา 2554   ม ีดังน้ี 

1) การคัดเลอืกนักศึกษาประเภทโควตา   ประจ าปีการศกึษา 2555 

- มผีู้สมัครผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตทั้งสิ้น   13,551    คน     

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตามีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณท์ั้งสิ้น  7,673  คน 

- มผีู้เข้ารับการสมัภาษณท์ั้งสิ้น   5,163   คน 

- มผีู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสทิธิ์เข้าศึกษาทั้งสิ้น   5,343   คน (รวมโควตา สอวน. 69 คน) 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกตอบยืนยันเข้าศึกษาทั้งสิ้น  1,934  คน 

2) การรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  ประจ าปกีารศึกษา 2555 

- มผีู้สมัครผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตทั้งสิ้น    รวมทัง้สิ้น   943   คน  
- มีผู้สมัครน าสง่หลักฐานการสมัครและคา่ธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  843  คน 

- มผีู้มสีทิธิ์สอบข้อเขียนทั้งสิ้น  832  คน 

- มผีู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ ์และทดสอบสุขภาพจิต ทัง้สิ้น  120  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษา 60 คน  และส ารอง   60  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  52  คน  
 และเรียกผู้ไดร้ับคัดเลือกส ารองมารายงานตัว   8  คน  รวมทัง้สิ้น  60  คน 

3) การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศกึษา 2555 

- มผีู้สมัครผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  1,599  คน  
- มีผู้สมัครน าสง่หลักฐานการสมัครและคา่ธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  497  คน 

- มผีู้มสีทิธิ์สอบข้อเขียนทั้งสิ้น 493  คน 

- มผีู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ ์และทดสอบสุขภาพจิต ทัง้สิ้น  148  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษา 48 คน  และส ารอง  51  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  36  คน 

  และเรียกผู้ไดร้ับคัดเลือกส ารองมารายงานตัว 12 คน  รวมทัง้สิ้น  48 คน 

4) การรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบก้าวหนา้  ประจ าปีการศกึษา 2555 

- มผีู้สมัครผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  210  คน  
- มผีู้มสีทิธิ์สอบข้อเขียนทั้งสิ้น  152  คน 

- มผีู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ ์ทัง้สิ้น  90  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษา  80 คน  

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  28  คน 
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5) การรับนักศึกษาทุนเฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษาฯ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

- มผีู้สมัครผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ตทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  1,303  คน  
- มผีู้มสีทิธิ์สอบข้อเขียนทั้งสิ้น  828  คน 

- มผีู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ ์ทัง้สิ้น  85  คน 

- มผีู้ผ่านการคัดเลือกมสีทิธิ์เข้าศึกษามารายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   จ านวน  63  คน 

6) การคัดเลอืกนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

     (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2555  

- มผีู้สอบผ่านการคัดเลอืกฯ มีสทิธิ์เข้ารับการสัมภาษณแ์ละตรวจร่างกายทั้งส้ิน  1,359  คน 

- มผีู้ไดร้ับคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งส้ิน  923  คน 

- มผีู้มารายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่รวม  920   คน 

7) การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม ่(Re-entry)  ประจ าปีการศกึษา 2554 

 - ในภาคการศกึษาที่ 1/2554 มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  327 คน ผ่านการคัดเลอืก  313  คน   

  และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  296   คน 

 - ในภาคการศกึษาที่ 2/2554  มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน 77 คน  ผ่านการคัดเลือก  73  คน   

  และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  69  คน 

 -  ในภาคการศกึษาที่ 3/2554  มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  90 คน ผ่านการคัดเลือก  89  คน   

  และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน   85  คน 

8) การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์   

 ประจ าปีการศกึษา 2554 

      มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  150  คน  ผ่านการคัดเลือก  82  คน  และขึน้ทะเบียนนักศึกษา 

        จ านวน  65  คน 

9) การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

       -   ในภาคการศกึษาที่ 1/2554  แบ่งเป็น  

 ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  347  คน  ผ่านการคัดเลือก  269  คน         

และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  254   คน 

 ข.  ระดับปริญญาเอก   มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน   98  คน  ผ่านการคัดเลือก  73  คน   

       และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน   68 คน 

       -   ในภาคการศกึษาที่ 2/2554  แบ่งเป็น   

  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  85  คน  ผ่านการคัดเลือก  63  คน   

       และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  61  คน 

  ข.  ระดับปริญญาเอก   มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  28 คน  ผ่านการคัดเลือก  27 คน   

        และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน 29 คน (มผีู้เลื่อนการขึน้ทะเบียนจากภาคที่ผ่านมาดว้ย) 
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     -  ในภาคการศกึษาที่ 3/2554  แบ่งเป็น  

  ก.  ระดับปริญญาโท   มีผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน 47  คน  ผ่านการคัดเลือก  40  คน   

        และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  34  คน 

  ข.  ระดับปริญญาเอก   มผีู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน  15  คน  ผ่านการคัดเลอืก  12   คน   

        และขึน้ทะเบียนนักศึกษาจ านวน  16  คน (มผีู้ไดร้ับอนุมัตใิห้เล่ือนมาขึน้ทะเบียนในภาคน้ีดว้ย) 

 

12.3  ฝำ่ยทะเบียนนักศึกษำ 

 มภีารกิจหลักเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษา การให้บริการด้านงานทะเบียน และงาน

ทะเบียนประวัตนิักศึกษา  ผลการด าเนนิงานในปีการศกึษา 2554   ม ีดังนี้ 

 1)  กำรรับลงทะเบียนเรียน       

       

รำยละเอียด ภำค 1/2554 ภำค 2/2554 ภำค 3/2554 

ระดับปริญญาตร ี       

1.1  รับลงทะเบยีน/เพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  535 511 547 

1.2  จ านวนผูล้งทะเบียน (คน-วิชา) 50,810 46,029 43,458 

ระดับบัณฑิตศึกษา    

1.1  รับลงทะเบยีน/เพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา (วิชา)  360 370 410 

1.2  จ านวนผูล้งทะเบียน (คน-วิชา) 2,136 2,114 1,887 
       

 

    

 2)  กำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียน    
    

รำยละเอียด ภำค 1/2554 ภำค 2/2554 ภำค 3/2554 

2.1  การท าบัตรประจ าตัวนักศกึษา 337 83 106 

2.2  การรับบุคคลทั่วไปเป็นผู้ร่วมเรียน   4 1 13 

2.3  การขอเปลี่ยนวิชาเลือก 19 17 27 

2.4  การลาระหว่างสอบ 30 19 240 

2.5  การขอสอบซ้ าซ้อน (คน-วิชา) 592 722 887 

2.6  การขอลงทะเบียนต่ า-เกนิหน่วยกิตที่ก าหนด 251 247 350 

2.7 การขอผอ่นผันค่าธรรมเนยีมการศกึษา 430 263 443 

2.8 การขอเงินคืนเต็มจ านวน 179 229 102 

2.9 การจัดท าใบรับรองการศกึษา 774 378 800 
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  3)  กำรปรับปรุงประวัตินักศึกษำ    
       

รำยละเอียด ภำค 1/2554 ภำค 2/2554 ภำค 3/2554 

3.1  การบันทึกระเบียนนักศกึษาใหม่ 2,924 155 130 

3.2  การขอย้ายสาขาวิชา 14 31 44 

3.3  การจัดนักศกึษาเข้าสังกัดสาขาวิชา 1,231 130 107 

3.4  การลาพัก/ให้พักการศกึษา/รักษาสถานภาพนกัศึกษา   337 353 381 

3.5  การลาออก/ให้ออกเพราะไม่ลงทะเบียน /ไม่ช าระเงนิ 121 106 126 

3.6  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล เชน่ ชื่อ-สกลุในระเบียน

ประวัต ิ
68 48 35 

 
            

12.4  ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 

มภีารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดตารางสอนตารางสอบ  การให้บริการห้องเรียน และการด าเนนิการ

จัดสอบของมหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2554   มดีังน้ี 

1)   การให้บริการใช้ห้องเรียนในปีการศกึษา 2554 เฉลี่ยตอ่ภาค 

     ห้องเรียนสัมมนา    จ านวน    4   ห้อง     ใหบ้ริการรวม   1,339   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  30   ที่น่ัง  จ านวน    3   ห้อง     ให้บริการรวม   1,105   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  40   ที่น่ัง  จ านวน    4   ห้อง     ให้บริการรวม   1,659   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  60   ที่น่ัง จ านวน   10   ห้อง     ให้บริการรวม  3,896   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  90    ที่น่ัง  จ านวน  16   หอ้ง     ให้บริการรวม   8,083   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  120  ที่น่ัง  จ านวน  10   ห้อง     ให้บริการรวม   2,625   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  150  ที่น่ัง  จ านวน    8   ห้อง     ให้บริการรวม   3,773   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  300  ที่น่ัง  จ านวน    8   ห้อง     ให้บริการรวม   3,328   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด  600  ที่น่ัง  จ านวน    1   ห้อง     ให้บริการรวม     242   ชั่วโมง 

     ห้องเรียนขนาด 1,500  ที่น่ัง  จ านวน    1   ห้อง     ใหบ้ริการรวม     343   ชั่วโมง 
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2)   การด าเนนิการจัดสอบ 
     

กจิกรรม หน่วยนับ 
ภาค1/54 ภาค 2/54 ภาค 3/54 

Mid Final Mid Final Mid Final 

จ านวนวิชาที่เปดิสอน วิชา 485 485 454 454 498 498 

จ านวนวิชาที่จดัสอบ        

  - สอบหอ้งปกต ิ วิชา 254 306 275 336 280 347 

  - สอบหอ้งซ้ าซอ้น วิชา 114 109 161 179 157 136 

จ านวนผู้เข้าสอบ        

  - สอบหอ้งปกต ิ คน-วิชา 37,796 41,209 34,265 38,915 31,484 34,761 

  - สอบหอ้งซ้ าซอ้น คน-วิชา 404 490 605 764 744 594 

จ านวนหอ้งที่จดัสอบ        

  - สอบหอ้งปกต ิ ห้อง-คาบ 583 637 525 605 468 543 

 - สอบห้องซ้ าซอ้น ห้อง-คาบ 17 20 22 26 31 22 

 

12.5  ฝ่ำยประมวลผลและข้อมูลบัณฑติ 

มภีารกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียน การส าเร็จการศึกษา   การจัดท าเอกสารการศึกษา 

รวมทั้งการให้บริการตรวจสอบวุฒิการศกึษาของผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยมผีลการด าเนนิงานในปีการศึกษา 

2554  ดังน้ี  

1) งำนประมวลผลข้อมูล     

  กจิกรรม 
ภาค 1/54 ภาค 2/54 ภาค 3/54 

Mid Final รวม Mid Final รวม Mid Final รวม 

1.1 บรกิารตรวจกระดาษค าตอบ 
    ด้วยเครื่องตรวจฯ  (รายวชิา)     

141 175 316 163 192 355 158 194 352 

1.2 บรกิารวิเคราะห์ข้อสอบ    
     (รายวิชา)     

45 35 80 81 50 131 39 40 79 

1.3 ประมวลผลการเรียนนักศกึษา  886   874   895  

- ปริญญาตร ี(รายวิชา)  536   511   554  
- บัณฑิตศึกษา (รายวิชา)  350   363   341  
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2)  งำนส ำเร็จกำรศึกษำ    
 

         ด าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่แจ้งจบ  สง่ให้ส านักวิชาพิจารณาส าเร็จการศึกษา  
 

กิจกรรม ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ตรวจสอบและรวบรวมข้อมลู 
นักศึกษาแจ้งจบ (คน) 

    

- ภาค 1/2554 336 90 28 454 

- ภาค 2/2554 543 90 26 659 

- ภาค 3/2554 978 246 53 1,277 

 

3) งำนจัดท ำเอกสำรกำรศึกษำ 

ภำคกำรศึกษำ Transcript 
หนังสือรับรอง 

รวม 
กำรแจ้งจบ รอสภำ ส ำเร็จกำรศึกษำ อื่น ๆ 

1/2554 3,890 609 80 2,018 17 6,614 

2/2554 1,320 419 24 349 54 2,166 

3/2554 3,614 1,230 80 1,066 276 6,266 

 

4) กำรให้บริกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ   

         ให้บริการตรวจสอบวุฒิการศกึษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ตามที่หนว่ยงานต่าง ๆ ได้ขอใหด้ าเนินการ  

    ตรวจสอบวุฒิการศกึษา   ดังน้ี  

  ภาคการศกึษาที่ 1/2554      จ านวน   104    ราย 

  ภาคการศกึษาที่ 2/2554      จ านวน   156    ราย 

  ภาคการศกึษาที่ 3/2554      จ านวน   148    ราย 

 

12.6  ฝ่ำยวิเครำะห์และพัฒนำระบบ 

1. ระบบงำนและโปรแกรมที่ได้วเิครำะห์และพัฒนำขึ้นใหม่  ดังนี ้

ระบบที่พัฒนำใหม่ (ประกอบด้วยโปรแกรมและรายงานตา่งๆ) มีดังน้ี 

1. ระบบแจ้งเวลาเข้าเรียนไม่ครบ 80% ทาง Online (โปรแกรมแจ้งเวลาเรียน รายงานส าหรับอาจารย์ 

และเจ้าหนา้ที่) 

2. ระบบรับสมัครทุนการศึกษาเฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษา (โปรแกรมรับสมัคร แก้ไขข้อมูล พิมพใ์บ

สมัคร) 

3. ระบบรับสมัครคัดเลอืกเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการฯ (ODOD) (โปรแกรมรับสมัคร แก้ไขข้อมูล 

พิมพ์ใบสมัคร และโปรแกรมตรวจสอบเอกสารการสมัคร) 
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4. ระบบรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติแบบก้าวหน้า (สมัคร แก้ไขข้อมูล ใบสมัคร) 

5. ระบบรับรายงานตัวบัณฑิต ในวันรับปริญญา (หนา้จอบันทึกข้อมูล และรายงานส าหรับผู้ใช้งาน) 
 

โปรแกรมและรำยงำนที่พัฒนำใหมจ่ำกระบบเดิม 

1. โปรแกรมเช็คสถานะนักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

2. โปรแกรมค้นหาห้อง เวลา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาใหม่  

3. โปรแกรมค้นหาห้อง เวลา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับอาจารย์ 

4. โปรแกรมยนืยันเข้าศึกษา ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสทิธิ์ที่ Clearing House 

5. โปรแกรมรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตารอบพิเศษ และรอบพิเศษ (อาชีวศึกษา) 

6. โปรแกรมการปรับจ ากัดวงเงินและไดร้ับวงเงินแล้วทุกคนที่ได้รับทุนตามรายการ ปี ภาค และรหัส

ทุนการศกึษา 

7. โปรแกรมตรวจสอบสถานะนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยรหัสนักศึกษา เช่น จ านวนครั้งของรายวิชาที่

ลงทะเบียน 

8. โปรแกรมปรับสถานะการตรวจสอบเอกสารการสมัครของผู้สมัคร 

9. โปรแกรมก าหนดคา่การ Config เครื่องอา่น RFID ให้เชื่อมตอ่กับระบบไดแ้ละใช้งานระบบฯ มากกว่า 

1 จุด  

10.  โปรแกรมการป้อน ApplicantCode รองรับการใช้งานกับเครื่องอา่น Barcode ให้ผู้ใช้งานเลือก

ประเภท เลอืกสถานะเดิมและสถานะที่ต้องการปรับไดเ้อง 

11.  โปรแกรมให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดประเภท สถานะส าหรับการ Update และปีการศึกษาตาม

ความตอ้งการใช้งานได้เอง 

12.  รายงานระเบียนประวัตโิทษและการรับใช้สังคมนักศึกษา  

13.  รายงานหนี้สินนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง  

14.  รายงานข้อมูลการจองควิเข้าสัมภาษณข์องนักศึกษาประเภทโควตา และ Admissions 

15.  รายงานพิมพ์รายชื่อเข้าเรียนไม่ครบ 80% พิมพ์รวมทุกกลุม่ที่สอนทางอินเทอร์เน็ต 

-ส าหรับระบบที่จัดท าขึน้ใหม่ จะมีคู่มอืส าหรับการใช้งาน และมีการอบรมหรือแนะน าการใช้งาน   

-สามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้แลว้เสร็จได้ร้อยละ 95  

-มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้ดียิ่งขึน้  
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2. จ ำนวนโปรแกรม และรำยงำนในระบบทะเบียนและประเมินผล ที่ด ำเนนิกำรตรวจสอบ แก้ไข     

    เพิ่มเติม ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ดังนี้ 

หน่วยงำน จ ำนวน 

สว่นการเงินและบัญชี 12 

สว่นกจิการนักศึกษา 12 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1 

ศูนย์บริการการศกึษา 182 

 

3. กำรบริหำรฐำนข้อมูลนกัศึกษำ 

1) ก าหนดรหัสอ้างองิ เพื่อใช้บันทกึข้อมูลตา่งๆ (รหัสประเทศ, รหัสสัญชาติ, รหัสหลักสูตร,  

รหัสค าน าหนา้, รหัสโรงเรียน) 

2) ก าหนดสทิธิ์และตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบทะเบียนฯ 

3) ส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนฯ ข้อมูลไว้ใน  EXTERNAL HARD DISK เป็นประจ าทุกวัน  

จันทร์ พุธ ศุกร์และตามปฏทิินการศึกษาในแต่ละภาคจ านวน  5 ครั้ง (เปิดภาค เพิ่ม/ลด ถอน ปิดภาค) 

4) ตรวจสอบการ Update Data จากระบบทะเบียนและประเมนิผล ไประบบฐานข้อมูลกลาง 
 

4. ให้บริกำรข้อมูล และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร 

1) ให้บริการข้อมูลนักศึกษาแก่หนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

หน่วยงาน จ านวนเร่ือง 

ศูนย์บริการการศกึษา 125 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 47 

ส านักวิชาเทคโนโลยสีังคม 42 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 36 

ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 31 

สว่นส่งเสริมวิชาการ 29 

สว่นกจิการนักศึกษา 28 

ศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชพี 26 

สว่นแผนงาน 12 
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หน่วยงาน จ านวนเร่ือง 

ศูนย์กจิการนานาชาติ 10 

ศูนย์ปฏิบัตกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข มทส. 9 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 8 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 7 

สว่นการเจ้าหน้าที่ 6 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 6 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 

สว่นการเงินและบัญชี 4 

สุรสัมนาคาร 4 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 3 

สถานกีฬาและสุขภาพ 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 

สว่นสารบรรณและนติกิาร 2 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 

สว่นประชาสัมพันธ์ 1 
 

2)  ให้บริการประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารตา่งๆ บนเว็บไซต์ระบบทะเบียนและประเมนิผล และเว็บไซต์  

ศูนย์บริการการศกึษา    
 

5. ให้บริกำร SMS แจ้งข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและผู้ปกครอง  

1) เครือข่าย AIS สง่โดยระบบทะเบียนและประเมนิผล จ านวนนักศึกษา ที่สมัครรับบริการ  4,490 คน   

2) ทุกเครือข่ายสง่โดยระบบ TOT  จ านวน นศ.ที่สมัครรับบริการ 4,143 คน  จ านวนผู้ปกครอง 160 คน 

จ านวนอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ มทส. 739 คน     
 

6.  ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1  ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2554 

     ทุกส านักวิชา ยกเว้นนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่และนักศึกษาหลักสูตรแมคคาทรอนกิส์ 
 

7. ให้ค ำแนะน ำกำรใช้งำน  ระบบทะเบียนและประเมนิผล ระบบตรวจสอบการเข้าชัน้เรียน และ ให้บริการ 

    ตดิต้ังโปรแกรมการใช้งานระบบทะเบียนและประเมนิผลกับศนูย์บริการการศกึษาและหนว่ยงานที่ใช้ระบบ   

    ทะเบียนและประเมนิผล ไดแ้ก่  ส่วนกจิการนักศึกษา  ส่วนการเงินและบัญชี  หลักสูตรพิเศษส านักวิชา 

    วิศวกรรมศาสตร์  สถานพัฒนาคณาจารย์  ส่วนแผนงาน (ข้อมูลบัณฑิตการกรอกภาวะการมีงานท า    

    ประวัตนิักศึกษาใหม่) ศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
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12.7  กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

1. ศูนย์บริการการศกึษาไดร้ับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร

มหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบภูมิภาค ในการก ากับดูแลและประสานงานการสอบ O-NET  และ GAT/PAT  

ในเขตจังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และนครราชสีมา  ซึ่งในปีการศกึษา 2554 ได้ด าเนินการสอบ

โดยรวมดังนี้ 

การสอบ วันท่ีสอบ จ านวนสนาม

สอบ (สนาม) 

จ านวนนักเรียน 

(คน) 

จ านวนห้อง

ท่ีใช ้(ห้อง) 

กรรมการ

ท่ีใช ้(คน) 

GAT/PAT 

ครัง้ท่ี 1/2555 
24-27 ธันวาคม 2554 16 93,827 3,144 7,751 

O-NET 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 35 239,844 8,082 16,164 

GAT/PAT 

ครัง้ท่ี 2/2555 
3-6 มีนาคม 2555 5 29,196 993 2,506 

 

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เป็นศูนย์จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554  และศูนย์บริการการศึกษาในฐานะ

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสอบเป็นที่เรียบร้อย  ใช้สนามสอบจ านวน 4 สนามสอบ 

ดังนี้ 

โรงเรียน ห้องสอบ จ ำนวนคนสอบ จ ำนวนกรรมกำร 

โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย 60     1,800  140 

โรงเรียนราชสมีาวิทยาลัย 2 16         480  45 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 53     1,576  129 

โรงเรียนสุรธรรมพทัิกษ์ 40     1,187  99 

รวม 169     5,043  415 

 

13. บุคลำกรได้รับรำงวัลประจ ำปี  พ.ศ. 2554 
 

นางสาวศิริรัฐ  คเชนทร์พงศ์  พนักงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดศูนย์บริการ

การศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 

2554 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  ขยันหมั่นเพียร  มีสัมมาคารวะ  

อ่อนน้อมถ่อมตน  มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี เปน็ทีร่กัใครข่องเพื่อนรว่มงาน มผีลงานงานเชิงประจักษ์มากมาย 

------------------------- 
 

http://www.baac.or.th/
http://www.baac.or.th/
http://www.baac.or.th/
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการด าเนนิงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรอื 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในศูนย์บริการการศึกษา และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา โดยเป็นแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกฝา่ยภายในหนว่ยงาน  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ

แตล่ะตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างนอ้ยปีละ 3 ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา  

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า

ศูนย์บริการการศกึษาเพื่อพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์บริการการศกึษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 ศูนย์ฯได้จัดประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อให้ทราบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา

ศูนย์บริการการศึกษา  และได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT-Analysis) ของหน่วยงาน วิเคราะห์

รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางตามแผนยุทธสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) แล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯใหค้วามเห็นชอบแผนฯ  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และระดับฝ่ายมีการถ่ายทอดลงไปสู่

ระดับงานและระดับบุคคลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามแผนที่ตั้งไว้ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่ายฯและการ

ประชุมฝ่าย 

3. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการนั้น ด าเนินการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก 1) ที่

ประชุมภายในฝ่ายฯ  2) ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย  3) คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ  และ 4) น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรอง  

4. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการต่าง ๆ 

เพื่อวัดผลส าเร็จของงาน/โครงการ  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

6. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการตามตัวบ่งชี้ทุก    

ไตรมาส (4 ครั้ง/ปี) โดยรายงานผู้บริหารตามล าดับขั้นผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  และมี

รายงานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนและหนว่ยตรวจสอบภายใน 

7. มีการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย ตามหน้าที่ ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ 

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าศูนย์ฯ เมื่อครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2554 และครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2555 

8. มีการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  ไปปรับปรุง เช่น 

จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ฯ ระยะ 5 ปี ปรับระบบงานให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อาทิการรายตัวกรรมการ

คุมสอบด้วยระบบบัตร RFID ระบบบัตรคิวเพื่อการเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เป็นต้น 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : -แผนพัฒนาศูนย์บริการการศกึษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559)   

เอกสารประกอบ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) 

ตารางที่ 12.12  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  : ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ ครบถ้วนทุกหอ้งเรียน และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

 

2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน

ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อย่างนอ้ยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ

จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ต่าง ๆ และมีแผนการบ ารุงรักษาทุกภาคการศึกษา 

 

4. มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนทุกภาคการศึกษาโดยมีผลการ

ประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากระดับ 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ประสานการให้บริการการใช้ห้องเรียน โดยมีห้องบรรยายรวมที่

อาคารเรยีนรวมทั้ง 2 หลัง  จ านวน  65 ห้อง จ าแนกเป็นขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 1500 ที่นั่ง 600 ที่นั่ง 
300 ที่นั่ ง 150 ที่นั่ง 120 ที่นั่ง 90 ที่นั่ ง 60 ที่นั่ง 30 ที่นั่ ง และห้องสัมมนาส าหรับวิชา

บัณฑิตศึกษาและวิชาสัมมนา ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อโสตครบถ้วนทุกห้องเรียน ได้แก่  Overhead 

projector  presenter เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย Internet นอกจากนี้ภายในอาคาร

เรียนยังมีจุดส่งสัญญาณ wifi ส าหรับใหน้ักศึกษาใช้ Internet ได้ (ทุกห้องมีมาตรฐานเดียวกัน) 
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2. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้นักศึกษา

สามารถ ลงทะเบียน เพิ่ม ลดรายวิชา ดูผลการเรยีน ฯลฯ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา (reg.sut.ac.th) 

3. มีระบบสาธารณูปโภค เชน่ ไฟฟ้า น้ าประปา รถเมล์ (บริการฟรี) ระบบรักษาความปลอดภัยของ

อาคาร (มี รปภ. มีกล้อง CCTV) และมีแผนการบ ารุงเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง ก่อนเปิด

ภาคเรียนแต่ละภาค ก่อนสอบกลางภาค และประจ าภาค 2 สัปดาห์ และกรณีเหตุฉุกเฉิน

สามารถแจ้งผูเ้กี่ยวข้องมาด าเนนิการได้ตลอดเวลา 

4. มีการประเมินผลการให้บริการห้องเรียนและ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (ระบบทะเบียนและประเมินผล) โดยมีผลการประเมิน 3.78 จากระดับ 5 คะแนน 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน เช่น การจัดหาเก้าอี้บรรยาย

ใหม่เพื่อทดแทนเก้าอีเ้ก่า  การพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ เช่น ระบบการจองห้องเรียนเพื่อการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 

ผา่นทางเว็บไซต์ ระบบการขอเอกสารออนไลน์โดยหักจากเงินประกันของเสียหาย  ระบบคิวเพื่อ

การลงทะเบียนเพิ่ม / ถอน รายวิชา เป็นต้น 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 2.5.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ หอ้งเรียน  และการให้บริการ 

 งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

ตารางที่ 2.5.2 ตารางการใหบ้ริการหอ้งเรียนอาคารเรยีนรวม ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   

2. มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการท างานปกติ  

4. มีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการโดยมีผลการประเมินไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากระดับ 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) ให้เป็นศูนย์สอบ O-NETและ GAT/PAT  ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และ

นครราชสีมา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ก่อนการจัดสอบ  :  จัดท าค าสั่งคณะท างงานชุดต่าง ๆ จัดประชุมคณะท างาน  

       จัดสรรงบประมาณตามฝ่ายเพื่อด าเนินงาน  จัดประชุมเตรียมความพร้อม  

       การประสานงานสนามสอบ ฯลฯ 

ช่วงการสอบ :  จัดส่งแบบทดสอบ เอกสารและอุปกรณ์การสอบไปยังสนามสอบ   

 ควบคุมการด าเนินการสอบใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการสอบ ฯลฯ 

หลังเสร็จสิ้นการสอบ : ตรวจสอบกระดาษค าตอบ และจัดส่งให้ สทศ.  

    ประชุมสรุปผลการด าเนินการ รายงานผลการด าเนนิการให้ สทศ. 

นอกจากนีไ้ด้ให้บริการแก่หนว่ยงานภายนอกอีกเช่น เป็นศูนย์จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในวันอาทิตย์ที่ 18  

พฤศจกิายน  2554  เป็นต้น  

http://www.baac.or.th/
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2. ในการด าเนินงานการเป็นศูนย์สอบฯ และ/หรือการจัดสอบให้หน่วยงานภายนอกนั้น มี

กระบวนการด าเนินที่ชัดเจนเป็นไปตามหลักการบริหารคุณภาพแบบ PDCA เชน่ มีการน าเสนอ

แผนเงินและแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน และด าเนินการตามแผนที่

ได้รับการเห็นชอบ เสร็จงานก็จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการท างาน น าข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการท างานในครั้งถัดไป 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการท างานปกติ เชน่ มกีารจัดสัมมนา

เครือขา่ยศูนย์สอบสนามสอบสูค่วามเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพือ่พัฒนางาน และ

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนทราบ 

4. มีการประเมินผลการให้บริการการจัดสอบ O-NET โดยมีผลการประเมิน 4.73 จากระดับ 5 

คะแนน (เฉลี่ย 2.84 จากระดับ 3 คะแนน) 

5. มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เช่น การควบคุมการใช้เสียงระหว่างการสอบ การเตรียมสถานที่

สอบ กองอ านวยการสอบ  ห้องน้ า อาหารส าหรับผูม้าคุมสอบ เป็นต้น   
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที ่5.1 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 

  -แผนการด าเนินงาน  แผนประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละฝ่าย ในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 

   และ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ,2/2555   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  

และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

ระเบียบ มติ ฯลฯ ที่ก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินผู้บริหารตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า

ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนว่ยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบัน 

หนว่ยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หนว่ยงาน มหาวิทยาลัย และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษารับทราบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน า

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศกึษา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน

การก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของศูนย์ฯ  เช่น ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 รับทราบผลการด าเนินงานฝ่ายภายในศูนย์ฯ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในข้อบังคับ ระเบียน ประกาศ 

ฯลฯ ที่เกี่ยวกับศูนย์ฯ และในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ใช้หลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 การประเมนิผลผูบ้ริหาร หัวหน้าส านักงานฯ และหัวหน้าฝ่าย  มีลักษณะเป็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานปีละ  3 ครั้ง  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2 การประเมินผลหน่วยงาน  มีลักษณะการประเมิน คือ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ นอกจากนี้ยังมีการ

ตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

2. ผูบ้ริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศกึษา มีวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินการของศูนย์ฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใช้สารสนเทศในการท างานและตัดสินใจ  

3. ผู้บริหารก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด ก ากับดูแลบุคลากรภายในศูนย์ฯอย่างใกล้ชิด สื่อสารแผนงาน/โครงการ และผลการ

ด าเนนิงาน ในรูปแบบการกระจายอ านาจ ผ่านหัวหน้าฝ่ายไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประชุม

หัวหนา้ฝา่ยฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

4. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้แต่ะฝ่ายมีการจัด

ประชุมภายในฝ่าย ประชุมหัวหน้าฝา่ย ประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ เดือนละครั้งเพื่อร่วมคิดร่วม

ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มกีารบูรณาคน-งานในหลาย ๆ ภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

มรีูปแบบการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ  

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาศักยภาพตามขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และมี

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ให้บุคลากรเพิ่มขีดสมรรถนะของตนเอง ได้เข้ารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  ตามที่สนใจ และตามที่ศูนย์ฯ เห็นว่าพนักงานควร

พัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา

ระบบ ศูนย์ฯ ได้ของบประมาณเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ใน

ภาพรวม เพื่อให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ และปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ     

6. ผูบ้ริหารทุกระดับของศูนย์ฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี ใช้ศักยภาพและภาวะผู้น าที่มีอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คนในหน่วยงานโดยค านึงถึง



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บริการการศึกษา  - 25 - 
 

ประโยชน์ของศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดนโยบายการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” เพื่อประหยัดการใชท้รัพยากร และใช้ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินการตลอดจนก าหนดแนว

ปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของศูนย์ฯ จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  20 

มกราคม 2554 และครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555) 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 7.1.1   สรุปกิจกรรมภายในศูนย์บริการการศกึษา ระหว่างวันที่  1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 54 

ตารางที่ 7.1.2  สรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และดูงาน ของพนักงานศูนย์บริการการศกึษา 

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.53-30 เม.ย.54 

แหลง่ที่มา  :  -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศกึษา  

ครั้งที ่ 1/2554  เมื่อวันที ่20 มกราคม  2554 

ครั้งที ่ 1/2555  เมื่อวนัที่ 12 มกราคม  2555 

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

      - รายงานการประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าฝ่าย   

                - รายงานการประชุมประจ าเดือนภายในฝ่ายทั้ง 6 ฝา่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาสู่สถาบันเรยีนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6ข้อ 

 

เกณฑม์าตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการจัดการความรู้ ก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมาย  ของ

การจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับหน้าที่ของหนว่ยงาน  

 

2. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

3. น าเสนอความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1  

 

4. น าเสนอความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนานอกหน่วยงานมา

เล่าสู่กันฟัง 

 

5. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ 4 น าไป

เผยแพร่ทาง ICT 

 

6. น าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรูม้าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. แผนการจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2554 ก าหนดขึน้ภายใต้

แนวคิด 

1.1 ความรูจ้ากภายใน : ความรู้ที่ใชป้ฏิบัติงานด้านทะเบียนและประเมินผล 

1.2 ความรูจ้ากภายนอก : ความรูท้ี่บุคลากรของหนว่ยงานเข้าร่วมรับการอบรมที่มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 

หรอืภายนอกมหาวิทยาลัยและให้ทุกคนที่เข้าอบรมนั้นมาน าเสนอเพื่อให้ทุกคนในหนว่ยงานได้รับ

รู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
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2. เป้าหมายการจัดการความรู้  

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น   

2.2 เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่มอียู่ในแต่ละบุคคลออกมาเผยแพร่ ใช้ประโยชน์  จัดเก็บ การ

เวียนงานกันท า 

3. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน (จัด

กิจกรรม KM เดือนละ 1 ครั้ง) ทุกประเด็นความรู ้โดยก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม   

4. ศูนย์ฯ ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ก าหนดให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา น าเสนอ

ความรูท้ี่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 

5. ทุกประเด็นความรู้ที่ได้ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานแล้ว จะถูกน าไป เผยแพร่ผ่าน Web 

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

น าไปใช้ประโยชน์ และถือปฏิบัติ 

6. มีการน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน   มาปรับใช้ในการท างานของ

บุคลากร ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ บุคลากรต่างฝ่ายฯ มีความเข้าใจงานของกันและกัน 

สามารถส่งผ่านงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.2.1  แบบฟอร์ม 1, แบบฟอร์ม 2  กระบวนการจัดการความรู ้(KM Process) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.2  รายงานแผนและผลการด าเนินงานการจัดการความรูข้องหนว่ยงาน  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เผยแพร่ความความรู้ทาง    Web Site  : http://km.sut.ac.th/  , http://web.sut.ac.th/ces/  

                 -การจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้  

                               -เผยแพร่การจัดการความรู้                              

                                       -คณะท างานบริหารจัดการความรู้ของหนว่ยงาน  
 

 

 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/ces/
http://km.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 :ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

หนว่ยงานและของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ก าหนด 

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางด้าน

ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)  เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มีแผนการด า เนินการ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง 

ทางดา้น Software เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบสารสนเทศ 

2. ระบบทะเบียนและประเมินผลการศกึษา มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านข้อมูลนักศึกษา  เพื่อ

การตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ซึ่งพร้อมใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง โดยผู้ใช้สามารถ

เข้าสู่ระบบด้วย Username/ Password   ทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th ซึ่งจะมีเมนูหลักด้าน

สารสนเทศให้เลอืกใช้งาน 

http://reg.sut.ac.th/
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3. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ในรอบปีการศกึษา 2554 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย  3.78  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูลใหด้ียิ่งขึ้น เชน่ เพิ่มเมนูข้อมูล

นักศึกษาให้หนว่ยงานภายนอกสามารถ download ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแสดงตัวตน 

ส าหรับข้อมูลพืน้ฐานที่ไม่ส าคัญ เช่น รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล สาขาวิชาที่สังกัด สถานะนักศึกษา  

เพิ่มเมนูข้อมูลนักศกึษาให้สามารถ download ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอข้อมูล ส าหรับ

เจ้าหน้าที่ที่มสีิทธิ์เข้าระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา จัดท าระบบคิวเพื่อการลงทะเบียน เพื่อ

การสัมภาษณ์นักศกึษา Admissions เป็นต้น  

5. มีระบบฐานขอ้มูลกลาง เพื่อเชื่อมโยงขอ้มูลของระบบทะเบียนและประเมินผล กับหน่วยงานภายนอก

ศูนย์บริการการศึกษาและมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)     

ธนาคาร ฯลฯ  
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 7.3  ผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 

         ผา่นเว็บไซต์  http://reg.sut.ac.th ปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 หรอื 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วม

เป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

 

2. มีการวิเคราะหแ์ละระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง 

น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเชน่ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

- ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ

เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2   

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง(ถ้ามี) และ

ด าเนนิการตามแผน   

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

ปรับแผนหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มคีณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหนว่ยงาน โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานคณะท างานฯ 

เพื่อท าหน้าที่จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และจัดท ารายงานฯ เสนอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การระบุปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของหน่วยงาน  และจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงาน ศูนย์ฯ มีการระดมสมองบุคลากรทุกคนภายในฝ่ายฯ เพื่อท าการ

วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยง  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2  และน าผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบและด าเนินการตามแผน
ดังกล่าว 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท าการประมวลความเสี่ยงใน

ภาพรวมของศูนย์ฯ และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย และจัดล าดับความส าคัญ หากปัจจัยใดมี
ความเสี่ยงสูงจะด าเนินการทันทีแต่หากความเสี่ยงใดยังยอมรับได้ก็รับทราบให้หน่วยงานช่วยดูแล

ความเสี่ยงนัน้ไปก่อน  

6. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.4  การระบุปัจจัยเสี่ยง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุม 

         ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6  หรอื 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ

สถาบัน  

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหนว่ยงาน  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบัน และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน    

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 

และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก

ตัวบ่งชี ้

 

6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษา และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 

7. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงาน 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพ

ภายในตั้งแตป่ีการศึกษา 2548 และมกีารด าเนินการตามระบบ 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และภายใต้ศูนย์ฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะท างานการประกัน

คุณภาพภายใน ประจ าหน่วยงาน  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธาน

คณะท างานฯ  

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและนอกจากนี้ยังได้

พัฒนาตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญและตรงตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ อีกจ านวนหนึ่ง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและ

เทียบเคียงกับหนว่ยงานภายนอกที่มลีักษณะเชน่เดียวกัน 

4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เป็นเวลา 7 ปี (นับรวมปีที่มีการ

ติดตาม 2548-2554 ) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจะหาแนว

ทางแก้ไข สว่นจุดแข็งก็จะแสวงหาแนวทางเสรมิ ดังเช่น ศูนย์ฯ ได้พัฒนาให้มีการจัดการความรู้ เพื่อ

มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้   การปรับปรุงบริการ ฯลฯ 

6. ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของหน่วยงานศูนย์ฯ มีส่วนในการ

สะท้อนขอ้คิดความเห็นในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Web Site  

Social Media โทรศัพท์ ฯลฯ   

7. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับ

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

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

8. มีการสร้างเครือขา่ยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้

ทรัพยากรร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพ มีการน าเสนอ

รายงานประกันคุณภาพต่อผู้บริหารในรูปแบบของ QA Forum เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ซึ่ง

นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลที่มปีระโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร 

 การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : - 

http://reg.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ 12.1 :  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ  

2. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินส ารองจา่ย  

3. มีระบบและกลไกการให้บริการเบิกพัสดุ  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา โดยผล

การประเมนิความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการตามผลการประเมิน  

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1  การรับหนังสอืจากงานสารบรรณ 

 -  รับหนังสอืจากงานสารบรรณ 

 -  คัดแยกเอกสาร  ดังนี ้ 1) เรื่องที่ฝ่ายสามารถด าเนินการได้เลย  2) เรื่องทีผู่อ้ านวยการศูนย์ฯ  

         ต้องสั่งการ 

 -  ลงทะเบียนรับหนังสือ ในระบบการรับ-ส่งหนังสือ Online 

 *  เรื่องที่ฝา่ยสามารถด าเนินการได้เลย  ส่งใหฝ้่ายด าเนินการตอ่ไป 

 *  เรื่องที่ ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ต้องสั่งการ  จัดแฟ้มเสนอ หัวหน้าส านักงานฯ  ก่อนเสนอ  

            ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ พิจารณาสั่งการ   

 -  ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ สั่งการแลว้ ลงรายละเอียดในระบบการรับ-ส่งหนังสอื Online  จากนั้นส่งให้ 

         ฝา่ยด าเนินการต่อไป 

 -  ส าหรับหนังสอืที่ต้องเวียนให้บุคลากรทราบ  :  ด าเนนิการ  Scan เอกสาร  แล้วแจ้งเวียนทาง  

         E-mail 
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1.2  การฝากส่งหนังสือในหน่วยงานให้งานสารบรรณ 

 -  ฝา่ยธุรการรวบรวมหนังสือฝากส่งจากฝา่ยต่างๆ  และออกเลขในทะเบียนหนังสือส่ง  

 -  พิมพ์รายงานและเตรยีมส่งให้งานสารบรรณ 

 -  ส าหรับจดหมายที่ฝากส่งเขียนรายละเอียดลงในฟอร์มใบน าส่งไปรษณียภัณฑ์  ก่อนส่งใหง้าน 

         สารบรรณ 

2.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินส ารองจ่าย 

 โดยด าเนนิการเกี่ยวกับการเงนิให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 -  รับผิดชอบเงินสดส ารองจา่ยไว้ในมือไมเ่กิน  5,000  บาท 

 -  จัดท าหนังสอืขออนุมัตยิืมเงนิส ารองจ่าย 

 -  จองงบประมาณในระบบการบริหารการคลัง  

 -  เขียนใบขอยืมเงินหรอืใบเบิกเงิน ส ารองจา่ย 

 -  เบิกเงิน  (จากธนาคาร หรอื เงนิสดในมือ)   

 -  บันทึกรายการยืมเงนิหรือเบิกเงิน  ในระบบการบริหารการคลัง 

 -  ตรวจสอบเอกสารการยืมเงนิ-คืนเงนิ หรอืเบิกเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

 -  บันทึกการคนืเงินยืม หรือการเบิกเงิน  ในระบบการบริหารการคลัง 

 -  จัดท าบันทึกขออนุมัตเิบิกเงนิชดเชยส่งสว่นการเงนิและบัญชี   

 -  เมื่อได้รับเงินชดเชยจากการโอนเงินเข้าบัญชใีห้บันทึกรับเงินชดเชยในระบบการบริหารการคลัง 

 -  ตรวจนับเงนิสดในมอืทุกวัน  (คณะกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจ่าย) 

3.  มีระบบและกลไกการให้บริการเบิก-จา่ยพัสดุ 

 3.1  การเบิกพัสดุจากส่วนพัสดุ 

 -  ตรวจสอบจ านวนวัสดุคงเหลือ ในระบบคลังวัสดุย่อย 

 -  เบิกพัสดุในระบบคลังวัสดุย่อย  

 -  รับพัสดุจากส่วนพัสดุ ตรวจสอบจ านวนที่เบิก และน าเก็บเข้าหอ้งพัสดุ 

 3.2.  การจา่ยพัสดุให้ฝา่ยต่าง ๆ 

 -  เบิกพัสดุผา่นระบบคลังวัสดุย่อย 

 -  ตรวจสอบการเบิกพัสดุในระบบคลังวัสดุย่อย 

 -  น าพัสดุให้ผูเ้บิกพัสดุ 

 -  บันทึกจ านวนที่เบิกในระบบคลังวัสดุย่อย 

 

 

 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บริการการศึกษา  - 36 - 
 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา  โดยรวมเฉลี่ย  3.99  จากคะแนน 

    เต็ม  5  คะแนน  ซึ่งเฉลี่ยจากคะแนนความพึงพอใจของการใหบ้ริการแตล่ะด้าน ดังนี้ 

1) ด้านงานสารบรรณ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  3.96 

2) ด้านการงานเงนิส ารองจ่าย  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  4.07 

3) ด้านการเบิก-จา่ยพัสดุ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  3.99 

5.  มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาหรอืปรับปรุงการท างานให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้  

     ได้แก่  การเบิก-จา่ย พัสดุ 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายธุรการ ภาค 1-3 ปีการศกึษา 2554  

เอกสารประกอบที่ 12.1  

  1.  ฐานข้อมูลการรับ-ส่ง หนังสอื Online 

    2. ระบบการบริหารการคลัง 

    3. ฐานขอ้มูลการเบิก-จ่ายพัสดุ 
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ตัวบ่งชี้ 12.2 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี(ประเภทโควตา) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศกึษาประเภทโควตา 
 

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  

3. มีระบบและกลไกการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา 
 

4. มีการประเมินความพึงพอใจตอ่ระบบการรับสมัครนักศกึษาประเภทโควตา 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ าว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 
 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการสมัครตามผลการประเมิน 
 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. แผนการด าเนินการรับนักศึกษาประเภทโควตาประจ าปีการศึกษา 2555 ได้น าเสนอคณะท างาน

ปรับรูปแบบการรับนักศกึษา วันที่ 25 มนีาคม 2554  เพื่อพจิารณาหารอืเบื้องต้นก่อน  หลังจาก

นั้นได้น าเสนอขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ใน

การประชุมครั้งที่ 4/2554  วันที่ 29 เมษายน 254 ก่อนการด าเนินการประกาศรับสมัคร ซึ่ง

เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่ก าหนดไว้ 

2. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา  ประจ าปี

การศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554  โดยเป็นการรับสมัครผ่าน

เว็ป www.sut.ac.th/ces และให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติรวมถึง

เอกสารการสมัครในเบือ้งตน้ พร้อมส่งเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครกลับมายัง

มหาวิทยาลัย เพื่อด าเนนิการขัน้ตอนตอ่ไป   
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3. ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ด าเนินการภายใต้การพิจารณาของ

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2555  ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ  โดยในปีการศึกษา 2555  มีการประชุม

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา จ านวน 2 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือกนักศึกษาโควตาเฉพาะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 พฤศจกิายน 2554  

4. ในช่วงการสมัคร ผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็ จเรียบร้อย  จะปรากฏ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศกึษาโควตาให้ผู้สมัครทุกคนกรอก และใน

ปีการศึกษา 2555  มีผู้สมัครทาง Internet  ทั้งสิ้น 13,551  ราย  โดยภาพรวมผู้สมัครมีความพึง

พอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2555  มีผลประเมิน 4.46 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการสมัครตามผลการประเมินที่ได้รับ เช่น มีการปรับย้าย Web 

Server และ Database Sever ไปไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ท าให้มีความเร็วเป็น 10 Gb มีระบบการ

จา่ยเงนิค่าสมัครผา่นธนาคาร  จัดระบบแจกคิวการเรยีกสัมภาษณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น   
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.2  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศกึษาโควตา ปีการศึกษา 2555   

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานปรับรูปแบบการรับนักศกึษา 

- วาระการประชุมคณะท างานปรับรูปแบบการรับนักศึกษา  วันที่ 25 มีนาคม 2554 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ประจ าปีการศกึษา 2555 

- วาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา (เฉพาะกรรมการฝ่าย 

    มหาวิทยาลัย)  ประจ าปีการศกึษา 2555  วันที่ 25 ตุลาคม 2554 

-วาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศกึษาประเภทโควตา ประจ าปีการศกึษา 2555   

  วันที่ 3 พฤศจกิายน 2554 
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ตัวบ่งชี้ 12.3 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา   
 

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศกึษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตาม

ประกาศฯ รับสมัคร  ก่อนส่งเอกสารการสมัครให้ส านักวิชาด าเนินการ

คัดเลือกนักศึกษา 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการในการรับสมัครนักศกึษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ าว่า 4.25 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัครตามผลการประเมิน 
 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และฝ่าย

รับนักศกึษาด าเนนิการรับสมัครนักศกึษาบัณฑติศกึษาทุกภาคการศึกษา   

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

ตนเองที่ฝา่ยรับนักศึกษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตน้ของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศฯ รับสมัคร  ก่อน

ส่งเอกสารการสมัครให้ส านักวิชาด าเนินการคัดเลือก และผู้สมัครทุกคนที่มาสมัครด้วยตนเอง 

ณ ฝ่ายรับนักศึกษา  มีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับสมัคร

นักศึกษา เพื่อน าผลการส ารวจไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการรับสมัครให้ดียิ่งขึน้ 
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4. มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยจากข้อมูลมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น  632  ราย  และตอบ

แบบสอบถามจ านวน 285 ราย  คิดเป็นร้อยละ 45.09  ในภาพรวมผู้สมัครมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.28  ซึ่ง

เฉลี่ยจากผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับนักศึกษา  3 ภาค

การศกึษา (ภาค 1/2554 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.29  ภาค 2/2554  ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ  4.31 ภาค 3/2554 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.19) 

5. มีการน าผลการประเมินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัคร เช่น ปรับปรุง

เว็บไซต์การรับสมัครใหเ้ข้าใช้งานได้สะดวก เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.3   ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับนักศกึษา 

            ระดับบัณฑติศกึษา   ประจ าปีการศกึษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ 12.4 :  การด าเนินการลงทะเบียนเรยีน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีก าหนดการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศกึษา   

2. มีระบบและกลไกในการลงทะเบียนเรียน  

3. มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรและ

ข้อบังคับ  

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา โดยผล

การประเมนิความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศกึษาถัดไป  

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีการก าหนดปฏิทินการศกึษาทุกภาคการศกึษา   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

2. นักศึกษาด าเนนิการลงทะเบียนเรียนทางอนิเทอร์เนตตามก าหนดการปฏิทินการศึกษา   ผา่นระบบ

ทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศกึษา  และเลือกลงรายวิชา/กลุ่มที่มีการเปิดสอนใน

ภาคการศกึษานั้นๆ  จากนั้นช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

3. มีระบบการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับ 

  4.  มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูร้ับบริการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

การให้บริการในภาคการศกึษาที่ 1/2554-3/2554  มีค่าเฉลี่ย 4.02 และแตล่ะภาคการศกึษา ดังนี้ 

                - ภาคการศกึษาที่ 1/2554  ค่าเฉลี่ย  3.93 

                - ภาคการศกึษาที่ 2/2554  ค่าเฉลี่ย  4.01 

                - ภาคการศกึษาที่ 3/2554  ค่าเฉลี่ย  4.11 
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 5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน เช่น การเพิ่ม ลด ถอน 

รายวิชาโดยเจา้หนา้ที่ ผา่นระบบการจองคิวทางคอมพิวเตอร์  เพิ่มช่องให้บริการมากขึ้น ในช่วงการ

ลงทะเบียน เพิ่ม เป็นต้น  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.4  สรุปผลความพึงพอใจการใหบ้ริการของฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ปีการศกึษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ 12.5 : ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร  

2. มีระบบและกลไกในการขอเอกสารการศกึษาออนไลน์  

3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ขอ    

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศกึษา โดยมีผล

การประเมนิความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 คะแนน  

 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีการก าหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร 

2. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของ

ศูนย์บริการการศกึษา  โดยระบบฯ จะหักเงินคา่ธรรมเนียมการขอเอกสารจากเงนิประกันทั่วไป  

ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามค ารอ้งหรอืวันรับเอกสารได้   

3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารภายใน  1  วันท าการนับจากวันที่ขอ    

4. มีการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูร้ับบริการโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึง

พอใจการใหบ้ริการในภาคการศกึษาที่ 1/2554-3/2554  มีคา่เฉลี่ย 4.30 และแตล่ะภาค

การศกึษา  ดังนี้ 

- ภาคการศกึษาที่ 1/2554  ค่าเฉลี่ย  4.39 

- ภาคการศกึษาที่ 2/2554  ค่าเฉลี่ย  4.03 

- ภาคการศกึษาที่ 3/2554  ค่าเฉลี่ย  4.38 
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5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ เชน่ ปรับระบบการตัดเงินจาก

การขอเอกสารออนไลน์จากเงินประกันทั่วไป  แจ้งขอ้มูลกรณีเอกสารด าเนินการแล้วสามารถมา

รับได้ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.5  สรุปผลความพึงพอใจการขอเอกสารการศกึษาออนไลน์  ปีการศกึษา 2554  
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ตัวบ่งชี้ 12.6 : ระบบและกลไกการจัดตารางสอนตารางสอบ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศกึษา  

2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   

3. มีคณะท างานจัดท าตารางสอนตารางสอบ  

4. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดย

เฉลี่ย 30 วัน 

 

5. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานทุกภาคการศกึษา  

6. มกีารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดตารางสอนฯ ในภาคการศกึษา

ถัดไป   

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศึกษา สัปดาห์ที่ 4-6 ศูนย์บริการการศึกษาจะจัดท า

ร่างตารางสอนตารางสอบ ส่งให้ส านักวิชาตรวจสอบ/แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 12 ศูนย์ฯ 

บันทึกแก้ไขข้อมูลตารางสอนตารางสอบ และบันทึกหอ้งเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียน 

2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ศูนย์ฯ ได้จัดท าระบบบันทึกรายวิชาที่

เปิดสอนทาง internet โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้บันทึกข้อมูลตลอดปีการศึกษา ซึ่งในแต่ละภาคให้ยืนยัน

การเปิดรายวิชาอีกครั้ง มีเกณฑ์จ านวนในการเปิดและปิดที่ก าหนดโดยสภาวิชาการ   
3. มีคณะท างานจัดท าตารางสอนตารางสอบซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานผู้แทนจาก

ส านักวิชา และศูนย์ตา่ง ๆ เป็นคณะท างาน โดยมีหัวหน้าฝา่ยตารางสอนตารางสอบ เป็นเลขานุการ  
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4. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2554 

45 วัน 

5. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานทุกภาคการศึกษา เช่น ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานว่านักศึกษาต้องทราบตารางสอนตารางสอบก่อนการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 

วัน และรับข้อเสนอแนะในการจัดตารางสอนตารางสอบจากส านักวิชา 

6. น าข้อเสนอแนะในข้อ 5 มาปรับปรุงการจัดตารางสอนตารางสอบ เช่น การจัดตารางสอนตามการ

เปลี่ยนแปลง course placement การย้ายตารางเรียน  ย้ายตารางสอบบางรายวิชา  การจัดห้องเรียน

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.6  สรุปจ านวนวันที่นักศกึษาทราบตารางสอนตารางสอบผา่น internet ปีการศึกษา2554  

เอกสารประกอบที่ 12.6  

          1.  มตสิภาวิชาการครั้งที่ 12/2548  ลงวันที่ 24 พฤศจกิายน 2548    

             เรื่อง  ขอความเห็นชอบก าหนดขนาดของช้ันเรียนระดับปริญญาตรี 

          2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 423/2537 ลงวันที่ 

              29 สิงหาคม 2537 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดตารางสอนตารางสอบ  

                                3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 90/2542 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542  

                     เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดตารางสอนตารางสอบ เพิ่มเติม 
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ตัวบ่งชี้ 12.7 :  ระบบและกลไกการจัดสอบ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีปฏิทินตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ  

2. มีระบบและกลไกการจัดหอ้งสอบ และจัดกรรมการคุมสอบตามแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

3. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด  

4. นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อน

การสอบโดยเฉลี่ย 12 วัน     

 

5. กรรมการคุมสอบสามารถทราบค าสั่งการคุมสอบทาง Internet  หรอืทาง

จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลีย่ 10 วัน        

 

6. มีการสรุปผลการด าเนินงานการจัดสอบทุกครั้ง และรายงานใหผู้บ้ริหาร

ทราบ 

 

7. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดสอบ  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

1. มีปฏิทินตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ ตั้งแต่การจัดเตรียมการสอบตลอดจนการด าเนินการจัดสอบ

และสรุปผลการสอบ โดยเริ่มจาก 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคถึงสัปดาหท์ี่ 15 

2. มีระบบและกลไกการจัดห้องสอบ และจัดกรรมการคุมสอบตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  การจัดห้อง

สอบจัดเรียงล าดับตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ส่วนการจัดกรรมการคุมสอบมีเกณฑ์ในการจัด

กรรมการคุมสอบ โดยความเห็นชอบจากอธิการบดีตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ า

ศูนย์บริการการศกึษา 
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3. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด  ศูนย์บริการการศึกษามีการด าเนินการตาม

ก าหนดการในข้อ 1 และด าเนนิการจัดห้องเรียนและจัดกรรมการคุมสอบตามเกณฑใ์น ข้อ 2 

4. ในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อนการ

สอบโดยเฉลี่ย 15 วัน 

5. ในปีการศึกษา 2554 กรรมการคุมสอบสามารถทราบค าสั่งการคุมสอบทาง Internet  หรือทาง

จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 12 วัน  

6. มีการสรุปผลการด าเนินงานการจัดสอบทุกครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบหลังเสร็จสิ้นการ

ด าเนนิการสอบกลางภาคและประจ าภาค 

7. มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดสอบ  โดยการแจ้งผลการด าเนินงานให้

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อ เชน่ การเพิ่มหน้าจอแสดงผลการรายงานตัวกรรมการคุม

สอบแตล่ะห้องให้กรรมการคุมสอบดู เพิ่มวธิีการรายงานตัวด้วยบัตรระบบ RFID ปรับปรุงอาหารว่าง

และเครื่องดื่มเพื่อบริการกรรมการคุมสอบให้มคีวามหลากหลายขึน้ เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.7.1  ตารางปฏิบัติงานจัดสอบ  

ตารางที่ 12.7.2  สรุปจ านวนวันที่ประกาศหอ้งสอบทาง internet ก่อนวันสอบ  ปีการศกึษา 2554 

  สรุปจ านวนวันที่ฝ่ายตารางสอนฯ แจง้ค าสั่งกรรมการคุมสอบ ปีการศกึษา 2554 

-แนวปฏิบัติในการจัดหากรรมการคุมสอบ 
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ตัวบ่งชี้ 12.8   :  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศกึษา  

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการส าเร็จศกึษา    

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขั้นตอนการส าเร็จการศกึษาได้ตลอดเวลา  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศกึษา

ถัดไป 

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศกึษาแตล่ะภาคการศกึษา และนักศึกษาด าเนนิการแจ้ง

จบผา่น Web ตามก าหนดการแจ้งจบประจ าภาคการศึกษา   

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการส าเร็จศกึษา  โดยฝา่ยประมวลผลและข้อมูลบัณฑติได้รวบรวม

ผลการศกึษา เสนอส านักวิชาฯ เพื่อพิจารณาและน าเสนออนุมัตสิ าเร็จการศกึษาตามกระบวนการที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติส าเร็จการศึกษาผา่นทางเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th   

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแจ้งจบการศกึษา ทาง Internet เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.09  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนนิงาน ในภาคการศกึษาถัดไป เชน่ ปรับปรุงระบบการ

แจ้งจบการศกึษาผา่นทางเว็บไซต์ให้สะดวกมากยิ่งขึน้ และมีระบบตรวจสอบผลการอนุมัตสิ าเร็จ

การศกึษาผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 4 ขอ้ 4  คะแนน 5 ขอ้  

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.8  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นค าร้องแจง้จบทาง Internet  
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ตัวบ่งชี้ 12.9 :  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการตรวจขอ้สอบปรนัย และแผนการส่งเกรดทุกภาคการศกึษา  

2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะหข์้อสอบ  

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน  

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจข้อสอบ โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

 

5. มกีารน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศกึษา

ถัดไป 

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีแผนการตรวจขอ้สอบปรนัย และก าหนดการส่งเกรดทุกภาคการศกึษา ( 3 ภาค) ซึ่งจะแจง้ให้

คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  

2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจ

กระดาษค าตอบในวันและเวลาที่ก าหนดตามตารางการตรวจข้อสอบ  โดยมีอาจารย์ผู้สอนหรือ

ผูแ้ทนของรายวิชานั้น ๆ ร่วมตรวจด้วยทุกครั้ง และหากรายวิชาใดประสงค์จะให้วิเคราะห์ข้อสอบ 

ฝ่ายฯ ก็จะด าเนินการให้  โดยในปีการศึกษา 2554 ได้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง

ตรวจขอ้สอบรวม  1,023 รายวิชา   และบริการวิเคราะหข์้อสอบรวม  290 รายวิชา   

 

 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บริการการศึกษา  - 52 - 
 

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน  โดยผลการเรียนของนักศกึษาในแต่ละรายวิชา 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก่อนส่งให้ศูนย์บริการการศกึษา

ประมวลผลการเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2554  ได้ประมวลผลการเรียนนักศึกษารวมทั้งสิน้ 

2,655 รายวิชา 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) อยู่ในระดับ 

เฉลี่ย 4.84 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศกึษาถัดไป เชน่ ผูส้อนสามารถ

แจ้งวันที่ตอ้งการตรวจขอ้สอบผา่นทางเว็บไซต์ได้ และมีบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวัน เวลาการ

ตรวจขอ้สอบให้คณาจารย์ทราบ เป็นต้น  
 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ขอ้  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.9  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) 
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ตัวบ่งชี้ 12.10 : ระบบและกลไกการให้บรกิารข้อมูลระบบทะเบียนและประเมนิผล 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล  

2. มีระบบและกลไกการให้บริการขอ้มูล   

3. ผูร้ับบริการได้รับข้อมูลได้ภายใน 3 วัน  

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูล  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีการก าหนดตัวบุคคลเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรม และการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีรูปแบบและกลไกการให้บริการขอ้มูล ดังนี้ 

2.1 ช่องทางการขอใช้บริการ   

- Download แบบฟอร์มการขอข้อมูล ได้ที่เว็บศูนย์บริการการศกึษา (http://www.sut.ac.th/ces/)  

   เมนู แบบฟอร์มทั่วไป  

- โทรศัพท์ กรณีเร่งด่วนผู้ขอใชบ้ริการสามารถโทรศัพท์มาขอข้อมูล และให้ส่งแบบฟอร์มขอ 

   ข้อมูลภายหลัง  

2.2  ช่องทางการจัดส่งขอ้มูล ใช้รูปแบบที่ผู้ขอใชบ้ริการตอ้งการ เชน่ ทางอเีมล์ ทางจดหมาย  

หรอืบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูล 

2.3  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการขอ้มูลกับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนว่ยงาน 
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ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบันทึกการให้บริการในระบบงานบริการ เมนูบันทึกงานบริการระบบ 

โดยมีข้อมูลที่บันทึก คอื ชื่อหน่วยงานที่ขอข้อมูล  ช่ือผู้ขอขอ้มูล รายละเอียดงาน ผูจ้ัดท าขอ้มูล   

3. ส่วนใหญ่ผูร้ับบริการได้รับข้อมูลได้ภายใน 1-2 วัน ซึ่งตามก าหนด 3 วัน 

4. มผีลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเมนูให้สามารถดึง

ข้อมูลดว้ยตนเองที่ reg.sut.ac.th (เมนู ข้อมูลนักศกึษา) 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มกีารด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.10   ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของฝา่ยวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  

- แบบขอข้อมูล download ทางเว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู แบบฟอร์มทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ 12.11 : การวเิคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศกึษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีแผนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล  

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบ  

3. มีการอบรมแนะน าการใชง้านแก่ผู้ใชง้าน  

4. มีการประเมินผลส าเร็จการด าเนนิงาน ทุกปีการศึกษา   

5. มีผลการด าเนินงานในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้รอ้ย

ละ 80 ของเป้าหมาย 

  

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลเพื่อรองรับงานและตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน Back Office  และผ่านทางเว็บไซค์ 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบโดยในปีการศกึษา 2554 ได้จัดท าแผนและก าหนดตัวบุคคลเพื่อ

ท าการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง ระบบทั้งในส่วนของทางอินเทอร์เน็ต และ Back Office และ

เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จ ผู้ด าเนินการจะบันทึกข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง ในระบบงานบริการ เมนู 

บันทึกงานบริการระบบ ขอ้มูลที่บันทึกประกอบด้วย หนว่ยงานและชื่อผู้ขอใช้ รายละเอียดของงานที่

ได้ท าการพัฒนา ปรับปรุง 

3. มกีารอบรบ และจัดท าคู่มอืแก่ผู้ใชง้านในส่วนของเจ้าหน้าที่ และมีขัน้ตอนแนะน าการใชร้ะบบ

ส าหรับนักศกึษาทางอนิเทอร์เน็ต เชน่ ขัน้ตอนส าหรับนักศึกษาใหม่ หรือการกรอกข้อมูลตา่ง ๆ ฯลฯ 
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4. มีการประเมินผลส าเร็จการด าเนนิงาน ทุกปีการศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงระบบ เชน่ การย้ายเครื่อง

แมข่่าย ไปไว้ที่ศูนย์คอมพวิเตอร์ ท าให้ผูร้ับบริการเข้าถึงขอ้มูล/ท ารายการได้เร็วขึ้น ศูนย์

คอมพิวเตอร์มรีะบบรักษาความปลอดภัยท าให้ระบบฐานข้อมูลมีความเสี่ยงน้อยมาก 

5. สามารถวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบให้แลว้เสร็จได้ร้อยละ 95  

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้ดียิ่งขึน้ เชน่ ระบบคิวเพื่อการสัมภาษณ์

นักศึกษาประเภทโควตา ประเภท Admissions ระบบรายงานตัวบัณฑิตในวันรับปริญญา ระบบแจ้ง

เวลาเข้าเรียนไม่ครบ 80% ทาง Online เป็นตน้ 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ  
 

รายการหลักฐาน  :  

เอกสารประกอบที่ 12.11.1   แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ประจ าปี 2554 

เอกสารประกอบที่ 12.11.2   ระบบและโปรแกรมที่ได้พัฒนาและปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.12  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด                                       
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  

                             (มีจุดทศนยิม) 
 

สูตรการค านวณ   โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์  
 

คะแนนที่ได้  =   ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80   

      จ านวนตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
  

รายละเอียดการด าเนินงาน :  ศูนย์บริการการศกึษามีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อมูล จ านวน 

จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 16 

จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 16 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏิบัติงานที่ก าหนด 100.00 

ระดับคะแนนการประเมินเทียบจาก 5 ระดับ 5.00 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

5.00 คะแนน 

(ร้อยละ 100) 
5 คะแนน 4.50 คะแนน  

 

รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.12   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้องการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

              ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) 
 

 

 

 

 

X  5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.13 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : ก าหนดเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจโดยรวมเป็นคะแนนเฉลี่ย 

           ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนยิม) 

สูตรการค านวณ   โดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์  

    คะแนนที่ได้    =    คะแนนความพึงพอใจของผูต้อบ 

                  จ านวนผูต้อบทั้งหมด 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 

ปีการศึกษา 2554   ผูร้ับบริการได้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ได้ประเมนิการ

ให้บริการของศูนย์บริการการศกึษา มผีลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77  จากคะแนนเต็ม 5 ระดับ 

แบ่งออกเป็น  

      ก. นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74     

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.78 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.79 

       ข. บุคลากรเป็นผู้ประเมิน  

1. ผลการประเมนิความพงึพอใจ  ด้านผู้รับบริการ  ได้คะแนนเฉลี่ย  3.83  

2. ผลการประเมนิความพงึพอใจ  ด้านกระบวนการภายใน  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77        

3. ผลการประเมนิความพึงพอใจ  ด้านการเงนิ  ได้คะแนนเฉลี่ย  3.73       

4. ผลการประเมนิความพงึพอใจ  ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู ้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71  

 มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง เชน่ จัดพนักงานอยู่ให้บริการในชว่งพักกลางวัน มีระบบจองคิว

ผา่นคอมพิวเตอร์  การขอเอกสาร Online โดยตัดเงนิจากเงินประกันของเสียหาย  เป็นต้น 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

3.77 คะแนน 3.77 คะแนน 3.51 คะแนน  
รายการหลักฐาน  : 

ตารางที่ 12.13.1  ระดับความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการของศูนย์บริการการศึกษา (นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน)  

ตารางที่ 12.13.2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การบริหารแบบ  “รวมบริการ ประสาน 

  ภารกิจ” ในภาพรวม  จ าแนกตามมิตคิวามพึงพอใจ (ประเมินโดยบุคลากร) 
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ตารางที่ 1:  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้     

 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
                        (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

2.5  ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้)                                  

7.1  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการ

การศกึษา และผูบ้ริหารทุกระดับของศูนย์บริการ

การศกึษา 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาศูนย์บริการการศกึษาสู่สถาบันเรียนรู้ 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 (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้)                                  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 
  

5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้)                                  

12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงนิและ

พัสดุ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.2  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

(ประเภทโควตา) 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.3  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.4  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน 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  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 

12.9  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.10  ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูลระบบ

ทะเบียนและประเมินผล 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.11  การวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประเมินผลนักศึกษา 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

12.12  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานที่ก าหนด 
4.50 

(ระดับ) 
(ร้อยละ 100) 

5.00  
(ระดับ) 

5 คะแนน 

12.13  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่ศูนย์บริการ
การศกึษา  

3.51 
(ระดับ) 

3.77 
(ระดับ) 

3.77 คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 
  

4.83 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ   4.89 คะแนน   
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ตารางที่ 2 :  ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554  

        เพื่อใชเ้ปรียบเทยีบกบัข้อมูล ในปีท่ีผ่านมา 2553 เพื่อดูพัฒนาการ  
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

2.5  ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ขอ้) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

7.1  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ า

ศูนย์บริการการศกึษา และผูบ้ริหาร

ทุกระดับของศูนย์บริการการศกึษา 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

7.2 การพัฒนาศูนย์บริการการศกึษาสู่

สถาบันเรียนรู้ 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ  

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   

12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ 

การเงนิและพัสดุ 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.2  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.3  การด าเนินการรับนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.4  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสาร

การศกึษาออนไลน์ 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.6  ระบบและกลไกการจัดตารางสอน

ตารางสอบ 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

12.7  ระบบและกลไกการจัดสอบ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

12.8  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 

12.9  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.10  ระบบและกลไกการให้บริการข้อมูล

ระบบทะเบียนและประเมินผล 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.11  การวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ

ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

12.12  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชีข้องการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

มผีลการปฏิบัตท่ีิบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปี  ร้อยละ 93.75 

มผีลการปฏิบัตท่ีิบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏบัิตกิารประจ าปี   

ร้อยละ 100  

12.13  ความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มี
ต่อศูนย์บริการการศกึษา  

ผู้รับบริการความพึงพอใจ 3.77 ผู้รับบริการความพึงพอใจ 
3.77 

เฉล่ียภาพรวม 4.88 4.89 
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ส่วนที่  3 
 

จุดเด่น-แนวทางเสริม และ จุดอ่อน –แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ

ประกันคุณภาพการศกึษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่  2 สรุป จุดเด่น/แนวทางเสรมิ และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขใน

ภาพรวมของหนว่ยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.มแีผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ ปณิธาน พันธ
กิจ ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และมีการ
ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดความส าเร็จของการด าเนิน งานตาม
ภารกิจครบทุกภารกิจ 

ไม่ม ี

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่ม ี
 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.หอ้งเรียนมคีวามทันสมัย มีอุปกรณ์สื่อ-โสตฯครบทุกหอ้ง

2.ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ให้บริการ Online มีความ

สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถรองรับผูเ้ข้าใช้

งานจ านวนมากได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาที่ส าคัญและครบถ้วนที่สุด 

ปรับปรุง/พัฒนา ระบบทะเบียนและ

ประเมินผลให้มีบริการที่หลากหลาย   

ตามความตอ้งการของผู้รับบริการ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบ ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มกีารบูรณาการงานประจ ากับงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ควรมีระบบและกลไกในการสร้าง

เครือขา่ยใหเ้ข็มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ใน

การเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย และดึงดูดนักศกึษาผูม้ี

ศักยภาพเข้ามาศกึษาให้มากขึ้น 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่ม ี

 

 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.มกีารจัดการความรู ้และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ มุ่งน าความรูท้ี่มอียู่อย่าง

กระจัดกระจายมารวบรวมใหอ้ยู่ในแหล่งเดียวกัน เป็น

หมวดหมู่ และน าไปใช้ประโยชน์ตอ่การพัฒนางาน 

2.มรีะบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประเมินผลที่มี

ความน่าเชื่อถือสูงสุด 

 

1. บูรณาการ KM ให้เข้ากับงานประจ า        

และเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 

2.ปรับปรุง/พัฒนา ระบบสารสนเทศ

เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ และ

ทันต่อสภาวะการณ์ 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

  มีการบูรณาการการประกันคุณภาพกับงานประจ า มีการ

ใช้ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมอืในการ

ก ากับการท างานของพนักงานเพื่อให้มปีระสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา  

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ ไม่ม ี

 

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีระบบและกลไกในการด าเนินงาน  ภายใต้นโยบายการ

บริหารงานแบบ  "รวมบริการ ประสานภารกิจ" อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่

บุคลากร และนักศึกษาทราบและเข้าใจ

มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ  c 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

การให้บริการแจง้จบการศึกษา Online ยังไม่ได้รับความพึง

พอใจตามเป้าหมาย 

ปรับปรุงระบบการแจ้งจบใหส้ะดวกต่อ

การใชง้าน 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ 

 
















































































































