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สรุปผลการประเมินศูนย์บริการการศึกษา 
 

 จุดเด่น 
1. ศูนย์ฯ ได้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีมากมาเป็นเวลาหลายปีตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ         สะท้อนถึงศักยภาพที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด      (S curve ใหม่) ซึ่ง
ศูนย์ฯได้เลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ทีน่อกจากจะมีการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันข้ามฝ่ายงาน เข้าใจงานของฝ่ายอ่ืน  สามารถป้องกันการ
เกิดของปัญหา หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น ามีธรรมาภิบาล ผลของการด าเนินงานสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในทุกระดับอย่างเป็นระบบและมีการติดตามเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็น
การด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพที่ยั่งยืน 

2. วัฒนธรรมคุณภาพองค์กรของศูนย์ฯ จากการร่วมคิดร่วมด าเนินการตามมาตรฐาน ISO ส่งผลให้บุคลากรมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3. บุคลากรได้รับโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง เช่น การน าเสนองานในการวิจัยสถาบัน การร่วมประกวด
ในเวทีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงประจักษ์ของบุคลากรแล้ว  ยังน าไปสู่การสร้าง
ความผูกพันกับหน่วยงานในที่สุด 

 แนวทางเสริม 
1. เพ่ือลดการท างานที่อาจเป็นภาระซ้ าซ้อน ศูนย์ฯ ควรน าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอใช้การรายงานผลการ

ด าเนินงาน และแผนพัฒนาที่ชัดเจนในแต่ละปีตามแนวปฏิบัติของ ISO แทนการจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ ในทุกปีที่แยกต่างหาก เนื่องจากการประกันคุณภาพคือการท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ
ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถวางแผนระยะยาวด้านการด าเนินงานและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม 
ความผูกพันต่อหน่วยงานอีกด้วย 

 จุดออ่น 
ไม่พบจุดอ่อนจากการด าเนินการที่ พิจารณาใช้ตัวบ่งชี้ปัจจุบัน แต่คะแนนของศูนย์ ฯ  ไม่ได้ เต็ม 5 

เนื่ อ ง จ า ก ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 2 .1 1  ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ มี ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ซึ่งโดยความพึงพอใจของผู้รับบริการจะไม่มีที่สิ้นสุด ศูนย์ฯ จึงจะไม่สามารถได้คะแนนเต็ม 

 แนวทางแก้ไข 
ศูนย์ฯ อาจพิจารณาน าผลส ารวจความพึงพอใจมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นเพ่ือให้ได้เต็ม 

5 (ซึ่งขัดกับธรรมชาติของการส ารวจความพึงพอใจที่โอกาสได้เต็มน้อยมากหรือแทบจะไม่มี) อย่างไรก็ตามการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาของศูนย์ฯ น้อยมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพของ
การท างานภายใต้ระบบงานที่ได้ด าเนินการแล้ว ศูนย์ฯ จึงควรยกระดับการพัฒนาตนเองและประเมินตนเองด้วย
เกณฑ์ท่ีท้าทายขึ้น (S curve ใหม่) ดังได้กล่าวแล้วในจุดแข็ง 

 



 

ข 
 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 8 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
 5 5  

เฉลี่ยคะแนน  
องค์ประกอบท่ี 1 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.5 7 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 7 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

 5 5  

7.2 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

7.3 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

7.4 6 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 7 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 9 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (9 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (9 ข้อ) 
 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 9 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

 

 

 

 

 



 

ค 
 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
12.1 5 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
 5 5  

12.2 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.3 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.4 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.5 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.6 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.7 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.8 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ 

 5 5  

12.9 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.10 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

12.11 คะแนน 
4 ขึ้นไป 

คะแนน 4 คะแนน 4  4 4  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 12 

4.90 
(ดีมาก) 

4.90 
(ดีมาก) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.94 
(ดีมาก) 

4.94 
(ดีมาก) 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี ้

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



 

ง 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

ศูนย์บริการการศึกษา มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และเป็น

ท่ียอมรับระดับสากล” เป็นหน่วยงานหลักในด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาแก่

นักศึกษาทุกระดับชั้น และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย มี

โครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอน

ตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษาได้เริ่ม

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา  ส าหรับปี

การศึกษา 2557 (ก.ค. 2557-มิ.ย. 2558) ศูนย์บริการการศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน 5 

องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (1 ตัวบ่งชี้) 
2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (1 ตัวบ่งชี้) 
3. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้) 
4. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
5. องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  (11 ตัวบ่งชี้) 

 

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และระดับผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในบทที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์บริการ
การศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

ก. ผลกำรประเมินคุณภำพในภำพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาได้คุณภาพในระดับดีมาก คือได้คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น  98.89% (บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวบ่งชี้ จาก 18 ตัว
บ่งชี้) ส าหรับตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 
100% ส าหรับตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของศูนย์บริการการศึกษา (หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง) ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 98.18% 

2. เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
2.1   ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หรือเป็นจุดเด่น จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
2) ตัวบ่งชี้ 2.5 อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 



 

จ 

 

3) ตัวบ่งชี้ 7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา 
                และผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา 

4) ตัวบ่งชี้ 7.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5) ตัวบ่งชี้ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
6) ตัวบ่งชี้ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
7) ตัวบ่งชี้ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
8) ตัวบ่งชี้ 12.1 การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
9) ตัวบ่งชี้ 12.2 การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 
10) ตัวบ่งชี้ 12.3 การด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
11) ตัวบ่งชี้ 12.4 การด าเนินการลงทะเบียนเรียน 
12) ตัวบ่งชี้ 12.5 ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
13) ตัวบ่งชี้ 12.6 การด าเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ 
14) ตัวบ่งชี้ 12.7 การด าเนินการจัดสอบ 
15) ตัวบ่งชี้ 12.8 การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 
16) ตัวบ่งชี้ 12.9 การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 
17) ตัวบ่งชี้ 12.10 การให้บริการระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประเมินผล 

 
2.2  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ไดค้ะแนน 4.00 คะแนน) จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  

ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 12.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการการศึกษา  

 

ข.   ผลกำรประเมินคุณภำพรำยองค์ประกอบ 
 

1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  
    (คะแนนเฉลี่ย 5  คะแนน  ระดับดีมำก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและงานแผน/โครงการ เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-
2559) การด าเนินงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 

 

2. องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต  (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมำก) 
 ศูนย์บริการการศึกษา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน และภายใต้นโยบายการบริการแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้น การดูแลการให้บริการห้องเรียนบรรยาย (อาคารเรียนรวม) ดูแลใน
ภาพรวมทั้งหมด มีบริการครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วนทุกห้องเรียน 
ในมาตรฐานเดียวกัน แต่ละห้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ส่วนระบบทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา เป็นระบบให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2545 และมีการปรับปรุง
ให้ทันต่อสภาวะการณ์ อยู่ตลอดเวลา  
3. องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ระดับดีมำก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกคนภายในหน่วยงาน มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการบริหารระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา  (QMRC) ประชุมภายในฝ่ายแต่ละฝ่าย ประชุม
ประจ าเดือน (บุคลากรทุกคน)  มีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่ก าหนดทิศทาง นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาหน่วยงานสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ า บุคลากรความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาคุณภาพ จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 (ระยะเวลา 3 ปี)  มีระบบฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนนักศึกษา ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงซึ่ง
ได้รับการเชื่อถือสูงสุดจากผู้รับบริการ จัดระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
4. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ระดับดีมำก) 

ศูนย์บริการการศึกษา มีการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ิม
ความท้าทายในตัวบ่งชี้ น าระบบการประกันคุณภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า และมีการน า
ผลการประเมินไปพัฒนางานเพ่ือยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

 

5. องค์ประกอบที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจหลัก (คะแนนเฉลี่ย 4.94 คะแนน ระดับดีมำก) 

ศูนย์บริการการศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมุ่งเน้นการ

ให้บริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ มีคู่มือคุณภาพ (QM) ระเบียบปฏิบัติ (QP) วิธีการ

ปฏิบัติงาน (WI) แบบฟอร์ม (FM)  มีตัวบ่งชี้ระดับฝ่ายที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ  

ข้อบังคับ ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจน  มีการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักการบริหารแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" 



สารบัญ 
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โครงร่างองค์กร 
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. ลักษณะองค์กร  
 ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้    การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2533 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ให้เป็นองค์การนิติ
บุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล  ศูนย์ฯ จึงเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบงานได้ตามกฎหมาย ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุน งานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
รับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนาระบบ และฝ่ายธุรการ การด าเนินงานต่างๆ ของศูนย์ฯ นับตั้งแต่วันที่รับพนักงานรุ่นแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 
2536 จ านวน 6 คน จนกระทั่งปัจจุบันมีจ านวน 29 คน (ไม่รวมผู้บริหาร)   ให้บริการด้านงานทะเบียนและ
ประเมินผล เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแหล่ง
สารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย   
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1) องค์กรมีผลิตภัณฑ์และบริการหลักอะไรบ้าง กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก คือ ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ซึ่งรองรับการให้ 
การให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา  การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผล
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และบริการหลัก ในแต่ละฝ่ายที่บริการและส่งมอบให้ลูกค้า ดังนี้ 
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 กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า 

1.1 ฝ่ายรับนักศึกษา 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 
 งานการรับสมัครเข้าศึกษา   
   ระดับปริญญาตรี  
    1) นักศึกษาประเภทโควตา   

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
- นักเรียนชั้น ม.6 หรือ 

    2) นักศึกษาประเภท Admissions  เทียบเท่า 
    3) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
       เทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ 

 - โรงเรียนมัธยมศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

    4) การรับโอนนักศึกษาจาก    
       สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 - นักศึกษาระดับ ป.ตรี 

    5) การขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี  
       เพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่ง 

  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
     ระดับปริญญาโท 
     ระดับปริญญาเอก 

 
นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
นักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

 งานแนะแนวการศึกษา   
    1) ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัด 
        หลักสูตรร่วมกับส านักงาน  
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ข้อมูลเพ่ือการแนะแนว
การศึกษา 

- นักเรียนชั้น ม.6 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

    2) การจัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์  
        แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  

 งานรับรายงานตัวข้ึนทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่  
   รวบรวมเอกสารการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ทุกระดับ 

 
ระเบียนประวัตินักศึกษา 

 
- นักศึกษาใหม่ทุกระดับ 
- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

 การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
   นักศึกษาแรกเข้าทุกระดับ 

ผลการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

นักศึกษาใหม่ทุกระดับ 
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1.2 ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 กระบวนการลงทะเบียนนักศึกษา 
1) จัดท าร่างปฏิทินการศึกษา 
2) จัดท าประกาศฯ ก าหนดการ 

        ลงทะเบียนเรียน 
3) ก าหนดรายละเอียดข้อมูลใน 

       ระบบทะเบียนฯ  
     - ผังปฏิทินการศึกษา  ผังวิชาการ    
       ผังค่าใช้จ่าย   
    - ก าหนดเงื่อนไขตรวจสอบการ 
      ลงทะเบียนเรียน  
    - เริ่มต้นระบบงานทะเบียนโดย 
      ก าหนด ป/ีภาคการศึกษา 

 4)เปิดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียน  
 5)ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

    -การขอลงทะเบียนเรียนต่ า-เกินหน่วย
กิตท่ีก าหนด  

    -การขอลงทะเบียนโดยมีเวลาสอบ
ซ้ าซ้อน 

 
ปฏิทินการศึกษา 
ประกาศก าหนดการ
ลงทะเบียน 
ข้อมูลการลงทะเบียน 

 
นักศึกษาทุกระดับ 

 

 กระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติ
นักศึกษา 

1) นักศึกษาบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
ผ่านทาง website http://reg.sut.ac.th 
2) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลประวัติ
นักศึกษาจากเอกสารที่นักศึกษาน าส่ง 
3) จัดเก็บซองระเบียนประวัตินักศึกษา 
4) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบ
ทะเบียนฯ ได้แก่ การย้ายสาขาวิชา  การลา
พัก/ให้พัก  การรักษาสถานภาพนักศึกษา  
การลาออก/ให้ออก 
 

 
 
ข้อมูลประวัตินักศึกษา 

 
 
- นักศึกษาทุกระดับ 

- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ 
  ที่ปรึกษา 
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กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 กระบวนการงานมาตรฐานการศึกษา 
1) ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามข้อบังคับฯ 
ปริญญาตรี หรือข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา 
เช่น 
   -  ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 
   -  ตรวจสอบการรักษาสถานภาพ 
      นักศึกษา 
   -  ตรวจสอบการครบก าหนดระยะเวลา 
      การศึกษา  
2) จัดท าประกาศฯ พ้นสถานภาพ 
   นักศึกษา 
3) บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนฯ 

 
ข้อมูลนักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับ ประกาศ มติ ฯลฯ  

 
-นักศึกษาทุกระดับ 

-ฝ่ายตารางสอนฯ 

-ฝ่ายประมวลผลฯ 

-ส่วนกิจการนักศึกษา 

-ส่วนการเงินและบัญชี 
-อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

-ส านักวิชา 

 

1.3 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 กระบวนงานจัดตารางสอนตารางสอบ
และการให้บริการห้องเรียน 

  

จัดตารางสอนตารางสอบ ตารางสอนตารางสอบ - นักศึกษาทุกระดับ 
- อาจารย์  
- บุคลากร 

จัดห้องเรียน ห้องเรียนตามตารางเรียน  
การรับจองห้องเรียน ห้องเรียน  

 กระบวนงานจัดสอบ   

จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ อุปกรณ์ส าหรับการสอบ อาจารย์ กรรมการคุมสอบ 
จัดเตรียมห้องสอบ ห้องสอบ -นักศึกษาทุกระดับ   

-อาจารย์  บุคลากร 
ด าเนินการจัดสอบ การสอบ นักศึกษาทุกระดับ  อาจารย์ 

บุคลากร 
ส่งกระดาษค าตอบ กระดาษค าตอบ อาจารย์ 
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1.4 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 งานประมวลผลการเรียน 
1)  การตรวจข้อสอบปรนัย 

     1) รับข้อมูลการตรวจข้อสอบ 
         จากฝ่ายตารางสอนฯ 
     2) ตรวจข้อสอบปรนัย 
     3) ส่งคะแนนให้ผู้สอน    

 
-  คะแนนสอบ 
-  รายงานคะแนนสอบ 
 
 

 
-  คณาจารย์  ผู้ช่วยวิจัย  
   ผู้ช่วยสอน 
 
 

   2) การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย 
1) รับข้อมูลผลการตรวจข้อสอบรนัย 

2) วิเคราะห์ข้อสอบ 
3) ส่งผลการวิเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอน

ทาง E-mail 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 

 
อาจารย์ผู้สอน 
 

3) การประมวลผลการเรียน 
  1) รับข้อมูลผลการศึกษาจาก 
     ส านักวิชา ฯ 
  2) บันทึกผล และประมวลผลการเรียน 
  3) ประกาศผลการเรียน 
  4) รายงานผลการเรียน  

 
-  ผลการศึกษา 
 

 
- นักศึกษา 
- อาจารย์ 

 

4) การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา  
1) ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา 
   ตามข้อบังคับ 
2) จ าแนกสภาพนักศึกษา  
3) จัดท าประกาศฯ  
4) แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 
- ประกาศฯ พ้นสภาพ

นักศึกษา  
- ประกาศฯ นักศึกษา

สถานภาพรอพินิจ 

 
- นักศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ผู้ปกครอง 
- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 
- ฝ่ายรับนักศึกษา 

 

 งานจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา   
1) ตรวจสอบค าร้องการขอเอกสารใน

ระบบฯ 
2) จัดท าเอกสาร 
3) ปรับสถานการรับเอกสารในระบบฯ 

 
- หนังสือรับรองฯ 
- Transcript 

 

 
- นักศึกษา 
- บัณฑิต 
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กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 งานส าเร็จการศึกษา   

1) รับค ำร้องแจง้จบในระบบฯ 
2) จัดท าข้อมูลนักศึกษาแจ้งจบที่มีผล

การเรียนครบถ้วน 
3) จัดท าเอกสารตรวจสอบจบส่ง 

ให้ส านักวิชาเพ่ือพิจารณาส าเร็จ
การศึกษา 

 
- รายชื่อนักศึกษาแจ้งจบ 
- รายงานโครงสร้างหลักสูตร

และผลการเรียนนักศึกษา 
 

 
- นักศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ส านักวิชา  

 

4) ตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา - ผลการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ส านักวิชา 

5) บันทึกสถานะผู้ส าเร็จการศึกษา  
ในระบบฯ 

6) จัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

-  รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
-  ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จ 
   การศึกษา 

- นักศึกษา 
 

7)  จดัท ำเอกสำรส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

 

-  ใบแสดงผลการศึกษา  
   (ฉบับส าเร็จการศึกษา) 
 - ใบรับรองส าเร็จการศึกษา    
 - ใบปริญญาบัตร 

- นักศึกษา 

 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
1) รับเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่

ต้องการให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
2) ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
3) แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  

 
ผลการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

 
- หน่วยงานภายนอก 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 

มทส. 
 

 งานตรวจสอบข้อมูลบัณฑิตศึกษา   
1) รับข้อมูลผลการคัดเลือกนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 
2) บันทึกระยะเวลาเริ่มต้นสอบ-สิ้นสุด

การสอบ 
3) บันทึกผลสอบที่ได้รับจากส านักวิชา  
4) นักศึกษาตรวจสอบผล  

 
- ผลการสอบประมวล 
  ความรู้ 
- ผลการสอบวัดคุณสมบัติ  
- ผลการอนุมัติโครงร่าง 
  วิทยานิพนธ์ 
- ผลการสอบ 
  ภาษาต่างประเทศ 

 

 
- นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ส านักวิชา 
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1.5 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 งานวิเคราะห์ พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 
โปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
นักศึกษา ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน 
และระบบอ่ืนๆ 

1) รับค าขอพัฒนาระบบหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

2) เก็บข้อมูลและรายละเอียดกับผู้ขอรับ
บริการ 

3) ด าเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ระบบ
หรือโปรแกรม 

4) ทดลองใช้งานและส่งมอบระบบ หรือ
โปรแกรม 

5) จัดท าคู่มือ หรือให้ค าแนะน าการใช้งาน 
6) ประเมินผลความพึงพอใจเมื่อสิ้นภาค

การศึกษา 

 
 
 
 
 
- ระบบทะเบียนและ
ประเมินผล 
- ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน 
- โปรแกรมอ่ืนๆ  
 

 
 
 
 
 

- นักศึกษา 
- อาจารย์ 
- บุคลากร 
- ผู้ปกครอง 

 
 
 

 งานให้ข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบียน
และประเมินผล 

1) รับค าขอบริการข้อมูล 
2) เก็บข้อมูลและรายละเอียด 
3) ดึงข้อมูลรายการให้ตามค าขอข้อมูล 
4) ส่งข้อมูลทางอีเมล์ หรือทางส่งงานผ่าน

ทางสารบรรณฯ 
5) ส่งแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการข้อมูล  

 
 
 

- ข้อมูลสารสนเทศระบบ
ทะเบียนและประเมินผล 

 
 
 

- นักศึกษา 
- อาจารย์ 
- บุคลากร 

 

 

 

 

 



8 
 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 งานดูแลฐานข้อมูลระบบทะเบียนและ
ประเมินผล และระบบตรวจสอบเข้าชั้น
เรียน 

1) ตรวจสอบและก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ระบบทะเบียนและประเมินผล 

2) ให้ค าแนะน าและบริการข้อมูลนักศึกษา
จากระบบฐานข้อมูล 

3) ส ารองข้อมูลจากฐานข้อมูล 

 
 
 
- สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
 
- ข้อมูลระบบทะเบียนและ
ประเมินผล 

-ข้อมูล 

 
 
 

- นักศึกษา 
- อาจารย์ 
- บุคลากร 
- ผู้ปกครอง 

 

 งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียน
และประเมินผล 

1) บริการส่ง SMS ข้อมูลระบบทะเบียนและ
ประเมินผล เช่น เกรด ก าหนดการตาม
ปฏิทินการศึกษา และวันส าคัญต่างๆ 

- ข้อความ SMS 
- ข้อมูลข่าวสาร 
- ข้อมูลแบบประเมินความพึง
พอใจ 

- นักศึกษา 
- อาจารย์ 
- บุคลากร 
- ผู้ปกครอง 

 

2) ดูแลการตอบแบบสอบถามและประเมิน
ความพึงพอใจของระบบทะเบียนและ
ประเมินผล 

  

3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บศูนย์บริการ
การศึกษา เว็บระบบทะเบียนและ
ประเมินผล และทาง Facebook 

  

1.6  ฝ่ายธุรการ 

กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 การรับ-ส่งเอกสาร 
การรับเอกสาร 
- การรับหนังสือจากงานสารบรรณ 

   - คัดแยกเอกสาร  ลงทะเบียนรับหนังสือ  
   - บันทึกสัง่การ/การด าเนินการ 
   - ส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

การส่งเอกสาร 
   - รวบรวมหนังสือฝากส่ง 
   - ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง  
   - ส่งเอกสาร 

 
เอกสารรับ 
 
 
 
 
 
 
เอกสารส่ง  

 
- บุคลากรภายใน/

ภายนอกหน่วยงาน 
- หน่วยงานภายใน/

ภายนอกหน่วยงาน 
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กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

 เงินส ารองจ่าย 
 - จัดท าหนังสือขออนุมัติเงิน 
      ส ารองจ่าย 
 - จองงบประมาณ  
 - เขียนใบขอยืมเงินหรือใบเบิก เงิน 
 - เบิกเงิน (จากธนาคาร หรือเงินสดในมือ) 
 - บันทึกรายการยืมเงินหรือเบิกเงิน  
 - ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน-คืนเงิน  
     หรือเบิกเงิน  
 - บันทึกการคืนเงนิยืม หรือการเบิกเงิน 
 - จัดท าบนัทึกขออนุมัติเบิกเงินชดเชย 
 - บันทึกรับเงนิชดเชย 
 - ตรวจนับเงินสดในมือ 

เงินส ารองจ่าย บุคลากรศูนยบ์ริการ
การศึกษา 

 การเบิก-จ่ายพัสดุ 
- เบิกพัสดุจากส่วนพัสด ุ

   - รับพัสดุจากส่วนพสัดุ  
   - ตรวจสอบและจัดเก็บห้องพสัดุ 
   - ฝ่ายตา่ง ๆ เบิกพัสดุ 
   - บันทึกจ านวนที่เบิก 
   - น าพัสดุให้ผู้เบิกพัสด ุ

พัสด ุ บุคลากรศูนยบ์ริการ
การศึกษา 

 งานประชุมศูนย์บริการการศึกษา 
- ตรวจสอบวันวา่งผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการฯ 
    - จองห้องประชุม 
    - จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
    - จัดเตรียมสถานที่การประชมุ 
    - จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ความพร้อมของการประชุม - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการฯ 
- บุคลากรภายใน /

ภายนอก 
- หน่วยงานภายใน/

ภายนอก 

 งานเลขานุการ 
- ตรวจแฟ้มเพื่อน าเสนอผู้บริหาร จาก

หน่วยงานภายนอกและฝ่ายต่างๆ 
- บันทึกการนดัหมายการประชมุ/จัดนักศึกษา

เข้าพบ 
- จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม  

 
ตรวจเอกสาร 
 
ตารางการนัดหมาย 
เอกสารการประชุม 
 

 
- ผู้บริหาร 
- อาจารย ์
- บุคลากรภายใน/

ภายนอกหน่วยงาน 
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กลไกการให้บริการ/วิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

- บันทึกค าสั่งมหาวิทยาลยัที่แตง่ตั้ง 
  ผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการ/ 
  คณะท างาน 
- ประสานการขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลยั 

ค าสั่ง 
 
 
รถรับผู้บริหาร 

- หน่วยงานภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน 

- นักศึกษา 
 

 งานประสานด้านบริการ 
- ดูแลห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 

- ดูแลห้องพักอาจารย์ประจ าอาคารเรียนรวม 

1 และ 2 

 
ความพร้อมใช้งาน 

 
- บุคลากรภายใน/

ภายนอกหน่วยงาน 
- อาจารย ์

 

 

2) วัฒนธรรมองค์กร ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมขององค์กร 
 

วัฒนธรรมองค์กร ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส. 
ปณิธาน   บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
วิสัยทัศน์   ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และ

เป็นที่ยอมรับระดับสากล 
ค าอธิบาย ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การ
ลงทะเบียน  การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็น
ผู้น าด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

พันธกิจ     ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์ที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านทะเบียนและประมวลผล 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก  
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ในการให้บริการ 

ภารกิจ  
 

1. ให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัด
สอบ การประมวลผลการศึกษา  การส าเร็จการศึกษา การวิเคราะห์และพฒันาระบบ
ทะเบียนและประมวลผล  

2. พัฒนางานบริการเพื่อสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิน่ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เป้าประสงค์ 1. ศูนย์บริการการศึกษามีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผลภายใต้     อัตลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

2. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับการยอมรับระดับสากล 
ค าอธิบายเป้าประสงค์หลัก  
1. เพื่อให้ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลชั้นน า  

ภายใต้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ 
ด้าน อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียนนักศึกษา ด้านตารางสอน
ตารางสอบ ด้านประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ด้านธุรการ เป็นต้น และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และทุกระบบของการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้หน่วยงานได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านงานทะเบียนและประเมินผล มี
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม   

ค่านิยมขององค์กร ถูกต้อง (Correct)  เป็นเลิศ (Excellent) เต็มใจให้บริการ (Service mind) 

สมรรถนะหลักของ
องค์กร   

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน  การจัดตารางสอน
ตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 

 
3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  บุคลากรศูนย์บริการการศึกษา มีจ านวน   31  คน  ดังนี้ 

 บุคลากร รวม 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญาเอก 

1. สายวิชาการ 2 - - - 2 

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ      

     2.1  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์ฯ 1   1  

     2.2  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 - 19 3 - 

     2.3  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 2 - 2 - - 

     2.4  พนักงานธุรการ 2 - 2 - - 

3. ลูกจ้างชั่วคราว 2  2 - - - 

รวม 31 2 23 4 2 
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4) ผู้เรียนและลูกค้าอื่น (Students and Other Customers) ได้แก่ โรงเรียน นักเรียน  นักศึกษา 
   อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง 

5) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

5.1 ภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5.2 ภายนอก  ผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ 

6)  ผู้ส่งมอบ (Suppliers) ได้แก่ บริษัทผู้บ ารุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา เครื่องตรวจ 
    กระดาษค าตอบ เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา เครื่องพิมพ์ (line Printer)   

ระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัติ และโรงพิมพ์  
7) พันธมิตร (Partners)   แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

7.1 ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         7.2 ภายนอก  โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
    ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

8) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
8.1 มีการแข่งขันการรับนักศึกษาสูงมาก 
8.2 มีการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ  มติ  ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง 
8.3 จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน แตจ่ านวนห้องเรียนมีจ ากัด 
8.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

9) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 
9.1 มีระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

9.2 มีระบบทะเบียนและประมวลผลที่ทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้     

ทันการณ์ 

9.3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่รับผิดชอบ (Knowledge and Skills) 

เ ต็ ม ใ จ ให้ บ ริ ก า ร  (Service Mind) อดทน  ทุ่ ม เท  เ สี ย สล ะ  เ พ่ื อองค์ ก ร 

(Engagement) 

9.4 มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
10) สินทรัพย ์ องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ ์งบประมาณ ได้แก่ 

10.1 อาคารเรียนรวม 1 , 2  ห้องเก็บข้อสอบ 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/
https://www.facebook.com/cuptthailand
http://www.aupt.or.th/
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10.2 เทคโนโลยี และอุปกรณ์  
 - ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
 - Hardware (1 Database server,  4 Web server) 
 - เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ (OMR) 

 - เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา  
 - เครื่องพิมพ์ (line Printer)   
 - อุปกรณ์ระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัติ 

        10.3 งบประมาณ  
   - รายได้เกิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าสมัคร ค่าหน่วยกิต  

  แต่ต้องส่งรายได้ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย  
- รายจ่าย แยกตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   

11)  กฎระเบียบข้อบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ  
- ระเบียบ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557   

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555   

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา        
ขัน้ปริญญาตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558   

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557   

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555   

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา  ขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา  ขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558   
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550  



14 
 

12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540  
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542  
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป 

พ.ศ. 2545  
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่ 
18. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป 

พ.ศ. 2545 
 

 -ข้อบังคับ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2555 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2556 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 พ.ศ. 2556 
 

-ประกาศ 
1. อัตราค่าธรรมเนียมในการด าเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และเทียบโอนรายวิชาฯ พ.ศ. 2558  
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  
3. อัตราค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)  
4. อัตราค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ฉบับที่ 2 (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป)  
5. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป  
6. หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน  
7. การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ  
8. การค้างช าระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก  
9. ค่าประกันของเสียหาย พ.ศ. 2540 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 
1. โครงสร้างองค์กร และระบบธรรมาภิบาล 
 ศูนย์บริการการศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการ

การศึกษา จ านวน 14 คน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี (ประธานคณะกรรมการฯ ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรม ผู้แทนส านักวิชาทุกส านักวิชา ผู้แทนศูนย์ที่เกี่ยวข้อง มีผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาท า
หน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาท าหน้าที่กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษามีบทบาทหน้าที่  คือ ก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พิจารณาหาแนวทางการ
ประสานงานระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดี
มอบหมายนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของศูนย์จ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานฯ หัวหน้าฝ่าย ท าหน้าที่บริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของส่วนงาน มหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวตักรรม 

รองผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

หวัหนา้ส านกังานผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

ผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

หวัหนา้ฝ่าย  

ธุรการ 

 หวัหนา้ฝ่าย       

รบันกัศึกษา 

หวัหนา้ฝ่าย

ทะเบยีนนกัศึกษา 

อธิการบดี 

หวัหนา้ฝ่าย

ตารางสอนตารางสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายประมวลผล

และขอ้มูลบณัฑิต 

หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะห์

และพฒันาระบบ 

คณะกรรมการประจ า

ศูนยบ์ริการการศึกษา 
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2. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
วิธีการ เครื่องมือ ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงผลการด าเนินงาน มีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2556 โดยได้จัดท าคู่มือคุณภาพ 
(QM) ระเบียบปฏิบัติ (QP) วธิีการ
ปฏิบัติงาน (WI) แบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องในงาน มีการตรวจติดตาม
ทั้งภายใน (Internal Audit) และ
จากภายนอก (third-party audit)  
และมีการพัฒนาการรักษาระบบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ได้รับการรับรองในระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 

Certificate Number TH005855 

 

การประเมินผลงาน -มีการติดตาม KPI ตามวัตถุประสงค์
คุณภาพ ISO ทุกภาคการศึกษา 
-มีการจัดเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ 
-มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
โครงการ 
-มีการประชุมพนักงานทุกเดือน 

มีผลการด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กระบวนการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร ที่
หลากหลายเช่น website social 
media     e-Office  e-mail มีการ
ประชุมภายในฝ่าย ฯลฯ และ มีการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา สาขาวิชา 
ส านักวิชา ฯลฯ  

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานมี
ข้อผิดพลาดลดลง 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์บริการการศึกษา โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)   

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ

ของหน่วยงาน 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ   
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง

น้อย  ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์ฯและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2555 ศูนย์ฯได้จัดประชุมบุคลากรทุกคนเพ่ือให้ทราบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา

ศูนย์บริการการศึกษา  และได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2559) โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT-Analysis) ของหน่วยงาน วิเคราะห์รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 
10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 
2559) แล้วน าเสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 26 
มิถุนายน 2555 (เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-1) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และระดับฝ่ายมีการถ่ายทอดลงไปสู่ระดับ
งานและระดับบุคคลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามแผนที่ตั้งไว้ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่ายฯและการประชุมฝ่าย 
(ตารางที่ 1.1.2-1) 

3. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการนั้น ด าเนินการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก 1) ที่ประชุม
ภายในฝ่ายฯ  2) ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย  3) คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ 
4) น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง  

4. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
วัดผลส าเร็จของงาน/โครงการ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ จาก 11 ตัวบ่งชี้ (ตารางที่ 1.1.4-1)  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ครบทุกภารกิจ และผลการด าเนินงานที่วัดค่าการ
บรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปจ านวน 11  ตัวบ่งชี้ จาก 11 ตัวบ่งชี้  (ตารางที่ 
1.1.5-1 ) 

6. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามตัวบ่งชี้ทุก    ไตรมาส 
(4 ค รั้ ง /ปี )โด ย ร าย ง าน ผู้ บ ริ ห า ร ต าม ล า ดั บ ขั้ น ผ่ า น ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย 
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา (ตารางที่ 1.1.7-1, เอกสารอ้างอิงที่ 
1.1.7-1)    

8. มีการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  ไปปรับปรุง เช่น 
การจัดท าเข็มวิทยฐานะโดยไม่ต้องสลักชื่อด้านหลัง  การลงนามของนายทะเบียนในเอกสารการศึกษา ด้วย
วิธีการ Scan ลายมือชื่อ การปรับรูปแบบในหนังสือรับรอง เป็นต้น 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  :  
 
ตารางที่ 1.1.2-1  สรุปการประชุมบุคลากรแต่ละฝ่ายประจ าปีการศึกษา 2557 
                       (1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58) (หน้า 68) 
ตารางที่ 1.1.4-1  ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 (หน้า 70) 
ตารางที่ 1.1.5-1  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  

   ปีงบประมาณ 2557 (หน้า 71) 
ตารางที่ 1.1.7-1  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี  

       (พ.ศ. 2555-2559) (ประเมินผลแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 255) (หน้า 72) 
  แผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559) (http://web.sut.ac.th/ces/) 
เอกสารอ้างอิง : 
1.1.1-1   แผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559) (http://web.sut.ac.th/ces/)  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  

1. ครั้งที่ 2/2557 (11 ก.ย. 57) 
2. ครั้งที่ 3/2557 (26 ธ.ค. 57) 
3. ครั้งที่ 1/2558 (10 เม.ย. 58) 
เผยแพร่ทาง Web Site : http://web.sut.ac.th/ces/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  : อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้   
2. มีบริการแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ในด้านห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ และมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแผนการบ ารุงรักษา  

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  ครบถ้วนทุกห้องเรียน และสามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ (เอกสารประกอบท่ี 2.5.1-1) 

2. มีบริการแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (http://reg.sut.ac.th) เช่น ค าแนะน า
เกี่ยวกับงานทะเบียนและประเมินผลที่นักศึกษาควรรู้ (กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ถามต่อปัญหาด้าน
งานทะเบียนและประเมินผล) อยู่ในระบบ Online และมีการฝึกอบรมการลงทะเบียน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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และระดับบัณฑิตศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เอกสารประกอบที่ 2.5.2-1) ภาคการศึกษาที่ 1 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยในทุกห้อง
ห้องเรียนมีเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ครบทุกห้อง มีระบบ wifi บริการฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ท าให้นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ 
http://reg.sut.ac.th ซึ่งให้บริการทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ และมีแผนการบ ารุงรักษาทุกภาคการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยที่ดูแลอาคาร
เรียนรวม ได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์โดยการประสานกับหน่วยงาน
ที่ดูแลได้แก่ ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตารางที่ 2.5.5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อได้ไม่ต่ ากว่า 3.51 (ตารางที่ C-6.1-1) 
7. มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน เช่น เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้อง 300 ที่

นั่ง จ านวน 4 ห้อง และห้องขนาด 150 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามนโยบาลของ
มหาวิทยาลัย  และสามารถได้รับรางวัลพ้ืนที่ลดการใช้พลังงาน มทส. “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในงานวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558 มทส. ร่วมใจลดการใช้พลังงาน  และได้เปลี่ยน Projector ห้องเรียน 20 
ห้อง มีการซ่อมบ ารุงเก้าอ้ีในห้องเรียนขนาด 600 ที่นั่ง  (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.5.7-1) 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ (7 
ข้อ) 

5 คะแนน 7 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 2.5.1-1  รายละเอียดห้องในอาคารเรียนรวม  (หน้า 74) 
เอกสารประกอบที่ 2.5.2-1  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (หน้า 75) 
ตารางที่ 2.5.5-1     แผนการซ่อมบ ารุงรักษาห้องเรียน อาคารเรียนรวม  (หน้า 77) 
ตารางที่ C-6.1-1   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 (พ.ค. 57- เม.ย.58) (หน้า 79) 
เอกสารประกอบที่2.5.7-1 ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในการบ ารุงรักษาห้องเรียน 

    ปีการศึกษา 2557  (หน้า 82) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 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 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามระเบียบ หรือข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของศูนย์ฯ   เช่น ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 รับทราบผลการด าเนินงานฝ่ายภายในศูนย์ฯ พิจารณาตัดสินปัญหา ให้
ความเห็นในการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับศูนย์ฯ และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดล่วงหน้า (ตารางที่ 7.1.1-1)      

2. ผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการการศึกษา มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินการของศูนย์ฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมายจากมหาวิทยาลัย เร่งรัดเพ่ือยกระดับการบริการให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับ
สากล ใช้สารสนเทศในการท างานและตัดสินใจ  

3. ผู้บริหารก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ก ากับดูแลบุคลากรภายในศูนย์ฯอย่างใกล้ชิด สื่อสารผ่านแผนงาน/โครงการ และผลการด าเนินงาน ใน
รูปแบบการกระจายอ านาจ ผ่านหัวหน้าฝ่ายไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน  มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  ศูนย์บริการการศึกษา  (QMRC) และ
บุคลากรศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือนและมีการจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือเป็นหลักฐาน(ตารางท่ี1.1.2-1)      

4. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม  เช่น การลดขั้นตอนการท างาน (เอกสารประกอบที่ 7.1.4-1)  ให้แต่และฝ่ายมีการจัด
ประชุมภายในฝ่าย ประชุมหัวหน้าฝ่าย ประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ เดือนละครั้งเพ่ือร่วมคิดร่วมท าให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีการบูรณาคน-งานในหลาย ๆ ภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีรูปแบบการ
บริหารงานแบบกระจายอ านาจ (ตารางที ่7.1.4-1) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ให้บุคลากรเพ่ิมขีดสมรรถนะของตนเอง 
(Core Competency ได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  ตามที่สนใจ และตามที่ศูนย์ฯ 
เห็นว่าพนักงานควรพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 7.1.5-1)  

6. ผู้บริหารทุกระดับของศูนย์ฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ใช้
ศักยภาพและภาวะผู้น าที่มีอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คนในหน่วยงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดนโยบายการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือประหยัด
การใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.44 (ตารางที่ 7.1.6-1) 

7. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การน าหน่วยงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
(เอกสารประกอบท่ี 9.1.9-1)   
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมนิ 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ 

 

 

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที ่7.1.1-1  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา(หน้า 83) 
ตารางที่ 7.1.4-1  สรุปกิจกรรมภายในศูนย์บริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.57-30 มิ.ย.58 (หน้า 87) 
เอกสารประกอบที่ 7.1.4-1 การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน  (หน้า 88) 
ตารางที่ 7.1.5-1  สรุปการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และดูงาน ของพนักงานศูนย์บริการการศึกษา  

  ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.57-30 มิ.ย.58 (หน้า 89) 
ตารางที ่7.1.6-1  ผลส ารวจความคิดเห็นแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
      (Good governance) ศูนย์บริการการศึกษา  ปีการศึกษา พ.ศ. 2557  (หน้า 94) 
ตารางที่ 1.1.2-1 :  สรุปการประชุมบุคลากรแต่ละฝ่ายประจ าปีการศึกษา 2557   (หน้า 68) 
 
เอกสารอ้างอิง : 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา (เผยแพร่ http://web.sut.ac.th/ces/) 

1. ครั้งที่ 2/2557 (11 ก.ย. 57) 
2. ครั้งที่ 3/2557 (26 ธ.ค. 57) 
3. ครั้งที่ 1/2558 (10 เม.ย. 58) 

- รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์บริการการศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา (QMRC) 
- รายงานการประชุมประจ าเดือนภายในแต่ละฝ่ายทั้ง 6 ฝ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

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   :    
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ในปีการศึกษา 2557 ศูนย์บริการการศึกษามีการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 1 เรื่อง คือ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หน่วยงาน (เอกสารประกอบท่ี 7.2.1-1 )  
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2. ศูนย์บริการการศึกษาได้ก าหนดให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) บุคลากรส านักวิชา จ านวน 1 คน  2) 
บุคลากรประจ าหอพัก หอพักละ 1 คน  3) ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร แต่ละชั้นปี (ประธานชั้นปี 
รองประธานชั้นปี หรือฝ่ายวิชาการ) รวมหลักสูตรละ 4 คน 4) ตัวแทนองค์การนักศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ 
องค์การนักศึกษา จ านวน 5 คน  

3. ศูนย์บริการการศึกษาได้จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการ ณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ในรูปแบบกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานความรู้ ได้แก่ ฐานความรู้ที่ 1 : อยากย้ายสาขา กลับเข้าศึกษาใหม่ ท าอย่างไรดี 
ฐานความรู้ที่ 2 : ลงทะเบียนมีปัญหาน้อง ๆ ท าอย่างไร /ใช้ระบบทะเบียนให้ปลอดภัยอย่างไร รู้ยัง ! 
ฐานความรู้ที่ 3 : ไปสอบให้ถูกต้องใช้ห้องไม่มีปัญหา  ฐานความรู้ที่ 4 : ท าเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา 
(เอกสารประกอบท่ี  7.2.3-1 , 7.2.3-2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ให้บริการร่วมกัน ณ 
อาคารเรียนรวม 1,2  ได้แก่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา (ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา)  ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ) ส่วนอาคารสถานที่ (7 พ.ค. 2558) 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ) มีการวัด
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารประกอบที่  7.2.3-3 , 7.2.3-4) จากการเปรียบเทียบ คะแนน 
Pretest- Posttest  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ “ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” พบว่า  ค่าสถิติ t-test คะแนนสอบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
มีความสัมพันธ์กัน และเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ แล้วมีคะแนนสอบเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (เอกสารประกอบท่ี  7.2.3-5)  

4. ศูนย์บริการการศึกษามีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ออกมาในรูปเอกสาร เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความ
ความรู้ทาง http://web.sut.ac.th/ces 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  มาปรับปรุงการ
ท างาน เช่น การปรับรูปแบบในหนังสือรับรอง การลงนามของนายทะเบียนในเอกสารการศึกษาด้วยวิธีการ 
Scan ลายมือชื่อ การปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับบริการ ฯลฯ มีหน่วยงาน
ภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ (เอกสารประกอบที่ 9.1.9-4)   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์ฯ 
ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น SUT KM Award  2014  ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม       ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  ณ ห้องสุรนารี 
สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เอกสารประกอบท่ี 7.2.5-1) 

 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ 
 

 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 7.2.1-1  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หน้า 96) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.3-1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประเด็น : ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติ 

  ที่เก่ียวข้อง กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หน้า 99) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.3-2  โปสเตอร์ KM  (หน้า 100) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.3-3  สรุปประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ 

  ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา (หน้า 101) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.3-4  ผลการประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย  

   (หน้า 105) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.3-5  รายงานผลการทดสอบก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ 
   (หน้า 106) 
เอกสารประกอบที่ 7.2.5-1  รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น SUT KM Award  2014  (หน้า 107) 
เอกสารอ้างอิง : 
เผยแพร่ความความรู้ : เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์บริการการศึกษา 

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

http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งช้ีที่ 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 ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 

1.  มีนโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน 

โดยครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานและการบริหารจัดการ และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   
4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ  
 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่
เกี่ยวข้อง   

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ศูนย์บริการการศึกษามีแผนการพัฒนาระบบ  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ (พ.ศ. 

2555-2559) โครงการพัฒนาขีดความสามารถระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา (โครงการปรับปรุง
ระบบทะเบียนและประเมินผล) (เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1)  และแผนการพัฒนาระบบทะเบียนและ
ประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2557 ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  (เอกสารประกอบท่ี 7.3.1-2) 

2. ศูนย์บริการการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านข้อมูลนักศึกษา เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ พร้อม
ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง  จึงมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน มี
การประชุมร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ในศูนย์บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีท่ีมีการปรับปรุง จัดท า
ระบบต่างๆ  ดังนี้  

2.1) การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบทะเบียนและประเมินผล เช่น รายละเอียดขอบเขตงาน
พัฒนาระบบ “เงินยืมเพ่ือการศึกษา มทส. ประจ าปีการศึกษา 2556” (เอกสารประกอบที่ 7.3.2-1) 
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2.2) การพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือความเพ่ิมความสะดวกส าหรับผู้ใช้งาน เช่น แบบฟอร์มขอท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาใหม่ (เอกสารประกอบที่ 7.3.2-2)  รายงานให้มีสแกนลายมือชื่อนายทะเบียนลง
เอกสารผลการลงทะเบียนตามรหัสนักศึกษา (เอกสารประกอบท่ี 7.3.2-3)   

3. มีระบบการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ (http://reg.sut.ac.th) และสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2557  ดังนี้  

3.1) ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผล มีผลประเมินเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน (เอกสารประกอบที่ 7.3.3-1)  

3.2) ระดับความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีผลประเมินเฉลี่ย 4.55 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 7.3.3-2)  

4. ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอมถามแบบออนไลน์มาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ทะเบียนและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ เช่น 
โปรแกรมการพิมพ์ค าสั่งกรรมการคุมสอบผ่านอินเทอร์เน็ต (เอกสารประกอบที่ 7.3.4-1)  เมนูพิมพ์
ประวัติกิจกรรมในเว็บไซต์ระบบทะเบียน (เอกสารประกอบท่ี 7.3.4-2)    

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายใน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต ให้กับส่วนแผนงานเพ่ือจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดทุกปี  ข้อมูล
นักศึกษาใหม่ส่งให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น  ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีรหัสบัตรประชาชนและชื่อ สกุล 
ซ้ าซ้อน ประจ าปีการศึกษา 2557 (ตามเอกสารประกอบที่ 7.3.5) 

 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (หน้า 108) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.1-2  แผนการพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน 
         และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2557(หน้า 111) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.2-1  รายละเอียดขอบเขตงานพัฒนาระบบ “เงินยืมเพ่ือการศึกษา มทส.  
          ประจ าปีการศึกษา 2556” (หน้า 114) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.2-2  แบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ (หน้า 117) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.2-3  รายงานให้มีสแกนลายมือชื่อผู้ช่วยนายทะเบียนลงเอกสารผลการ 
          ลงทะเบียนตามรหัสนักศึกษา (หน้า 118) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3-1  ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผล  (หน้า 119) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.3-2  ระดบัความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
                                     ศูนย์บริการการศึกษา(หน้า 120) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.4-1  โปรแกรมการพิมพ์ค าสั่งกรรมการคุมสอบผ่านอินเทอร์เน็ต(หน้า 122) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.4-2  เมนูพิมพ์ประวัติกิจกรรมในเว็บไซต์ระบบทะเบียน  (หน้า 123) 
เอกสารประกอบที่ 7.3.5     ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบ ข้อมูลนักศึกษาที่มีรหัสบัตร      
                                    ประชาชนและชื่อ สกุล ซ้ าซ้อน ประจ าปีการศึกษา 2557   (หน้า 124) 
 
เอกสารอ้างอิง  :  
7.3.1-1    ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
       (http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :    
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
    ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ 
   จรรยาบรรณของบุคลากร  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก / อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตาม
แผน   

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ 
    มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษา มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็น
ประธานคณะท างานฯ เพ่ือท าหน้าที่จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และจัดท ารายงานฯ 
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย(เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของศูนย์บริการการศึกษา  
ได้ 5 ปัจจัย ได้แก่  1)ความเสียหายของข้อมูล หรือระบบปฏิบัติระบบทะเบียนและประเมินผล ใช้การ
ไม่ได้อันเกิดจากNetwork ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ 2) ผลการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภท
โควตาไม่ถูกต้อง (เอกสารประกอบที ่7.4.2-1)  

3. ศูนย์บริการการศึกษา มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2  และน าผลเสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
(เอกสารประกอบท่ี 7.4.2-1) 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบและด าเนินการตามแผนดังกล่าว (เอกสาร
ประกอบท่ี 7.4.2-1) 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท าการประมวลความเสี่ยงในภาพรวม
ของศูนย์ฯ และหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย และจัดล าดับความส าคัญ หากปัจจัยใดมีความเสี่ยงสูง
จะด าเนินการทันทีแต่หากความเสี่ยงใดยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้น ๆ 
ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การประชุมครั้ง
ที ่2/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558) 

6. ศูนย์บริการการศึกษา มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง(เอกสารประกอบท่ี 7.4.6-1) 

 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (หน้า 125)  
เอกสารประกอบที่ 7.4.2-1  การระบุปัจจัยเสี่ยง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุม 
             ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (หน้า 128) 
เอกสารประกอบที่ 7.4.6-1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน   

     ระดับหน่วยงาน (หน้า 129) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรือไม่มี () 

การด าเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการประจ าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารของหน่วยงาน 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ และ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3)การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และมีการด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และภายใต้ศูนย์ฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะท างานการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าหน่วยงาน(เอกสารประกอบที่ 9.1.2-1)  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธาน
คณะท างานฯ และคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 
ก่อนส่งให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและนอกจากนี้ยังได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญและตรงตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ อีกจ านวน 11 ตัวบ่งชี้  

4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ.2548-2557 ) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจะหาแนวทางแก้ไข 
ส่วนจุดแข็งก็จะแสวงหาแนวทางเสริม และตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น
ท าตัวบ่งชี้ (เอกสารประกอบท่ี 1.1.7-1)  

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของศูนย์ฯ มีส่วนในการสะท้อนข้อคิด
ความเห็ น ในการประกันคุณ ภาพการศึกษาของศูนย์ฯ ผ่ านช่องทางต่ าง ๆ  เช่น  Web Site : 
http://reg.sut.ac.th Social Media  e-mail แบบสอบถามความพึงพอใจ โทรศัพท์ ระเบียบปฎิบัติ 
การรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ในระบบบริหารคุณภาพ ฯลฯ   

7. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล 
ศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย  เช่น  ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประเมินผล (http://reg.sut.ac.th)  
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของศูนย์ฯ (http://www.sut.ac.th/ces) 

8. มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกันในทุกข้ันตอนของการประกันคุณภาพ มีการน าเสนอรายงาน
ประกันคุณภาพต่อผู้บริหารในรูปแบบของ QA Forum ปีการศึกษา 2557 ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร และนอกจากนี้ศูนย์บริการการศึกษายังส่งบุคลากร
จ านวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  9 (ส านักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ)  

9. ศูนย์บริการการศึกษาได้พัฒนาหน่วยงานให้มีแนวปฏิบัติที่ดี และน าตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพไปเป็น
ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์คุณภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ในระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 
9001:2008  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารประกอบที่ 9.1.9-1)  ศูนย์ฯ ได้ตั้งวัตถุประสงค์
คุณภาพเพ่ือความท้าทายใหม่ยิ่งขึ้นตามหลักการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เอกสารประกอบที่ 

http://reg.sut.ac.th/
http://reg.sut.ac.th/
http://www.sut.ac.th/
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9.1.9-2) และมีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ 2558 
(เอกสารประกอบที่ 9.1.9-3) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ (เอกสาร
ประกอบท่ี 9.1.9-4)   

 

 การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ 
 

 
รายการหลักฐาน  :  
เอกสารประกอบที่ 9.1.2-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ ศูนย์บริการการศึกษา  (หน้า 130) 
เอกสารประกอบที่ 9.1.9-1  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 (หน้า 131)  
เอกสารประกอบที่ 9.1.9-2  ประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ 

   ของศูนย์บริการการศึกษา (หน้า 132) 
เอกสารประกอบที่ 9.1.9-3  แผนการติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit Plan) (หน้า 133) 
เอกสารประกอบที่ 9.1.9-4  หน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 

   ศูนย์บริการการศึกษา (1 พค 56 - 30 เมย 57) (หน้า 134) 
 
เอกสารอ้างอิง :   
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  : อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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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 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. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ  
2. มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินส ารองจ่าย  
3. มีระบบและกลไกการให้บริการเบิกพัสดุ  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 
 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการตามผลการประเมิน  
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานสารบรรณ (http://boffice.sut.ac.th) โดยมีการด าเนินการ  ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
      1.1  การรับหนังสือจากงานสารบรรณ 
 -  รับหนังสือจากงานสารบรรณ 
 -  คัดแยกเอกสาร  ดังนี้  1) เรื่องที่ฝ่ายสามารถด าเนินการได้เลย  
 2) เรื่องที่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้องสั่งการ 
 -  ลงทะเบียนรับหนังสือ ในระบบการรับ-ส่งหนังสือ Online 
 *  เรื่องท่ีฝ่ายสามารถด าเนินการได้ทันท ี ส่งให้ฝ่ายด าเนินการต่อไป 
 *  เรื่องท่ี ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต้องสั่งการ  จัดแฟ้มเสนอ หัวหน้าส านักงานฯ  ก่อน  
     เสนอ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ พิจารณาสั่งการ   
 -  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ สั่งการแล้ว ลงรายละเอียดในระบบการรับ-ส่งหนังสือ Online   
     จากนั้นส่งให้ฝ่ายด าเนินการต่อไป 
 -  ส าหรับหนังสือที่ต้องเวียนให้บุคลากรทราบ  :  ด าเนินการ  Scan เอกสาร  แล้วแจ้ง  
     เวียนทาง E-mail 

1.2  การฝากส่งหนังสือในหน่วยงานให้งานสารบรรณ   
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 -  ฝ่ายธุรการรวบรวมหนังสือฝากส่งจากฝ่ายต่างๆ และออกเลขในทะเบียนหนังสือส่ง  
 -  พิมพ์รายงานและเตรียมส่งให้งานสารบรรณ 
 -  ส าหรับจดหมายที่ฝากส่งเขียนรายละเอียดลงในฟอร์มใบน าส่งไปรษณียภัณฑ์ ก่อนส่ง 
     ให้งานสารบรรณ 
2.  มีระบบและกลไกการให้บริการด้านงานการเงินส ารองจ่าย (ระบบบริหารการคลัง (เคาน์เตอร์)  
 ส่วนการเงินและบัญชี) โดยมีการด าเนินการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินส ารอง

จ่าย พ.ศ. 2557  ดังนี้  
 -  รับผิดชอบเงินสดส ารองจ่ายไว้ในมือไม่เกิน  10,000  บาท 
 -  จัดท าหนังสือขออนุมัติยืมเงินส ารองจ่าย 
 -  จองงบประมาณในระบบการบริหารการคลัง  
 -  เขียนใบขอยืมเงินหรือใบเบิกเงิน ส ารองจ่าย 
 -  เบิกเงิน (จากธนาคาร หรือ เงินสดในมือ)   
 -  บันทึกรายการยืมเงินหรือเบิกเงิน ในระบบการบริหารการคลัง 
 -  ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน-คืนเงิน หรือเบิกเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
 -  บันทึกการคืนเงินยืม หรือการเบิกเงิน ในระบบการบริหารการคลัง 
 -  จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินชดเชยส่งส่วนการเงินและบัญชี   
 -  เมื่อได้รับเงินชดเชยจากการโอนเงินเข้าบัญชีให้บันทึกรับเงินชดเชยในระบบการบริหารการคลัง 
 -  ตรวจนับเงินสดในมือทุกวัน (คณะกรรมการเก็บรักษาเงินส ารองจ่าย) 
3.  มีระบบและกลไกการให้บริการเบิก-จ่ายพัสดุ (http://mis.sut.ac.th) โดยมีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติ

ของส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
 3.1  การเบิกพัสดุจากส่วนพัสดุ 
 -  ตรวจสอบจ านวนวัสดุคงเหลือ ในระบบคลังวัสดุย่อย 
 -  เบิกพัสดุในระบบคลังวัสดุย่อย  
 -  รับพัสดุจากส่วนพัสดุ ตรวจสอบจ านวนที่เบิก และน าเก็บเข้าห้องพัสดุ 
 3.2  การจ่ายพัสดุให้ฝ่ายต่าง ๆ 
 -  เบิกพัสดุผ่านระบบคลังวัสดุย่อย 
 -  ตรวจสอบการเบิกพัสดุในระบบคลังวัสดุย่อย 
 -  น าพัสดุให้ผู้เบิกพัสดุ 
   -  บันทึกจ านวนที่เบิกในระบบคลังวัสดุย่อย 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา  โดยรวมเฉลี่ย  4.62  จากคะแนน 
    เต็ม  5  คะแนน (ตารางที่ 12.1.4-1)  ซึ่งเฉลี่ยจากคะแนนความพึงพอใจของการให้บริการ 
    แต่ละด้าน ดังนี้ 
 

http://mis.sut.ac.th/
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1) ด้านงานสารบรรณ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  4.48 
2) ด้านการงานเงินส ารองจ่าย  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  4.57 
3) ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ  มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย  4.73 

5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ เช่น ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบการให้บริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณกับผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่าย และส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เอกสารประกอบที่ 12.1.4-2) 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ 

 

 
 

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.1.4-1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายธุรการ ภาคการศึกษาที่ 1-3 
                        ปีการศึกษา 2557 (หน้า 137) 
ตารางที่ 12.1.4-2  สิ่งที่ฝ่ายพัฒนาหรือปรับปรุง (หน้า 139) 
 

เอกสารอ้างอิง :   
- ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  

QP-CES-1-01 : การรับ-ส่งเอกสาร 
WI-CES-1-01 : การรับเอกสาร ผ่านระบบ E-office 
WI-CES-1-02 : การส่งเอกสาร ผ่านระบบ E-office 
QP-CES-1-02 : การเบิก-ยืม-คืนเงินส ารองจ่าย 
WI-CES-1-03 : การเบิกเงินส ารองจ่าย 
WI-CES-1-04 : การยืม-คืนเงินส ารองจ่าย 
WI-CES-1-05 : การเบิกชดเชยเงินส ารองจ่าย 
WI-CES-1-06 : การตรวจนับเงินส ารองจ่ายประจ าวัน 

- โปรแกรมระบบงานสารบรรณ  http://boffice.sut.ac.th/ 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
http://boffice.sut.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ 12.2 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 
 

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. มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา โดยส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตาม

กรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2. มีการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

 

3. มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 12 ราย และคณะกรรมการจากภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 11 ราย 

 

4. มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชาที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อ
การศึกษาในสาขาวิชา/ส านักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

5. มีการรายงานผลการรับนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงระบบรับสมัครและระบบการคัดเลือก
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาทั้งหมด โดยส านัก

วิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา    
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2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม จะก าหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ (ดังเอกสาร
ประกอบที่ 12.2.2-1) 

3. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาประเภท
โควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย  แล้วน าผลมาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เช่น มี
ข้อสังเกตว่าหน้าเว็ปรับสมัครหายาก  ศูนย์ฯ ก็ได้ด าเนินการน า link มาวางไว้หน้าเว็ปของมหาวิทยาลัยท า
เมนูและสีให้เห็นชัดเจน เป็นต้น (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.3-1) 

4. ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการภายใต้การ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่าย
มหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีทุกส านักวิชา และผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา รอง
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
(ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คน) เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินการ (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.4-1)   

5. การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ขึ้น เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชา/ส านักวิชา และความพร้อม
ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย   (ดังเอกสารประกอบที่ 12.2.5-1)   

6. หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงานผลจ านวนผู้ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาประเภทโควตาของแต่ละสาขาวิชา/ส านักวิชาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาโควตา ต่อ
คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 และ
รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 255 8  
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากท่ีประชุมมาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงเพ่ือสาขาวิชา/ส านักวิชา จะได้หาแนวทางในการรับ
นักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 12.2.2-1  วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา 

    วันที่ 1 สิงหาคม 2557 (หน้า 140) 
เอกสารประกอบที่ 12.2.3-1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษา  

   ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558 (หน้า 141) 
เอกสารประกอบที่ 12.2.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา (หน้า 143)    
เอกสารประกอบที่ 12.2.5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา  

   ประจ าปีการศึกษา 2558 (หน้า 145) 
     

เอกสารอ้างอิง :   
(อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  QP=ระเบียบปฏิบัติ ,WI =วธิีการปฏิบัติงาน) 
QP-CES-2-01 : การรับนักศึกษา 
WI-CES-2-04 : การประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 
WI-CES-2-05 : การรับนักศึกษาประเภทโควตา 
WI-CES-2-07 : การจัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษา 
WI-CES-2-08 : การก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 
WI-CES-2-09 : การจัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา 
WI-CES-2-10 : การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.3 :   การด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   

 

2. มีระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศฯ 
รับสมัคร  ก่อนส่งเอกสารการสมัครให้ส านักวิชาด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ าว่า 4.25 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบและกลไกการรับสมัครตามผลการประเมิน 
 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
 

1. มีแผนการด าเนินการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2557  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 และฝ่ายรับนักศึกษาด าเนินการรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา   

2. มีกระบวนการสมัครเข้าศึกษาใน 3 รูปแบบ 1) ผ่านทาง internet 2) ผ่านไปรษณีย์ 3) สมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายรับนักศึกษา  

3. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร  ให้เป็นไปตามประกาศฯ รับสมัคร  ให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ รับสมัคร  คุณสมบัติผู้สมัครที่ส านักวิชาก าหนดในคู่มือการสมัครเข้าศึกษา และข้อบังคับฯ ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ก่อนส่งเอกสารการสมัครให้ส านักวิชาด าเนินการคัดเลือก  

4. ผู้สมัครทุกคนที่มาสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายรับนักศึกษา  มีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา เพ่ือน าผลการส ารวจไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการรับสมัครให้ดียิ่งขึ้น 
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โดยในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินความพึงพอใจจากข้อมูลตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 174 
ราย  ในภาพรวมผู้สมัครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.57  ซึ่งเฉลี่ยจากผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับนักศึกษา  
3 ภาคการศึกษา (ภาค 2/2557 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.53 ภาค 3/2557  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบั  4.85  ภาค 1/2558 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  4.57) (ดังเอกสารประกอบที่ 12.3.4-1)   

5. มีการน าข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในแบบประเมินของผู้สมัครไปพัฒนา/ปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
สมัครให้ดียิ่งขึ้น เช่น ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และปรับปรุงเว็บไซต์การรับสมัครให้เข้าใช้
งานได้สะดวก เป็นต้น 

 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 12.3.4-1   ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในการรับนักศึกษา 

                      ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 – 1/2558  (หน้า 154) 
 

เอกสารอ้างอิง :   
 (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  QP=ระเบียบปฏิบัติ ,WI =วิธีการปฏิบัติงาน) 
QP-CES-2-01 : การรับนักศึกษา 
WI-CES-2-02 : การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
WI-CES-2-08 : การก าหนดเลขประจ าตัวนักศึกษา 
WI-CES-2-09 : การจัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา 
WI-CES-2-10 : การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.4 :  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน 
 

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. มีก าหนดการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา   
2. มีระบบและกลไกในการลงทะเบียนเรียน  
3. มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับ   
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา โดยมีผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาถัดไป  

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีก าหนดการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาในปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ (http://reg4.sut.ac.th/registrar/calendar.asp) 
2. มีระบบและกลไกในการลงทะเบียนเรียน ดังนี ้นักศึกษาด าเนินการลงทะเบยีนเรยีนทางอินเทอร์เนตตาม

ก าหนดการปฏิทินการศึกษา   ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา  และเลือก
ลงรายวิชา/กลุ่มที่มีการเปิดสอนในภาคการศึกษานั้น  ๆ จากนั้นช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ธนาคารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. มีระบบการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับ 
  4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึง

พอใจการให้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/2557-3/2557  มีค่าเฉลี่ย 4.46 (ตารางที่ 12.4.4-1)   และแต่
ละภาคการศึกษา ดังนี้ 

                - ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ค่าเฉลี่ย  4.40  - ภาคการศึกษาท่ี 2/2557  ค่าเฉลี่ย  4.44 
                - ภาคการศึกษาที่ 3/2557  ค่าเฉลี่ย  4.49 
 5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน  เช่น  การลงทะเบียนเรียนผ่าน

ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา http://reg.sut.ac.th ใชเ้วลานาน  ระบบWiFi  ไม่เสถียร  
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โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียน ประสานศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบ  
ประชาสัมพันธ์ค าแนะน าที่ควรทราบส าหรับการลงทะเบียนเรียนหน้า http://reg.sut.ac.th และการ
ให้บริการด้วยระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัติ เป็นต้น  

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
( 5 ข้อ ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.4.4-1  สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (หน้า 157) 
เอกสารอ้างอิง :   
-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-3-01 : การลงทะเบียนเรียน 
WI-CES-3-02 : การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ 
WI-CES-3-03 : การบันทึกและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 
WI-CES-3-05 : การจัดท าปฏิทินการศึกษา 
WI-CES-3-06 : การลงทะเบียนเรียนโดยเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Back office 
WI-CES-3-07 : การลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
WI-CES-3-08 : การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
WI-CES-3-09 : การลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ าซ้อน 
WI-CES-3-10 : การลงทะเบียนรายวิชานอกเหนือหลักสูตร 
WI-CES-3-12 : การย้ายกลุ่มเรียน หรือ ยกเลิกรายวิชา 
WI-CES-3-13 : การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
WI-CES-3-14 : การตรวจสอบการลงทะเบียนที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อน 
WI-CES-3-15 : การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขบังคับก่อน (ปริญญาตรี) 
WI-CES-3-16 : การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนในรายวชิาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขบังคับก่อน (บัณฑิตศึกษา) 
WI-CES-3-17 : การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขเฉพาะ 
WI-CES-3-18 : การตรวจสอบนักศึกษาค้างช าระค่าลงทะเบียน 
WI-CES-3-24 : การตั้งค่าระบบส าหรับการลงทะเบียน 
WI-CES-3-26 : การลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน 
WI-CES-3-30 : การให้บริการระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัติ 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.5 : ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 
 

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. มีการก าหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร  
2. มีระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์  
3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ขอ    
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา โดยมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีการก าหนดระยะเวลาในการออกเอกสาร 
2. มีระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์  ดังนี้ นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษา

ออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา   โดยระบบฯ จะหักเงิน
ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารจากเงินประกันทั่วไป     

3. นักศึกษาสามารถรับเอกสารได้ทันที เริ่มตั้งแต่ภาค 3/2557     
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกภาคการศึกษา  โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ

พึงพอใจการให้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/2557-3/2557 มีค่าเฉลี่ย 4.47 (ตารางที่ 12.5.4-1)    และ
แต่ละภาคการศึกษา  ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ค่าเฉลี่ย  4.53 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2557  ค่าเฉลี่ย  4.42 
- ภาคการศึกษาที่ 3/2557  ค่าเฉลี่ย  4.44 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  เช่น  ผู้รับบริการต้องการเอกสาร
เร่งด่วน  เจ้าหน้าที่ก็สามารถด าเนินการให้ทันที  
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การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

( 5 ข้อ ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.5.4-1  สรุปผลความพึงพอใจการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์  ปีการศึกษา 2557 (หน้า 159)
  
เอกสารอ้างอิง :   
   - แบบการขอเอกสารการศึกษา Online อยู่ที่เว็ปไซต์  http://reg.sut.ac.th/registrar/student.asp 
   - WI อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
         WI-CES-3-25 : การจัดท าใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sutmail.sut.ac.th/owa/redir.aspx?C=a0568f44b3584a43a72b48655d630dcd&URL=http%3a%2f%2freg.sut.ac.th%2fregistrar%2fstudent.asp
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.6 : การด าเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ 
 

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. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศึกษา  
2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   
3. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดยเฉลี่ย 

30 วัน 
 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาค
การศึกษาถัดไป   

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีแผนการจัดตารางสอนตารางสอบทุกภาคการศึกษา (ตารางที่ 12.6.1-1) 
2. มีระบบและกลไกการเปิด/ปิดรายวิชาตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ศูนย์ฯ ได้จัดท าระบบบันทึกรายวิชาที่เปิด

สอนทาง internet โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้บันทึกข้อมูลตลอดปีการศึกษา ซึ่งในแต่ละภาคให้ยืนยันการเปิด
รายวิชาอีกครั้ง มีเกณฑ์จ านวนในการเปิดและปิดท่ีก าหนดโดยสภาวิชาการ(เอกสารประกอบท่ี12.6.2-1) 

3. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอนตารางสอบได้ก่อนการลงทะเบียนโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2556 31 วัน  
(ตารางที่ 12.6.3-1) 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอน
ตารางสอบและการให้บริการห้องเรียนเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบที่ 
12.6.4-1)  

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป (เอกสาร
ประกอบท่ี 12.6.5-1) 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
( 5 ข้อ ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.6.1-1        แผนการจัดตารางสอนตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษา  (หน้า 160) 
เอกสารประกอบที่ 12.6.2-1   มติสภาวิชาการครั้งที่ 12/2548  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548    
         เรื่อง  ขอความเห็นชอบก าหนดขนาดของชั้นเรียนระดับปริญญาตรี  
         (หน้า 161) 
ตารางที่ 12.6.3-1       สรุปจ านวนวันที่นักศึกษาทราบตารางสอนตารางสอบผ่าน internet  

      ปีการศึกษา 2557  (หน้า 163) 
เอกสารประกอบที่ 12.6.4-1   ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบ 

      และการให้บริการห้องเรียน ปีการศึกษา 2557  (หน้า 164) 
เอกสารประกอบที่ 12.6.5-1   ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามมาปรับปรุง  
                                     ปีการศึกษา 2557  (หน้า 168) 
เอกสารอ้างอิง :   
-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-4-01 : การจัดตารางสอนตารางสอบ 
WI-CES-4-01 : การบันทึกข้อมูลระเบียนรายวิชา 
WI-CES-4-02 : การเตรียมรายวิชาที่เปิดสอน  
WI-CES-4-03 : การบันทึก/ปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอนผ่าน Internet  
WI-CES-4-04 : การจัดตารางสอนตารางสอบ 
WI-CES-4-05 : การบันทึกข้อมูลการเปิดรายวิชา และการจัดห้องเรียน 
WI-CES-4-06 : การรับจองห้องเรียน 
WI-CES-4-07 : การพิมพ์รายงานการใช้ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.7 :  การด าเนินการจัดสอบ 
 

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. มีระบบและกลไกการจัดห้องสอบ จัดกรรมการคุมสอบตามแนวปฏิบัติที่ และ

ด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 
 

2. นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อนการ
สอบโดยเฉลี่ย 12 วัน     

 

3. กรรมการคุมสอบสามารถทราบค าสั่งการคุมสอบทาง Internet  หรือทาง
จดหมายเวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 10 วัน       

 

4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการจัดห้องสอบ และจัดกรรมการคุมสอบตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  การจัดห้องสอบจัด

เรียงล าดับตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (ดังเอกสารที่ 12.7.1-1) ส่วนการจัดกรรมการคุมสอบมี
เกณฑ์ในการจัดกรรมการคุมสอบ โดยความเห็นชอบจากอธิการบดีตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์บริการการศึกษา (เอกสารประกอบท่ี 12.7.1-2) 

2. ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถทราบห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค ทาง Internet ก่อนการสอบ
โดยเฉลี่ย 18 วัน (ตารางที่ 12.7.2-1) 

3. ในปีการศึกษา 2557 กรรมการคุมสอบสามารถทราบค าสั่งการคุมสอบทาง Internet  หรือทางจดหมาย
เวียนของมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบ โดยเฉลี่ย 10 วัน (ตารางที่ 12.7.3-1) 

4. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับงานจัดสอบ โดยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย   ไม่ต่ ากว่า 
4.54 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 12.7.4-1) 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน  ในภาคการศึกษาถัดไป (เอกสารประกอบที่ 
12.7.5-1) 

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
( 5 ข้อ ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่  12.7.1-1 แนวปฏิบัติการจัดห้องสอบ  (หน้า 170) 
เอกสารประกอบที่  12.7.1-2 แนวปฏิบัติในการจัดหากรรมการคุมสอบ (หน้า 171) 
ตารางที่ 12.7.2-1  สรุปจ านวนวันที่ประกาศห้องสอบทาง internet ก่อนวันสอบ  ปีการศึกษา 2557  
       (หน้า 172) 
ตารางที่ 12.7.3-1  สรุปจ านวนวันที่ฝ่ายตารางสอนฯ แจ้งค าสั่งกรรมการคุมสอบก่อนวันสอบ 
                ทาง Internet  ปีการศึกษา 2557  (หน้า 172) 
เอกสารประกอบที่  12.7.4-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับงานจัดสอบ  
         ปีการศึกษา 2557  (หน้า 173) 
เอกสารประกอบที่  12.7.5-1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสอบ  
         ปีการศึกษา 2557  (หน้า 177) 
 
เอกสารอ้างอิง :   
-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-4-02 : การจัดสอบ 
WI-CES-4-08 : การดึงข้อมูลตารางสอบจากระบบทะเบียนและประเมินผล 
WI-CES-4-09 : การยืนยันการจัดสอบ 
WI-CES-4-10 : การแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ 
WI-CES-4-11 : การผลิตส าเนาแบบทดสอบ 
WI-CES-4-12 : การประมวลผลข้อมูลแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ 
WI-CES-4-13 : การจัดห้องสอบปกติ 
WI-CES-4-14 : การจัดสอบซ้ าซ้อน 
WI-CES-4-15 : การสรรหากรรมการคุมสอบ 
WI-CES-4-16 : การจัดกรรมการคุมสอบห้องสอบปกติ 
WI-CES-4-17 : การพิมพ์ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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WI-CES-4-18 : การท าซองข้อสอบ 
WI-CES-4-19 : การท าซองกระดาษค าตอบ 
WI-CES-4-20 : การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อสอบ 
WI-CES-4-21 : การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 
WI-CES-4-22 : การด าเนินการสอบ 
WI-CES-4-23 : การส่งกระดาษค าตอบ 
WI-CES-4-24 : การสรุปผลด าเนินการสอบ 
WI-CES-4-25 : การท าค าสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ 
WI-CES-4-26 : การท าลายข้อสอบ 
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ตัวบ่งชี ้12.8   :  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 
 

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. มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศึกษา  
2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการส าเร็จศึกษา    
3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบขั้นตอนการส าเร็จการศึกษาได้ตลอดเวลา  
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศึกษา
ถัดไป 

 

 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีก าหนดระยะเวลาในการแจ้งจบการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา อยู่ในปฏิทินการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา

ทราบและด าเนินการแจ้ งจบผ่านเว็บ ไซต์  ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดของแต่ภาคการศึกษา 
(เอกสารอ้างอิงที่ 12.8.1-1)     

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาการส าเร็จศึกษา  โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตได้รวบรวมผล
การศึกษา ส่งให้ส านักวิชาฯ เพ่ือพิจารณาและน าเสนออนุมัติส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  (เอกสารอ้างอิงที่ 12.8.2-1) 

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติส าเร็จการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ (ดังเอกสารอ้างอิง 12.8.3-1)  
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแจ้งจบการศึกษา ทาง Internet ประจ าปีการศึกษา 2557  

เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (ตารางที่ 12.8.4-1)  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป เช่น ปรับปรุงระบบการแจ้งจบ

การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิงที่ 12.8.5-1) และมีระบบตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น  (เอกสารอ้างอิงที่ 12.8.5-2)  
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ (5 
ข้อ) 

5  คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.8.4-1  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการยื่นค าร้องแจ้งจบทาง Internet (หน้า 178) 
เอกสารอ้างอิง : 
12.8.1-1  เมนูปฎิทินการศึกษา ก าหนดการแจ้งจบ (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)   
12.8.2-1  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาการศึกษาข้ันปริญญาตรี และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้น 
             บัณฑิตศึกษา  (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://www.sut.ac.th/ces) 
12.8.3-1  เมนูตรวจสอบ_แจ้งจบ   (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)   
12.8.5-1  เมนูแจ้งจบผ่านเว็ปไซต์    (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)    
12.8.5-2  เมนูตรวจสอบวุฒิการศึกษาผ่านเว็ปไซต์   (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)  

-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-5-02 : การส าเร็จการศึกษา 
WI-CES-5-06 : การรับค าร้องแจ้งจบ 
WI-CES-5-07 : การตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาแจ้งจบการศึกษา 
WI-CES-5-08 : การจัดท าเอกสารตรวจสอบจบ 
WI-CES-5-09 : การด าเนินการส าเร็จการศึกษา 
WI-CES-5-10 : การจัดท าเอกสารส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/registrar/
http://reg.sut.ac.th/registrar/
http://reg.sut.ac.th/registrar/
http://reg.sut.ac.th/
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี ้12.9 :  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 
 

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. มีแผนการตรวจข้อสอบปรนัย และแผนการส่งเกรดทุกภาคการศึกษา  
2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ  
3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน  
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจข้อสอบ โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป  
 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีก าหนดการตรวจข้อสอบปรนัย (ตารางที่ 12.9.1-1) และก าหนดการส่งเกรดทุกภาคการศึกษา 

(เอกสารอ้างอิงที่ 12.9.1-2) ซึ่งจะแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน       
2. มีระบบและกลไกในการตรวจข้อสอบ  และการวิ เคราะห์ข้อสอบ เริ่มตั้ งแต่ขั้นตอนการตรวจ

กระดาษค าตอบในวันและเวลาที่ก าหนดตามตารางการตรวจข้อสอบ  โดยมีอาจารย์ผู้สอนหรือผู้แทนของ
รายวิชานั้น ๆ ร่วมตรวจด้วยทุกครั้ง และหากรายวิชาใดประสงค์จะให้วิเคราะห์ข้อสอบ ฝ่ายฯ ก็จะ
ด าเนินการให้  โดยในปีการศึกษา 2557 ได้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบรวม 1,186 
รายวิชา (เอกสารประกอบที่ 12.9.2-1) และบริการวิเคราะห์ข้อสอบรวม 306 รายวิชา (เอกสารอ้างอิง 
12.9.2-2)      

3. มีระบบและกลไกในการประมวลผลการเรียน  โดยผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก่อนส่งให้ศูนย์บริการการศึกษาประมวลผลการเรียน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2557 ได้ประมวลผลการเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,665 รายวิชา (เอกสารอ้างอิงที่ 
12.9.3-1)    
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4. มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) อยู่ในระดับเฉลี่ย 4.93 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (ตารางที่ 12.9.4-1)   

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงาน ในภาคการศึกษาถัดไป เช่น  ผู้สอนสามารถจองวัน
ตรวจข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์  (เอกสารอ้างอิง 12.9.5-1)  การส่ง SMS แจ้งเตือนวัน เวลา ในการ
ตรวจข้อสอบให้คณาจารย์ทราบ เป็นต้น  

 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ  

 
รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.9.1-1   ก าหนดการตรวจข้อสอบปรนัย ปีการศึกษา 2557  (หน้า 179) 
เอกสารประกอบที่ 12.9.2-1  ตารางนัดตรวจ OMR ปีการศึกษา (หน้า 180) 
เอกสารประกอบที่ 12.9.2-2 รายงานสรุปรายวิชาที่ท าการวิเคราะห์ข้อสอบ ปีการศึกษา2557(หน้า 185) 
เอกสารประกอบที่ 12.9.3-1  รายงานสรุปผลการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 1-3/2557 (หน้า 186) 
ตารางที่ 12.9.4-1  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง (OMR) (หน้า 199) 
เอกสารอ้างอิง : 
12.9.1-2   เมนูปฎิทินการศึกษา ก าหนดวันส่งเกรด (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)  
12.9.5-1   เมนูแจ้งรายละเอียดการสอบ  (อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th)    
-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-5-01 : การประมวลผลการศึกษา 
WI-CES-5-01 : การตรวจข้อสอบ 
WI-CES-5-02 : การวิเคราะห์ข้อสอบ 
WI-CES-5-03 : การประมวลผลการเรียน 
WI-CES-5-04 : การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
WI-CES-5-05 : การสรุปผลการเรียน 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/registrar/
http://reg.sut.ac.th/registrar/
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ 12.10 : การให้บริการระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประเมินผล 
 

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. มีระบบและแผนการปฏิบัติงานในการให้บริการระบบสารสนเทศ  
2. มีผู้รับผิดชอบในการให้บริการระบบสารสนเทศ   
3. การให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศผู้รับบริการได้รับข้อมูลภายใน 3 วันท า

การ และการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มีการอบรมหรือแนะน าการใข้งาน
แก่ผู้รับบริการ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ 

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีแผนการวิเคราะห์พัฒนา เพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไข ระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้า

ชั้นเรียน และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2557 ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  (เอกสารประกอบที่ 
7.3.1-2)   

2. มีผู้รับผิดชอบในการให้บริการระบบสารสนเทศ งานฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (เอกสารประกอบ
ที่ 12.10.2-1) 

3. มีการให้บริการระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประเมินผล ดังนี้  
- การให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศ ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอย่างน้อย 3 วันท าการ นับจากวันที่

ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล (เอกสารประกอบที่ 12.10.3-1)  
(ยกเว้นข้อมูลก าลังอยู่ระหว่างการประมวลผล เช่น การส่งเกรด ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม)   
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- มีการวิเคราะห์และพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน  มีการ
ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ารายละเอียดของระบบ  เช่น ขอคว าม
อนุเคราะห์ปรับปรุงรายงานในระบบส่วนกิจการนักศึกษา (เอกสารประกอบที่ 12.10.3-2)    ใบ
ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ เรื่อง เก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนสหกิจศึกษา (เอกสารประกอบที่   12.10.3-3) และมีการแนะน าการใช้งานระบบ
หรือโปรแกรมแก่ผู้รับบริการเมื่อส่งมอบงาน 

4. มีระบบการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ ส าหรับการให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศ   ในปี
การศึกษา 2557 มีผลเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 12.10.4-1) 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และตามที่ผู้รับบริการร้องขอ เช่น แบบฟอร์มขอพัฒนา
ระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ลายเซ็นสแกน (เอกสารประกอบท่ี 12.10.5-1)    
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  

 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 7.3.1-2  แผนการพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน 
         และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2557(หน้า 111) 
เอกสารประกอบที่ 12.10.2-1   งานฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (หน้า 201)  
เอกสารประกอบที่ 12.10.3-1   แบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล (FM-CES-6-02) (หน้า 205) 
เอกสารประกอบที่ 12.10.3-2   ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายงานในระบบส่วนกิจการนักศึกษา(หน้า 206) 
เอกสารประกอบที่ 12.10.3-3  ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ เรื่อง  

         เก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาระบบลงทะเบียนสหกิจศึกษา (หน้า 207) 
เอกสารประกอบที่ 12.10.4-1   ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลฝ่ายฯ (หน้า 208) 
เอกสารประกอบที่ 12.10.5-1   แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง  

         ใส่ลายเซ็นแบบสแกนลงบนเอกสาร(หน้า 210) 
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เอกสารอ้างอิง :   
-ระเบียบปฏิบัติ (QP),วิธีการปฏิบัติงาน (WI) อยู่ที่เว็ปไซต์ http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  
QP-CES-6-01 : การจัดการและให้บริการระบบสารสนเทศ 
WI-CES-6-01 : การพัฒนาระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
WI-CES-6-02 : การให้บริการข้อมูล 
WI-CES-6-03 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านข้อความสั้น (SMS) 
QP-CES-6-02 : การบ ารุงรักษาระบบทะเบียนและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12.11 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
1.50 

1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.51  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
ปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฯ มีผลการประเมินความพ่ึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.10 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5  จากผู้รับบริการได้แก่ 
1.   นักศึกษาในฐานะผู้รับบริการ ได้ประเมินการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา ผ่านระบบ Online ทาง 

Web Site http://reg.sut.ac.th ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.79  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 ระดับ (ตารางที่ 12.11-1)  

2. นักศึกษา บุคลากร ได้ประเมินการให้บริการผ่านฝ่ายต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดในวัตถุประสงค์คุณภาพ (ISO) 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.58  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
ระดับ (ตารางที่ 12.11-2)  

3. นักศึกษาต่างชาติ ได้ประเมินการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา  ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวม 4.74  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ระดับ (ตารางที่ 12.11-3)  

   อนึ่ง ศูนย์ฯ มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง เช่น เน้นให้พนักงานบริการด้วย Service mind 
ก าหนดให้พนักงานของศูนย์ฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาตามภาระงาน จ านวน 2 หลักสูตร ต่อคน/ปี จัด
โครงการ KM ระดับหน่วยงาน โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตร ที่
ปรึกษาหอพัก บุคลาการส านักวิชา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติ
ที่ เกี่ยวข้อง ที่นักศึกษาควรรู้  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัย R2R (Routine to Research) เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการ 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4  
รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 12.11-1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา (หน้า 211)  
ตารางที่ 12.11-2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008) (หน้า 212)  
ตารางที่ 12.11-3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากนักศึกษาต่างชาติ (หน้า 213)  
 
 

http://reg.sut.ac.th/
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ตารางท่ี 1:  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
                        (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี)                                  
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี)                                  

2.5  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้)                                  

7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการ
การศึกษาและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บริการ
การศึกษา 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 
  

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี)                                  

9.1 ระบบและกลไกการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา
ภายใน  

8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9 
  

5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก  (จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี)                                  

12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.2  การด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ประเภทโควตา) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.3  การด าเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.4  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.6  การด าเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.7  การด าเนินการจัดสอบ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.8  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.9  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.10  การให้บริการระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนและ
ประเมินผล 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

12.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการ
การศึกษา  

4 
(คะแนน) 

4 
(คะแนน) 

4 คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 12   
4.90 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.94 คะแนน   
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ตารางท่ี 2 :   ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2557  เพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูล ในปีท่ีผ่านมา 2556  
เพื่อดูพัฒนาการ  

 
 

องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

2.5  อุปกรณ์การศึกษา และภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
ศูนย์บริการการศึกษาและผู้บริหารทุก
ระดับของศูนย์บริการการศึกษา 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประก ันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน  

มีการด าเนินการ 9 ข้อ มีการด าเนินการ 9 ข้อ 
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องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   

12.1  การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ 
การเงินและพัสดุ 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.2  การด าเนินการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ประเภทโควตา) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.3  การด าเนินการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.4  การด าเนินการลงทะเบียนเรียน มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.5  ระบบและกลไกในการขอเอกสาร
การศึกษาออนไลน์ 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.6  การด าเนินการจัดตารางสอนตารางสอบ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.7  การด าเนินการจัดสอบ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(7 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.8  การด าเนินงานส าเร็จการศึกษา มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

12.9  การด าเนินงานประมวลผลการเรียน มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.10  การให้บริการระบบสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนและประเมินผล 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

12.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
ศูนย์บริการการศึกษา 

ผู้รับบริการความพึงพอใจ 
3.79 

ผู้รับบริการความพึงพอใจ 
4.10 

เฉลี่ยภาพรวม 4.94 4.94  
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ส่วนที่  3 
 

จุดเด่น-แนวทางเสริม และ จุดอ่อน –แนวทางแก้ไข 
 

จากรายละเอียดผลประเมินการด าเนินงานและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่  2 สรุป จุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

  มีแผนที่สอดคล้องกับ ปณิธาน พันธกิจ ภารกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนิน งานตามภารกิจครบทุกภารกิจ 

เตรียมความพร้อมในการปรับแผนพัฒนา
หน่วยงาน ให้รองรับการปรับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

ห้องเรียนมีความทันสมัย อุปกรณ์-สื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทุก
ห้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

บ ารุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา  

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
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 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

ระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว 
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน รองรับผู้ใช้งานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการสารสนเทศด้านนักศึกษาเพ่ือการบริหารได้อย่าง
ครบถ้วน 

ปรับปรุง/พัฒนา ระบบทะเบียนและ
ประเมินผลนักศึกษาให้มีบริการที่
หลากหลาย รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

  มีการบูรณาการการประกันคุณภาพกับงานประจ า โดยใช้ตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการก ากับการ
ท างาน และพัฒนางานให้มกีารปรับปรุงประสิทธิภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง 

พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน และ
เพ่ิมความท้าทายตัวบ่งชี้  

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
 

 องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก   

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีระบบและกลไกในการด าเนินงาน  ภายใต้นโยบายการ
บริหารงานแบบ  "รวมบริการ ประสานภารกิจ" อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมีการบูรณาการระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 เข้ากับงานประจ าและการประกันคุณภาพ 

  เตรียมปรับระบบบริหารงานคุณภาพ                 
ISO 9001:2008 ที่ได้รับการรับรองแล้ว
เข้าสู่  ISO 9001:2015  ที่จะประกาศใช้
ในเดือน กันยายน 2558 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก 3 

ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 771/2558 ลงวันที่  
20 กรกฎำคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ปีกำรศึกษำ 2557 
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ภาคผนวก 4 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน)  
ปีกำรศึกษำ 2557   

 



Z:\ประเมินภายในปกีารศึกษา 2557\11.ก าหนดการ(ระดับหน่วยงาน)\2.ศบก.,ศบส.,ศค. 24-25ส.ค.58-แก้ไข.doc 1 

ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2557

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 24 - อังคำรที ่25 สิงหำคม 2558 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหำคม 2558  

8.00 - 8.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

8.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกันที่ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 
อาคารบริหาร (รวมกับคณะกรรมการประเมินฯ อีก 1 ชุด) 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

8.30 - 8.50 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับและบรรยายระบบการ
บริหารงานแบบรวมบริการ ประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์คอมพิวเตอร์--- ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 16.30 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ--- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
16.30 - 18.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการเยี่ยมชม ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  

อาคารบริหาร 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันอังคำรที่ 25 สิงหำคม 2558  

9.00 - 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินฯ เยี่ยมชม  
 ---ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ--- ศูนย์บริการการศึกษา 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ห้องอาหารสุรสัมมนาคาร 
13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปผลการ

เยี่ยมชม เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ห้องประชุมสารวินิจ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

15.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมอภิปราย 
ซักถาม  

ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1  
อาคารบริหาร 

16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ  

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรประเมินฯ เสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นด้วยวำจำต่อหน่วยงำนหลังกำรประเมินในแต่ละหน่วยงำน 
 และก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
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รำยละเอียดกิจกรรมกำรเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงำน  

กิจกรรม เวลำที่ใช้ (โดยประมำณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการประชุมร่วมกัน) 

20 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1 - 1½ ชั่วโมง 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

30 นาที 

4. เยี่ยมชมสถานที ่ 20 นาที 

5. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงาน 20 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 3 ชั่วโมง 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเยี่ยมชมที่ก าหนด 

 
 


