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สรุปผลการประเมินศูนย์บริการการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการบูรณาระบบการบริหารงานคุณภาพน า ISO 9001 : 2008 จนท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานที่มี

คุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐานสากล 
2. บุคลากรมีความรัก สามัคคี มีการท างานเป็นทีม รับรู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่

ความส าเร็จร่วมกัน 
3. มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบงานและระบบสนับสนุนสู่การ

ให้บริการ 
 

 เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) 
1. พิจารณาแนวทางหาคู่เทียบตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.7 และ 2.1 
2. ควรเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สมบูรณ์และน าสู่การปฏิบัติโดยเร็ว 

 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร ควรมี road map การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ 

ความท้าทายขององค์กร รวมทั้ง การส่งเสริมให้บุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.  การวางแผนบุคลากรที่มีระดับอายุที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม ่
3.  ควรมีการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม 
4.  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และเทียบเคียงระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กับระบบประกัน 
    คุณภาพของศูนย์บริการการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถใช้แทนกันได้โดยไม่ซ้ าซ้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
1.1 5 ข้อ มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
 5 5  

1.2 8 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(8 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(8 ข้อ) 

 5 5  

1.3 6 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(6 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(6 ข้อ) 

 5 5  

1.4 5 คะแนน 4 + มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ันน ำ
ระดับประเทศ) หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่าท่ี
เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนาระบบ 

 5 4  

1.5 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 5 5  

1.6 5 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(5 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(5 ข้อ) 

 5 5  

1.7 4 คะแนน 3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด

ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาระบบ 

3 + มีผลการ
ด าเนินงานเหนือกว่าท่ี
เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้
เกิดการพัฒนาระบบ 

 4 4  

1.8 9 ข้อ มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(9 ข้อ) 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ(9 ข้อ) 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 

4.88 
(ดีมาก) 

4.75 
(ดีมาก) 
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องค์ 
ประกอบ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
2.1 5 คะแนน 4 + มีการด าเนินงานท่ีดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ัน
น าระดับประเทศ ระดบั
สากล) หรือเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาระบบ 

 5 4  

2.2 5 คะแนน 4 + มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ัน
น าระดับประเทศ ระดบั
สากล) หรือเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

4 + มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ช้ันน าระดับประเทศ 
ระดับสากล) หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

 5 5  

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 

5.00 
(ดีมาก) 

4.50 
(ดี) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.90 
(ดีมาก) 

4.70 
(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 “เป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่
ยอมรับระดับสากล” เป็นหน่วยงานหลักในด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและการประเมินผลการศึกษาแก่
นักศึกษาทุกระดับชั้น และยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของมหาวิทยาลัย มี
โครงสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่าย
ตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการ
การศึกษาได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็น
ต้นมา  ส าหรับปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 2558-มิ.ย. 2559) ศูนย์บริการการศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน 2 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ  (8 ตัวบ่งชี้) 
2. องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน  (2 ตัวบ่งชี้) 
โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และระดับผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดที่

ปรากฏในส่วนที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม และจุดอ่อน/แนวทางแก้ไขในภาพรวมของศูนย์บริการ
การศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

ก. ผลกำรประเมินคุณภำพในภำพรวม 

1. ในภาพรวม ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาได้คุณภาพในระดับดีมาก คือได้คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น  94.00% (บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้)  

2. เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
2.1   ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หรือเป็นจุดเด่น จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

1) ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
2) ตัวบ่งชี้ 1.2  กระบวนการพัฒนาแผน 
3) ตัวบ่งชี้ 1.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 
4) ตัวบ่งชี้ 1.5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5) ตัวบ่งชี้ 1.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
6) ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
7) ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณภาพของหน่วยงาน 

2.2  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ไดค้ะแนน 4.00 คะแนน) จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 
1) ตัวบ่งชี้ 1.4  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ตัวบ่งชี้ 1.7  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3) ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



 

จ 

 

ข.   ผลกำรประเมินคุณภำพรำยองค์ประกอบ 
 

1. องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร (คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน  ระดับดีมำก) 
  ศูนย์บริการการศึกษา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่าย มีการก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม มีแผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะที่ 11 ปี (พ.ศ.2555-2559) มีการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกคนภายในหน่วยงาน มีการ
ประชุมหัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการ
การศึกษา (QMRC) ประชุมภายในฝ่ายแต่ละฝ่าย ประชุมประจ าเดือน (บุคลากรทุกคน)  มี
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ที่ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  
ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระบวนการท างาน มีการพัฒนาตัวบ่งชี้
เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ิมความท้าทายในตัวบ่งชี้ น าระบบการประกันคุณภาพเข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า และมีการน าผลการประเมินไปพัฒนางานเพ่ือยกระดับคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

2. องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจของหน่วยงำน  (คะแนนเฉลี่ย 4.5 คะแนน  ระดับดี) 
 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
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์กร 

 

ลักษณะองค์กร  
 ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้   การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  แบ่งส่วนงาน
ภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่าย
ประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีภารกิจหลักด้าน 
การให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่น
ที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่
ผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย   

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1) องค์กรมีบริการหลักอะไรบ้าง กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ 

บริการหลัก คือ บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา มี 6 บริการ ได้แก่   
บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา บริการห้องเรียน บริการจัดสอบ การประมวลผล
การศึกษา และส าเร็จการศึกษา มีรายละเอียดบริการและส่งมอบให้ลูกค้า ดังนี้ 

 กลไกการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า 

บริการ แนวทางการให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับบริการคาดหวัง 
การรับนักศึกษา -การรับสมัคร การคัดเลือก 

-ประกาศผลการรับนักศึกษา 
ผู้สมัคร 

 
มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 

การลงทะเบียน
นักศึกษา 

-ลงทะเบียนเรียน - อาจารย์ 
- นักศึกษา  

มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 

บริการห้องเรียน - จัดตารางสอนตารางสอบ 
- จัดห้องเรียน 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา  

มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 

บริการจัดสอบ -จัดสอบกลางภาค 
  ประจ าภาค คัดเลือก 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา 

มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 

การประมวลผล
การศึกษา 

- ตรวจข้อสอบปรนัย 
- การประมวลผลการเรียน 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา  

มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 

ส าเร็จการศึกษา - การขอส าเร็จการศึกษา  
และการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา 

- อาจารย์ 
- นักศึกษา  

มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และบริการดีมีคุณภาพ 
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2) ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกจิ และค่านิยมขององค์กร 
ปณิธาน   บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
วิสัยทัศน์   ศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

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

ภารกิจ  ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล 

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

 
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 - 18 4 - 

     2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 2 - 2 - - 

3. พนักงานธุรการ 2 - 2 - - 

4. ลูกจ้างชั่วคราว 2  2 - - - 

รวม 31 2 22 5 2 

     
ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรอยู่กับหน่วยงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานดี คุณภาพชีวิตดี สวัสดิการ

ดี มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน  พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ราบรื่น การท างานอย่างมีความสุข มีนโยบายของ
องค์กรที่ชัดเจน  
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    4) ผู้เรียนและลูกค้าอื่น (Students and Other Customers)    
 อาจารย์  นักศึกษา  ผู้สมัคร และผู้รับบริการคาดหวัง ความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง 
  และตรวจสอบได้ 
 

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง 
 

6)   ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และคู่ความร่วมมือ (Partners)  บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการ 
       ปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทางการสื่อสาร 
 

กลุ่มประเภท 
บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการ
สื่อสาร process innovation 

ผู้ส่งมอบ     
บริษัทผู้บ ารุงรักษา
ระบบทะเบียนและ
ประมวลผล
นักศึกษา 

การบ ารุงรักษา
ระบบทะเบียน
และประเมินผล 

การบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 

- บ ารุงรักษาระบบฯ 
ตามท่ีระบุในสัญญา 
- เบิกจ่ายเงินตาม
สัญญา  

โทรศัพท์/โทรสาร 
จดหมาย 
E-mail 
Line 

เครื่องตรวจกระดาษ 
ค าตอบ 

การบ ารุงรักษา
เครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบ 

ให้บริการตรวจ
กระดาษค าตอบ
ไดต้ามเวลาที่
ก าหนด  

- บ ารุงรักษาตามที่ระบุ
ในสัญญา 
- เบิกจ่ายเงินตาม
สัญญา  

โทรศัพท์/โทรสาร 
จดหมาย 
E-mail 
Line 

เครื่องพิมพ์ 
(line Printer) 

บ ารุงรักษา
เครื่องพิมพ์ 

สามารถรองรับ
ปริมาณงาน
จ านวนมาก
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

- บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
ตามท่ีระบุในสัญญา 
- เบิกจ่ายเงินตาม
สัญญา  

โทรศัพท์/โทรสาร 
จดหมาย 
E-mail 
Line 

บริษัทผู้จ าหน่าย
เครื่องจัดล าดับคิว 

การส่งมอบ
เครื่องจัดล าดับ
คิว 

การบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 

- บ ารุงรักษาเครื่อง
จัดล าดับคิวตามที่ระบุ
ในสัญญา 
- เบิกจ่ายเงินตาม
สัญญา 
 

โทรศัพท์/โทรสาร 
จดหมาย 
E-mail 
Line 
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กลุ่มประเภท 
บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 
process innovation 

คู่ความร่วมมือ     
โรงเรียน ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร 
เครือข่าย
อาจารย์แนะ
แนว 

ประชุมอาจารย์แนะ
แนว เพ่ือรับทราบ
ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ 

- จดหมาย 
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- สื่อสังคมออน์ไลน์ 

 

7) สินทรัพย ์ องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ ์ ได้แก่ 
 7.1 อาคารเรียนรวม 1 , 2  ห้องเก็บข้อสอบ ,โต๊ะ เก้าอ้ีห้องเรียน 
 7.2 เทคโนโลยี และอุปกรณ์  
  - ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
  - เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ (OMR) 
     - เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา  
     - เครื่องพิมพ์ (line Printer)   
     - อุปกรณ์ระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัติ 

8) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
8.1 มีการแข่งขันการรับนักศึกษาสูงมาก 
8.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน แตจ่ านวนห้องเรียนมีจ ากัด 
8.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
8.4 การรักษาขอบข่ายงานให้ได้มาตรฐานสากล 

9) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 
9.1 มีระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

9.2 มีระบบทะเบียนและประมวลผลที่ทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้  ทันการณ ์

9.3 มีระบบบริหารจัดการที่มคีุณภาพ 
10) กฎระเบียบข้อบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ  

- ระเบียบ 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น

บัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 2550, 2553, 2555, 2557)   
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา        

ขั้นปริญญาตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558   
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3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา ขั้น
ปริญญาตรี จ านวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 2550, 2553, 2555, 2557) 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษา จ านวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 
2540, 2541, 2548, 2550)   

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542  
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป 

พ.ศ. 2545  
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่ 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 -ข้อบังคับ 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี จ านวน 4 ฉบับ  
    (พ.ศ. 2546, 2550, 2555, 2556) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 พ.ศ. 2556 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
 พ.ศ. 2559 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 ฉบับ  
    (พ.ศ. 2550, 2558, 2558) 

-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  
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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 าหน้า ที่กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษามีบทบาทหน้าที่ คือ ก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย พิจารณาหาแนวทางการประสานงาน
ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย
นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของศูนย์จ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงานฯ หัวหน้าฝ่าย ท าหน้าที่บริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย และมีโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวตักรรม 

รองผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

หวัหนา้ส านกังานผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

ผูอ้ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

หวัหนา้ฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป 

 หวัหนา้ฝ่าย       

รบันกัศึกษา 

หวัหนา้ฝ่าย

ทะเบยีนนกัศึกษา 

อธิการบดี 

หวัหนา้ฝ่าย

ตารางสอนตารางสอบ 

หวัหนา้ฝ่ายประมวลผล

และขอ้มูลบณัฑิต 

หวัหนา้ฝ่ายวิเคราะห์

และพฒันาระบบ 

คณะกรรมการประจ า

ศูนยบ์ริการการศึกษา 
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 บทบาทหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ควบคุมดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานทุก 
     ระดับ ตั้งแต่ รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ หัวหน้าส านักงานฯ หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน 

 2. หัวหน้าส านักงานฯ ให้ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย  
 3. หัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายในฝ่าย 
 

2. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
วิธีการ เครื่องมือ ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

มีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 
โดยได้จัดท าคู่มือคุณภาพ (QM) ระเบียบ
ปฏิบัติ (QP) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในงาน มีการตรวจ
ติดตามท้ังภายใน (Internal Audit) และ
จากภายนอก (third-party audit)  และมี
การพัฒนาการรักษาระบบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้รับการรับรองในระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 

Certificate Number TH005855 

และอยู่ระหว่างการขอ 
Upgrade Version เป็น 
ISO 9001:2015 

การประเมินผลงาน -มีการติดตาม KPI ตามวัตถุประสงค์
คุณภาพ ISO ทุกภาคการศึกษา 
-มีการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งชี้ 
-มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-มีการประชุมพนักงานทุกเดือน 

มีผลการด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กระบวนการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร ที่หลากหลายเช่น 
website social media  e-Office  e-
mail มีการประชุมภายในฝ่าย ฯลฯ และ 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานมี
ข้อผิดพลาดลดลง 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้ 

ศูนย์บริการการศึกษา ได้แบ่งองค์ประกอบคุณภาพ ออกเป็น 2 องค์ประกอบ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

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. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และ

สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 

4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับ
สถาบัน 

 

5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1   การบริหารจัดการ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่สามารถก าหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบชัดเจนดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555–
2559) และในปีการศึกษา 2556 ได้น าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
เพ่ือยกระดับการบริการให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล จนกระทั้งศูนย์ฯ ได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เป็นต้นมา มีพัฒนาการด้านระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และในการบริหารจัดการได้น าข้อมูลสารสน เทศจากข้อมูล ระบบทะเบี ยนและประมวลผล 
(http://reg.sut.ac.th/) มาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาหน่วยงาน และตัดสินใจ 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  เช่น การลดขั้นตอนการท างาน (เอกสารประกอบท่ี 1.1.2-1)  ให้แต่และฝ่ายมี
การจัดประชุมภายในฝ่าย ประชุมหัวหน้าฝ่าย ประชุมบุคลากรภายในศูนย์ฯ เดือนละครั้งเพ่ือร่วมคิดร่วม
ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีการบูรณาคน-งานในหลาย ๆ ภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีรูปแบบ
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (ตารางที่ 1.1.2-2) 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมขีดสมรรถนะของตนเอง 
(Core Competency ได้แก่ การเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  ตามที่สนใจและตามที่
ศูนย์ฯ เห็นว่าพนักงานควรพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 1.1.3-1) 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังสนับสนุนให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา หัวหน้าฝ่ายทั้ง 6 
ฝ่ายเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการบริหารและภาวะผู้น าอีก
ด้วย 

4. ผู้บริหารก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ก ากับดูแลบุคลากรภายในศูนย์ฯอย่างใกล้ชิด สื่อสารผ่านแผนงาน/โครงการ และผลการด าเนินงาน ใน
รูปแบบการกระจายอ านาจ ผ่านหัวหน้าฝ่ายไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน  มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ 
คณะกรรมการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  ศูนย์บริการการศึกษา  (QMRC) (ระบบ
ข้อมูลและเอกสาร ISO ) และบุคลากรศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกเดือนและมีการจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือ
เป็นหลักฐาน  รวมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาสตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ระบบการจัดท า
แผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ) ซึ่งจะมีการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
รอบครึ่งปีงบประมาณ  รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้ปรับแผนการด าเนินงานในปีถัดไป  

5. ผู้บริหาร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ตารางที่ 1.1.5-1)  ใช้
ศักยภาพและภาวะผู้น าที่มีอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คนในหน่วยงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดนโยบายการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือประหยัด
การใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ก าหนดให้ทุกองค์กรจะต้องวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง

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


รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 10 - 
 

ของผู้รับบริการ (Understanding the needs and expectations of interested parties) ผู้บริหารจึงมี
นโยบายให้ทุกกระบวนงาน วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งวิเคราะห์
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ระดับองค์กรด้วย ส่งผลดีต่องานบริการของศูนย์ฯ 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ 

 

 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1 การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน  (หน้า 43) 
ตารางที่ 1.1.2-2 สรุปกิจกรรมภายในศูนย์บริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.58-30 มิ.ย.59 (หน้า 44) 
ตารางที่ 1.1.3-1 สรุปการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร ศูนย์บริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 (หน้า 45) 
ตารางที่ 1.1.5-1 ผลส ารวจความคิดเห็นบุคลากรที่มีต่อผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาในการบริหารงาน  
  ด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 (หน้า 47) 
 
เอกสารอ้างอิง : 
- รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์บริการการศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา (QMRC) 
- รายงานการประชุมประจ าเดือนภายในแต่ละฝ่ายทั้ง 6 ฝ่าย  
 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

1) ระบบสารสนเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx 

2) ระบบการจัดท าแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 

3) ระบบฐานข้อมูลการลาและการพัฒนาบุคลากร 
http://mis.sut.ac.th/MisPublic/Modules/Information/DetailPages/leave.aspx 

4) ระบบฐานข้อมูล ISO 9001:2008 
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp   

 
 

http://mis.sut.ac.th/MISPublic/Default.aspx
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 
 

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 

 

 
 
 

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

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และระดับฝ่ายมีการถ่ายทอดลงไปสู่ระดับ
งานและระดับบุคคลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามแผนที่ตั้งไว้ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่ายฯและการประชุมฝ่าย 
(ตารางที่ 1.2.2-1) 

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 1.2.4-1)  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ครบทุกภารกิจ และผลการด าเนินงานที่วัดค่าการ
บรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปจ านวน 11  ตัวบ่งชี้ จาก 11 ตัวบ่งชี้  (ตารางที่ 
1.2.5-1 ) 

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 1.2.7-1)  

8. มีการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ  ไปปรับปรุง เช่น 
การด าเนินการกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีหนี้สินค้างช าระหนี้   แก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการช าระหนี้ของ
นักศึกษาภายใน  11  วันนับจากเปิดภาคการศึกษา แนวทางการจัดท า Single password เข้าสู่ระบบ
ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา การจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษาโดยไม่ติดรูปถ่ายชุดครุย  
เกณฑ์รายวิชาที่จัดสอบในตาราง เป็นต้น  

 
 
 
 

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

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 8 ข้อ 
 

 
รายการหลักฐาน  :  
ตารางที่ 1.2.2-1  สรุปการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  หัวหน้าฝ่าย QMRC  
                      บุคลากรแต่ละฝ่ายประจ าปีการศึกษา 2558(1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) (หน้า 49) 
ตารางที่ 1.2.4-1  ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 (หน้า 51) 
ตารางที่ 1.2.5-1  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  

   ปีงบประมาณ 2558 (หน้า 52) 
ตารางที่ 1.2.7-1  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี  

       (พ.ศ. 2555-2559) (ประเมินผลแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558) (หน้า 53) 
เอกสารอ้างอิง : 
แผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555–2559  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  

1. ครั้งที่ 1/2558 (10 เม.ย. 58) 
2. ครั้งที่ 1/2559 (4 ม.ค. 59) 

 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

1) แผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555–2559 
http://web.sut.ac.th/ces/ 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการการศึกษา  
http://web.sut.ac.th/ces/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/
http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 : 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. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน   

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของหน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เป็นต้น  

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน  

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง        

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป   

 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. ศูนย์บริการการศึกษา มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
153/2557 ลงวันที ่29 มกราคม 2557) โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ฯ เป็นประธานคณะท างานฯ เพ่ือท าหน้าที่
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และจัดท ารายงานฯ เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของศูนย์บริการการศึกษา  
เช่น ความเสียหายของข้อมูล หรือระบบปฏิบัติการ ระบบทะเบียนและประเมินผล ใช้การไม่ได้อันเกิดจาก 
Network ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ (เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1)  นอกจากนี้ศูนย์ฯยังมีระเบียบ
ปฎิบัติการจัดการความเสี่ยง(Quality Procedure : QP-CES-0-11)ภายใต้ข้อก าหนดในระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 ท าให้กระบวนการท างาน วิธีการปฏิบัติงาน  (Work instruction) ในทุก ๆ 
ฝ่าย ได้รับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ท าให้ศูนย์ฯ มีความม่ันใจในการรับมือกับความ
เสี่ยงได้ (http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp)  

3. ศูนย์บริการการศึกษา มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2  และน าผลเสนอคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ไม่ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยประเมินว่าความเสี่ยงที่ศูนย์น าเสนอนั้น ยอมรับได้ อีกท้ังเป็นความเสี่ยงร่วมกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ จึงให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท าการประมวลความเสี่ยงในภาพรวม
ของศูนย์ฯ และหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย และจัดล าดับความส าคัญ หากปัจจัยใดมีความเสี่ยงสูง
จะด าเนินการทันทีแต่หากความเสี่ยงใดยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้น ๆ 
ด าเนิ นการควบคุมความเสี่ ย งตามที่ ระบุ ไว้ ใน รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(http://smart.sut.ac.th/rm/index.php) 

5. ศูนย์บริการการศึกษา มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการตรวจติดตามความเสี่ยงใน
กระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 6 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1  การระบุปัจจัยเสี่ยง  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุม 
             ภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 (หน้า 55) 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

1) การจัดการความเสี่ยง http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp 
2) Risk Management Suranaree University of Technology  

http://smart.sut.ac.th/rm/index.php 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  :  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   
นิยามค าศัพท์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน  

กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 

ผลการด าเนินงาน

ของระบบดีท าให้

เกิดผลเป็นไป/ใน

ทิศทางตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็น

วัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางในการประเมิน :  
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

สม่ าเสมอ  
2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น มี

ช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล  
3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และ

เทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน 
ประเด็นการประเมิน : 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและคณาจารย์ เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ ได้แก่ 

   ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก    
                 ด้านงานบริการ เช่น ห้องเรียน ระบบทะเบียนและประเมินผล การให้บริการของฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ  

  2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน     
    เช่น ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บริการ  โดยพิจารณาจากงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
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วิธีการประเมิน : 
1. การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  

การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2. การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ศูนย์บริการการศึกษามีการวิ เคราะห์  ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Understanding the needs and expectations of interested parties)  (เอกส ารป ระกอบ ที่ 
1.4.1-1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่วัตถุประสงค์คุณภาพระดับองค์กร (KPI)  
วัตถุประสงค์คุณภาพระดับฝ่าย (KPI) การเก็บข้อมูลทุกภาคการศึกษา และหากระดับความพ่ึงพอใจไม่
เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ จะมี Action Plan เข้าไปด าเนินการเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  มีการน าข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีการสอบถามความ
พึงพอใจการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th(นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน)   
มีผลประเมินเฉลี่ย 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 1.4.1-2)  

2. ศูนย์บริการการศึกษามีช่องทางในการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับหลายช่องทาง ดังนี้  
- โทรศัพท์   
- e-mail 
- Line 
- เว็บไซต์หรือ facebook ของศูนย์บริการการศึกษา 
- แบบสอบถามความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์คุณภาพระดับฝ่าย (KPI)  
- มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ การรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ  ( QP-CES-0-09) ตามระบบและ

กลไกการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  
3. น าผลจากข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บริการต่าง ๆ มาปรับปรุงและ/พัฒนางานให้ดียิ่ งขึ้น เช่น การจัดหา

ระบบคิวให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ การจองคิวการรายงานตัวผ่านระบบ Online การยกเลิกการติดรายชื่อ
หน้าห้องในการสอบกลางภาค และปลายภาค การจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษาโดยไม่ติดรูปถ่าย
ชุดครุย ฯลฯ ท าให้เกิดการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์การประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย () 

3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

4 คะแนน 5 คะแนน  

 
รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.4.1-1 ผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 57) 
ตารางที่ 1.4.1-2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา(นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน) (หน้า 64)
       
เอกสารอ้างอิง :   วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  :  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 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ในปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์บริการการศึกษามีการก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 1 เรื่อง คือ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หน่วยงาน (เอกสารประกอบท่ี 1.5.1-1 )  

2. ศูนย์บริการการศึกษาได้ก าหนดให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่จะพัฒนาได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาที่เป็น
กรรมการหอพัก ทั้ง 16 หอ จ านวนหอละ 12 คน รวม 192 คน และบุคลากรที่ท าหน้าที่เลขานุการประจ า
สาขาวิชา บุคลากรประจ าหน่วยให้บริการร่วม คณาจารย์ใหม่ในแต่ละส านักวิชา 

3. ศูนย์บริการการศึกษาจัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(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 
นอกจากนี้ยังมีการการแลกเรียนรู้กับหน่วยงานร่วมให้บริการงานบริการห้องเรียน (ศูนย์บริการการศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนอาคารสถานที่) และในการจัดการความรู้ตาม
ข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ศูนย์ฯยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจ
ติดตามกระบวนการหลักของงาน (Process Approach) ในลักษณะ Turtle Diagram     

4. ศูนย์บริการการศึกษามีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ออกมาในรูปเอกสาร เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
ได้เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้ทาง 
http://web.sut.ac.th/ces 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  มาปรับปรุงการ
ท างาน เช่น การปรับรูปแบบยกเลิกการติดรายชื่อผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบไปเป็นจัดคอมพิวเตอร์บริการตาม
จุดต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นเลขที่นั่งสอบ การยกเลิกการจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษาโดยไม่ติด
รูปถ่ายชุดครุย การปรับวิธีการให้บริการของหน่วยงานร่วม เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ (รางวัลได้ใจกรรมการ) ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 
:NRRU Show & Share 2015 เมื่ อวันที่  19-20 พฤศจิกายน  2558  ณ  หอประชุมอนุ สรณ์  70 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เอกสารประกอบท่ี 1.5.5-1) 

 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 5 ข้อ 
 

http://web.sut.ac.th/ces
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รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.5.1-1  แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 66) 
เอกสารประกอบที่ 1.5.5-1  รางวัลการจัดการความรู้ (หน้า 68) 
 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์บริการการศึกษา 
http://web.sut.ac.th/ces/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 :  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. ศูนย์บริการการศึกษามีแผนการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมตามเอกสารแผนการพัฒนาระบบทะเบียนและ

ประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2558 ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  (เอกสารประกอบท่ี 1.6.1-1)  

2. ศูนย์บริการการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านข้อมูลนักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ พร้อม
ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง  จึงมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน   มี
การประชุมร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ในศูนย์บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการปรับปรุง จัดท า
ระบบต่างๆ  ดังนี้  
2.1 การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบทะเบียนและประเมินผล เช่น รายละเอียดขอบเขตงาน

พัฒนาระบบ “ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา Online” (เอกสารประกอบ
ที่ 1.6.2-1) 
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2.2 การพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือความเพ่ิมความสะดวกส าหรับผู้ใช้งาน เช่น บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์เมนูพิมพ์ประวัติกิจกรรมในเว็บไซต์ระบบทะเบียน (เอกสารประกอบที่  1.6.2-2)  
แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบและโปรแกรมฯ  แจ้งสถานะการส่งข้อสอบอัตนัยผ่านเว็บ (เอกสาร
ประกอบที่ 1.6.2-3)  แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบและโปรแกรมฯ รายงานการเงินผู้สมัครนักเรียน
โรงเรียนสุรวิวัฒน์  (เอกสารประกอบท่ี 1.6.2-4)  

2.3 ศูนย์บริการการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบ SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นระบบแอพลิเคชั่นส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบนสมาร์ทโฟน 
มีชื่อเรียกว่า SUT REG เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการ
ลงทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมุลส่วนตัว สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
สามารถเข้าชมรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=SeHc-3Q2y6s 
(เอกสารประกอบท่ี 1.6.2-5) 

3. มีระบบการประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ (http://reg.sut.ac.th) และสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  ในปีการศึกษา 2558  ดังนี้  
3.1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผล  มีผลประเมินเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 1.6.3-1)  
3.2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  ปีการศึกษา 2558 มีผลประเมิน

เฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เอกสารประกอบท่ี 1.6.3-2)  
4 จากผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการ  
และตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ เช่น สรุปการประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
มาใช้ในงานของฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เอกสารประกอบท่ี 1.6.4-1)   บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ปรับปรุงรายงานในระบบส่วนกิจการนักศึกษา (เอกสารประกอบท่ี 1.6.4-2)    

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายใน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต ให้กับส่วนแผนงานเพ่ือจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดทุกปี  ข้อมูล
นักศึกษาใหม่ส่งให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และส่งข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ตามเอกสาร
ประกอบท่ี 1.6.5) 
 

การประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บรรลุเป้าหมาย () 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeHc-3Q2y6s
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รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 1.6.1-1   แผนการพัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผล ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน 
 และระบบอ่ืนๆ ปีการศึกษา 2558 (หน้า 70) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-1  รายละเอียดขอบเขตงานพัฒนาระบบ “ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณสมบัติ 
 นักศึกษาสหกิจศึกษา Online”  (หน้า 72) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-2 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เมนูพิมพ์ประวัติกิจกรรมในเว็บไซต์ 
 ระบบทะเบียน(หน้า 79) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-3 แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบและโปรแกรมฯแจ้งสถานการณ์ส่งข้อสอบอัตนัยผ่านเว็บ 
 (หน้า 80) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-4 แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบและโปรแกรมฯ รายงานการเงินผู้สมัครนักเรียน 
 โรงเรียนสุรวิวัฒน์(หน้า 81) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-5 เอกสารประชาสัมพันธ์ SUT Mobile Application  (หน้า 82) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.3-1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนและประเมินผล (หน้า 86) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.3-2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  
 ปีการศึกษา 2558 (หน้า 87) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.4-1 สรุปการประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน 
 งานของฝ่ายตารางสอนตารางสอบ(หน้า 91) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.4-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรายงานในระบบ 
 ส่วนกิจการนักศึกษา (หน้า 92) 
เอกสารประกอบที่ 1.6.5 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 (หน้า 93) 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

1) ระบบทะเบียนและประมวลผล ((เว็ปไซต์ http:// reg.sut.ac.th ) 
2) ศูนย์บริการการศึกษา (กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ระบบรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ 

 (เว็ปไซต ์http://web.sut.ac.th/ces/ ) 
3) แนะน าการใช้งาน SUT Mobile Application  

 ( https://www.youtube.com/watch?v=SeHc-3Q2y6s) 
 
 
 
 
 
 

http://web.sut.ac.th/ces/
http://web.sut.ac.th/ces/
https://www.youtube.com/watch?v=SeHc-3Q2y6s
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 :  คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 

ประเด็นในการประเมิน : 
1. การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านการบริการนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และสิ่ง

อ านวยความสะดวก ) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

2. ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน  
3. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  
4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

   5. การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ  
เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับการจัดสรรบุคลากรภายในหน่วยงานตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว้ สอดคล้องกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ และบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บันทึกข้อความ ที่ 
ศธ.5633(1)/150 ลว 31 กรกรฎาคม 2557 เรื่อง ขออัตราก าลัง) 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในหน่วยงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง นั้นเป็นไปตาม
กระบวนการ ระเบียบ และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการการศึกษาจะก าหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละต าแหน่งงานที่ต้องการ และส่งเรื่องไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
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ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามที่ต้องการ 
(คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระบไุว้ในคู่มือคุณภาพ ISO) 

2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานทุกภาค
การศึกษา (3 ภาคการศึกษา/ปี) โดยบุคลากรภายในหน่วยงานจะต้องกรอกภาระงานที่ตนเองไ ด้
ด าเนินการในแต่ละภาคการศึกษา ผ่านระบบการกรอกภาระงานสายปฏิบัติการฯ และหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้าส านักงานฯ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาจะพิจารณาผลงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ร่วมกันแต่ละภาค มีการน ามาประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็น
รายบุคคล หากบุคลากรภายในหน่วยงานมีผลการประเมินในระดับพอใช้หรือต้องปรับปรุง หัวหน้าฝ่าย/
ผู้อ านวยการจะมีการแจ้งผลการประเมินและให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรศูนย์บริการการศึกษา จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการเข้าร่วมอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 1.1.3-1) และในวัตถุประสงค์คุณภาพระดับองค์กร
ศูนย์ฯได้ก าหนด KPI ระดับบุคคล ให้บุคลากรของศูนย์ได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปีงบประมาณ ไม่น้อย
กว่าคนละ 2 ครั้ง  และบุคลากรด้าน ICT เมื่อมีหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ศูนย์ฯ จะให้เข้าร่วมเสมอ ๆ   

4. ศูนย์บริการการศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ทุกงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) ซึ่งปัจจุบันบุคลากรของศูนย์ ฯ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการ ในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 ราย และยังมีการเสนอชื่อ
บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2559 ด้วย ซึ่งผลปรากฏว่า นางชุติมา  เรืองวิทยานนท์ 
ได้รับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย เป็นพนักงานดีเด่น ถือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  (เอกสารประกอบท่ี 1.7.5-1)    

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์การ
ประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย () 
หรือ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย () 

3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด

ส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 4 คะแนน  

รายการหลักฐาน  : 
 ตารางที่ 1.1.3-1 สรุปการเข้าร่วมอบรมของบุคลากร ศูนย์บริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 (หน้า 45) 
 เอกสารประกอบที่ 1.7.5-1 พนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  (หน้า 94) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

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(ค าสั่งที่ 186/2552 ลว.4 มีนาคม 2552) โดยมีผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น
ประธานคณะท างานฯ และคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเอง ก่อนส่งให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับแนวทางของ The Council of the 
University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)  และศูนย์ฯในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุน การประกันคุณภาพภายในจึงมีองค์ประกอบคุณภาพ 2 องค์ประกอบ (การบริหารจัดการ และ
ภารกิจของหน่วยงาน)  โดยในองค์ประกอบภารกิจของหน่วยงานนั้น ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่ส าคัญและตรง
ตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ อีกจ านวน 2 ตัวบ่งชี้  เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงาน  

4. ศูนย์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เป็นเวลา 11 ปี (พ.ศ.2548-2558 ) มีการจัดท า
รายงานประจ าปีของหน่วยงาน(http://web.sut.ac.th/ces/) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจะหาแนวทางแก้ไข 
ส่วนจุดแข็งก็จะแสวงหาแนวทางเสริม และตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ศูนย์ฯ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น
ตามตัวบ่งชี้ (เอกสารประกอบท่ี 1.2.7-1)  

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

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของศูนย์ฯ มีส่วนในการสะท้อนข้อคิด
ความเห็ น ในการประกันคุณ ภาพการศึกษาของศูนย์ฯผ่ านช่องทางต่ าง ๆ  เช่น  Web Site : 
http://reg.sut.ac.th Social Media  e-mail แบบสอบถามความพึงพอใจ โทรศัพท์ ระเบียบปฎิบัติ 
การรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ในระบบบริหารคุณภาพ (QP-CES-0-09 การรับข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ) ฯลฯ   

8. มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกันในทุกข้ันตอนของการประกันคุณภาพ มีการน าเสนอรายงาน
ประกันคุณภาพต่อผู้บริหารในรูปแบบของ QA Forum ปีการศึกษา 2558 ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหาร  

9. ศูนย์บริการการศึกษาได้พัฒนาหน่วยงานให้มีแนวปฏิบัติที่ดี และน าระบบบริหารคุณภาพมาเป็นตัวบ่งชี้
ในงานประกันคุณภาพ และศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

http://reg.sut.ac.th/
http://www.sut.ac.th/ces
http://reg.sut.ac.th/
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9001:2008  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสารประกอบที่ 1.8.9-1)  ศูนย์ฯ ได้ตั้งวัตถุประสงค์
คุณภาพเพ่ือความท้าทายใหม่ยิ่งขึ้นตามหลักการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เอกสารประกอบที่ 
1.8.9-2) มีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(เอกสารประกอบที่ 1.8.9-3) นอกจากนี้ยังมีแผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจ าปีงบประมาณ 2559 (เอกสารประกอบที่ 
1.8.9-4)  วัฒนธรรมคุณภาพองค์กรของศูนย์ฯ จากการร่วมคิดร่วมด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 
ส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเพ่ือธ ารงคุณภาพสืบไป 

 

 การประเมนิตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 9 ข้อ 
 

 
รายการหลักฐาน  :  
เอกสารประกอบที่ 1.2.7-1  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดหลักการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาระยะ 5 ปี  
      (หน้า 53) 
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-1  ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 (หน้า 95)  
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-2  ประกาศนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ 

   ของศูนย์บริการการศึกษา (หน้า 96) 
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-3  แผนการติดตามคุณภาพภายใน(Internal Audit Plan) (หน้า 97) 
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-4  แผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 

   ศูนย์บริการการศึกษา (หน้า 98) 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  ศูนย์บริการการศึกษา 
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp  

 
 
 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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  จ านวน   2   ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการ
ด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) 
หรือเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 

 
ประเด็นในการประเมิน  

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัย (ห้องเรียน )  
2. มีระบบทะเบียนและประมวลผลที่ทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษา   

   3. สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดในการให้บริการ   
 
รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. มีแผนการบ ารุงรักษาห้องเรียนทุกภาคการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยที่ดูแลอาคารเรียนรวม 

ได้จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอาคารเรียนและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์โดยการประสานกับหน่วยงานที่
ดูแลได้แก่ ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 2.1.1-1) 

องค์ประกอบที่ 2    ภารกิจของหน่วยงาน 
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2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนทุกห้องเรียน  
มีระบบ wifi บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.1.2-1) 

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ มีระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ ซึ่งได้รับการดูแลระบบโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยคือส่วนอาคารสถานที ่

4. มีระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาที่เปิดให้บริการทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองตลอด 24 
ชั่วโมง ท าให้นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ฯลฯ  ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ที่ http://reg.sut.ac.th  

5. มีการอัตราการใช้ห้องบรรยายตามเกณฑ์มาตรฐานของ UNESCO พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง ภาค
การศึกษาที่ 1/2558 ห้องบรรยายเกินร้อยละ 90 มีอัตราการใช้ห้องตามเวลาเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ซึ่ง
ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในการบริการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจาก
บุคลากร เท่ากับ 4.42 (ดังเอกสารประกอบที่ 2.1.6-1) และจากผลการส ารวจนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย เท่ากับ 3.80 (ดังเอกสารประกอบที่ 1.4.1-2) และ ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 1 และ 2 เท่ากับ 3.80 (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.1.6-2) 

7. มีการน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงห้องเรียน  เช่น การจัดหาเก้าอ้ีเล็คเชอร์ใหม่
ทดแทนขนาดเดิม ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จัดซื้อใหม่และส่งของล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีการ
เปลี่ยนหลอดเครื่องฉาย  projector ในห้อง B5101 เดิมภาพฉายขึ้นจอไม่ชัดค่อนข้างมืด ซึ่งมีการแก้ไข
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้น (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.1.7-1) 

8. ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีแผนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
จะท าให้ความต้องการในการใช้ห้องเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวม 3 ต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารประกอบที่ 2.1.8-1) 

9. ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอ้ีเล็คเชอร์จ านวน 200 ตัวเพ่ือ
ทดแทนเก้าอ้ีที่ช ารุด  และมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบอายุการใช้งาน เช่น เครื่องเสียง จ านวน 11 ห้อง 
เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน ทุก ๆ 3 ปี เปลี่ยนแอร์ขนาด 300000 BTU ในห้อง B4101 จ านวน 
4 เครื่อง เป็นต้น (http://web.sut.ac.th/dpn/index.php) 

10. จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าศูนย์บริการการศึกษาได้มีการด าเนินงานสนับสนุนการเรียนรู้ ตาม
หลักการ PDCA จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์การ
ประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย () 

3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาระบบ 
4 คะแนน 5 คะแนน  

รายการหลักฐาน  : 
ตารางที่ 1.4.1-2     ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการการศึกษา  

  (นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน) (หน้า 64) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-1  แผนการซ่อมบ ารุงรักษาห้องเรียน อาคารเรียนรวม (หน้า 99) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.2-1  รายละเอียดห้องในอาคารเรียนรวม (หน้า 101) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.6-1  ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบและการให้ 

   บริการห้องเรียน ปีการศึกษา  2558 (บุคลากรเป็นผู้ประเมินจาก 
   แบบสอบถาม) (หน้า 103) 

เอกสารประกอบที่ 2.1.6-2  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 1 และ 2 (หน้า 104) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.7-1  ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในการบ ารุงรักษาห้องเรียน  
   ปีการศึกษา 2558 (หน้า 105) 
เอกสารประกอบที่ 2.1.8-1  โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 (หน้า 106) 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

1) ระบบการจัดท าแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-is/ 

2) ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
                http://reg.sut.ac.th 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 :  คุณภาพของหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  

(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมีระบบ แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ

วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน

เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการ
ด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้

เกิด 
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้

การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบ (คู่เทียบชั้น
น าระดับประเทศ 
ระดับสากล) หรือ
เป็นวัฒนธรรม

องค์กร 
 

ประเด็นในการประเมิน : 
1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
2. มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) 
3. มีการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท างาน คู่มือการท างาน แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็น

ปัจจุบัน 
4. มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานทั้งภายใน (Internal Audit) และภายนอก (Surveillance Visit) 

ที่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ข้องบังคับ กฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการน าผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
6. ได้รับการรับรอง และ/หรือสามารถรักษา ระบบงานตามขอบข่ายที่ขอการรับรองไว้ได้  

 

รายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา และตามกติการในการธ ารง รักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 
ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องมีแผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ดังเอกสารประกอบที่ 1.8.9-4) และแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal  Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ดังเอกสารประกอบที่ 
1.8.9-3) นอกจากนี้ยังมีแผนการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก (Certification Body) ปีละ 2 ครั้ง 
โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เป็นครั้งที่ 4 Surveillance Visit #4 (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.1-1)    
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2. เพ่ือเป็นการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ศูนย์ฯ จึงมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ 
(KPI) ในระดับองค์กร และระดับฝ่าย (ดังเอกสารประกอบท่ี 1.8.9-2)  ในการขับเคลื่อนผลการด าเนินการ 

3. การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) เป็นถ่ายทอด KPI ของศูนย์ฯ สู่ระดับฝ่ายและระดับบุคคล
ซ่ึงผลการด าเนินงานตาม KPI ถูกน าเสนอผู้บริหารในการประชุมมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา (QMRC) (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.3-1)   

4. มีการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการท างาน คู่มือการท างาน แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบัน อยู่เสมอ (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.4-1)   

5. มีการตรวจติดตามระบบบริหารงานทั้งภายใน ( Internal Audit) ปีละ 2 ครั้ง (ดังเอกสารประกอบที่ 
1.8.9-3) โดยในการตรวจแต่ละครั้งจะมีค าสั่งศูนย์บริการการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ระบบบริหารคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 2/2558) (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.5-1)  ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามแต่ละชุด จะส่งรายงานผลการตรวจ (ดังเอกสารประกอบที่ 2.2.5-2)  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ (QMRC) พิจารณาต่อไป และการภายนอก (Surveillance Visit) หากมีขอผิดพลาด จะได้รับ ใบ
ค าร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (Corrective Action Request : CAR) และในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฯ มี
แนวทางจะเปลี่ยนการตรวจติดตาม ISO 9001:2008 เป็นแบบ Process Approach  (ดังเอกสาร
ประกอบท่ี 2.2.5-3)   

6. ในกระบวนการคุณภาพ มีการน าผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง (ดังเอกสารประกอบท่ี 2.2.6-1)   

7. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในขอบข่ายงานทั้งหมด
ของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา  มีการตรวจติดตามจากภายนอก Surveillance Visit 
มาแล้ว 4 ครั้ง พบว่าสามารถรักษา ระบบงานตามขอบข่ายที่ขอการรับรองไว้ได้ และในปีงบประมาณ 
2560 ศูนย์ฯ มีโครงการจะ Upgrade Version เป็น  ISO 9001:2015 ที่ได้เริ่มประกาศใช้แล้วตั้งแต่ 23 
กันยายน 2558 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

คะแนนอิง
เกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์การประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย 
() หรือ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย () 

4 + มีการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ) หรือเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

5 คะแนน 5 คะแนน  

รายการหลักฐาน  : 
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-2 วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) (หน้า 96)     
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-3  แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal  Audit Plan)  

   ประจ าปีงบประมาณ 2559  (หน้า 97)        
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-4  แผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 2559 (หน้า 98) 
เอกสารประกอบที่ 2.2.1-1  The forth surveillance plan ISO 9001: 2008 (หน้า 120)        
เอกสารประกอบที่ 2.2.3-1 รายงาน KPI  :  ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (หน้า 121)        
เอกสารประกอบที่ 2.2.4-1 รายงานการปรับปรุงเอกสารของฝ่ายต่างๆ (หน้า 123)        
เอกสารประกอบที่ 2.2.5-1 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน  

  ศูนย์บริการการศึกษา (ครั้งที่ 2/2558) (หน้า 126)        

เอกสารประกอบที่ 2.2.5-2 รายการตรวจติดตาม (Check Lists) (หน้า 128)        
เอกสารประกอบที่ 2.2.5-3  Process Approach  (หน้า 137)        
เอกสารประกอบที่ 2.2.6-1 การปรับปรุงพัฒนา (หน้า 143)        
 
เว็บไซต์อ้างอิง : 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008   
http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp 

 
 
 
 
 

http://reg.sut.ac.th/cesiso/IsoLogin.asp
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ มีการด าเนินการ ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 คะแนน 3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

5 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(5 ข้อ) 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 4 คะแนน 3 + มีผลการด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ  
(9 ข้อ) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   4.75 คะแนน 
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ตารางเป้าหมายและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

(ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงาน) 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5 คะแนน 3 + มีผลการด าเนินงาน

เหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณภาพของหน่วยงาน 5 คะแนน 4 + มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ

ด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ ระดับสากล) 
หรือเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   4.50 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
  4.70 คะแนน 
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จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เพื่อดูพัฒนาการ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน na na ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(8 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย na na 3 + มีผลการ

ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่เกณฑ์

ก าหนดส่งผลให้เกิด
การพัฒนาระบบ 

(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 
ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 
(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(5 ข้อ) 

(5 คะแนน) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน na na 3 + มีผลการ

ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่

เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาระบบ 
(4 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

ครบทุกข้อ 
(9 ข้อ) 

(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.88 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ na na 3 + มีผลการ

ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่

เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 
(4 คะแนน) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมิน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจของหน่วยงาน(ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณภาพของหน่วยงาน na na 4 + มีการ

ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า

ระดับประเทศ 
ระดับสากล) 

หรือเป็น
วัฒนธรรม

องค์กร 
(5 คะแนน) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมขี้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.50 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 
ไม่สามารถคิดคะแนนเฉลี่ยได้ 

เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 
4.70 คะแนน 
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ส่วนที่  3 
 

จุดเด่น-แนวทางเสริม และ จุดอ่อน –แนวทางแก้ไข 
 

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

 

องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

  ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาตน พัฒนา
งานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ มีการวางระบบป้องกัน
ความเสี่ยง  ระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ เพ่ือรองรับ
การท างานในรูปแบบใหม่ ๆ 

วางแผนพัฒนาศูนย์บริการการศึกษา 
ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

  ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ไม่มี 
 
 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจของหน่วยงาน 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีระบบและกลไกในการด าเนินงานที่มีคุณภาพ  มีการบูรณา
การระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เข้ากับงาน
ประจ า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ  

ปรับระบบบริหารงานคุณภาพ                 
ISO 9001:2008 ทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว
เข้าสู่  ISO 9001:2015  ทีไ่ด้ประกาศใช้
เมื่อ 23 กันยายน 2558  

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

ไม่ปรากฏตามตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบ ไม่มี 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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Typewritten Text

USER
Typewritten Text
  เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1



ตารางที่ 1.1.2-2 สรุปกิจกรรมภายในศูนย�บริการการศึกษา ระหว!างวันที่ 1 ก.ค.58-30 มิ.ย. 59

ลําดับที่ วันที่ รายการ

1 1-10 กรกฎาคม 2558 ตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 คร้ังที่ 1/2558

2 10 สิงหาคม 3101 ตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 บริษัท บูโร เวอริทัส

3 11 กันยายน 3101
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู3 เร่ือง การใช3บริการห3องเรียนและสถานที่ในอาคารเรียนรวมให3เกิด

ประสิทธิภาพและมีแนวปฏิบัติร9วมกัน

4 14 กันยายน 3101 กิจกรรม 5ส ของหน9วยงาน

5 24 กันยายน 3101 กิจกรรมการวิเคราะห<ความเสี่ยงกระบวนการทํางาน

6 23 กันยายน 3101 กิจกรรมคุณภาพ (QA) ภายในหน9วยงาน

7 29 กันยายน 3101
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู3 เร่ือง แนวปฏิบัติและการประสานงานที่เก่ียวข3องกับงานทะเบียน

นักศึกษา เจ3าหน3าที่สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร< ฝGายทะเบียน ฝGายรับนศ. ฝGายประมวลผล

8 27 ตุลาคม 3101 กิจกรรมโครงการ Happy Workplace "คิดบวกเพิ่มทุนเติมบุญด3วยธรรมะ"

9 6 พฤศจิกายน 3101 จัดอบรมการจัดทําแผนฉุกเฉิน

10 27 พฤศจิกายน 3101 อบรมข3อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

11 1-11 ธันวาคม 2558 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2008 ฝGายต9าง ๆ

12 29 ธันวาคม 3101 กิจกรรมโครงการ Happy WorkPlace

13 11 มกราคม 3102 การตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

14 18 กุมภาพันธ< 3102 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) วันที่

15 29 กุมภาพันธ< 2559
กิจกรรม KM แนวปฏิบัติที่เก่ียวข3องกับงานทะเบียนนักศึกษากับคณาจารย<และเจ3าหน3าที่ 

สํานักวิชาแพทยศาสตร<

16 2-3 พฤษภาคม 2559 อบรมข3อกําหนด ISO 9001:2015

17 12 พฤษภาคม 3102 กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day

18 19 พฤษภาคม 3102
แลกเปลี่ยนเรียนรู3 ปgญหา อุปสรรค เพื่อเตรียมความพร3อมในการดูแลบํารุงรักษาห3องเรียนก9อน

เปhดภาคการศึกษา

19 21 มิถุนายน 3102 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

แหล9งที่มา : ฝGายบริหารงานทั่วไป

ข3อมูล ณ วันที่  25 กรกฎาคม 2559
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 นายพรุิณ  กล้าหาญ 1 1 1 1 1 5

2 นางชุติมา   เรืองวิทยานนท์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 นางสาวอรอุมา  สืบค้า 1 1 1 1 1 1 1 7

4 นางสาวทพิย์วิมล  ทพิธัญญา 1 1 1 1 1 1 6

5 นางบษุบา  ชัยมงคล 1 1 1 1 1 1 1 7
6 นางสาวรัตนา   แจ่มจ ารูญ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7 นางสาววลัยพร   ขันตะคุ 1 1 1 1 1 5
8 นางสาวนภาพร    มีทรัพย์ 1 1 1 1 1 1 1 7
9 นางสาวพศิมัย  สารสม 1 1 1 1 1 1 6

10 นางสาวอภญิญา   ล้ิมสุวัฒน์ 1 1 1 1 1 1 1 7
11 นางเพญ็จันทร์   สุทธิวงศ์ 1 1 1 1 1 1 6
12 นางสาวจินตนา  สินใหม่ 1 1 1 1 1 5
13 นายเศวตฤกษ ์  เสนาะเสียง 1 1 1 1 1 5
14 นางสาวนฤมล    ศรีพนม 1 1 1 1 1 1 1 1 8

15 นางกาญจนา  พรหมสอน 1 1 1 1 1 5

16 นางสาวภมรรัตน์  วิไลศรีอัมพร 1 1 1 1 1 5
17 นางสาวปรมาภรณ์  สุขกิตติ 1 1 1 1 4
18 นางสุภาวดี   จันทร์เปรียง 1 1 1 1 1 5
19 นางสาวสาวิตรี  ทองแดง 1 1 1 1 4
20 นางสาวนันณภชัสรน์  สูงสนิท 1 1 1 1 4

21 นางจรัญญา   สมอุดร 1 1 1 1 1 1 6
22 นางสาวขณิษฬา   พนัธุพ์าณิชย์ 1 1 1 1 4

23 นางอรวรรณ   ล้ิมศุกลภทัร 1 1 1 1 1 1 1 7
24 นางสาวจันทกานต์  กุหลาบ 1 1 1 1 1 1 6

25 นางสาวศิริรัฐ   คเชนทร์พงศ์ 1 1 1 1 4
26 นางสาวผุสดี   พยัคฆเดช 1 1 1 1 4
27 นายสมนึก   คงกลาง 1 1 1 1 4
28 นางสาวปริญวดี  ปานาลาด 1 1 1 1 4

หวัหน้าส านักงาน

ตารางที่ 1.1.3-1 สรุปการเข้าร่วมอบรมของบคุลากร ศูนยบ์ริการการศึกษา ปงีบประมาณ 2559

ล าดับ ชือ่-สกุล
หลักสูตรการฝึกอบรม

รวม

ฝ่ายตารางสอน ฯ

ฝ่ายวิเคราะห ์ฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายรับนักศึกษา

ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา

ฝ่ายประมวลผล ฯ
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ล าดับที่     ชือ่หลักสูตร/เรือ่งที่จ าเปน็ต้องพัฒนา
1 คิดบวกเพิ่มทนุ เติมบญุด้วยธรรมะ

2 หลักการใหบ้ริการที่ดี

3 แนวปฏบิติัเกีย่วกับการเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิก

4 ข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

5 SUT BMI Contest

6 การบริหารสัญญาและการควบคุมพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ

7 การพฒันาองค์กร : กิจกรรมการปรับปรุงงานในองค์การอย่างสร้างสรรค์

8 การบริหารความเส่ียงในบริบทของมหาวิทยาลัย

9 โครงการปฏบิติัธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

10 การส่ือสารและการพฒันาบคุลิกภาพ

11 การพฒันาภาวะผู้น า : บทบาทในการเปน็ผู้น าใหผู้้ตามยอมรับ

12 การบริหารความเส่ียง (Risk Management)

13 การดับเพลิงขัน้ต้น

14 การดับเพลิงขัน้ต้น

15 เปล่ียนการส่ือสารใหง่้ายขึน้ส าหรับงานองค์กรด้วย Infographics

16 Executive Overview ISO 9001:2015 Transition
17 โครงการส านักงานสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ "แนวทางการปรับปรุงการท างานตามหลักการยศาสตร์"

วนั เดอืน ปี ที่อบรม

27-ต.ค.-58

6-พ.ย.-58
2-พ.ย.-58

27-พ.ย.-58

2-มิ.ย.-59

8-ธ.ค.-58

2-3 พ.ค. 59

22-ม.ค.-59
7-ม.ค.-59

27-ม.ค.-59

14-ธ.ค.-58
18-ธ.ค.-58

28-ธ.ค.-58

30-มี.ค.-59

18-ก.พ.-59
24-ก.พ.-59
26-ก.พ.-59
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ตารางท่ี 1.1.5-1 ผลส ารวจความคิดเห็นบุคลาการที่มีต่อผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาในการบริหารงาน  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

   
ประเด็นธรรมาภิบาล 

มี 

ร้อยละ(n) 

ไม่มี 

ร้อยละ(n) 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 98.85 1.15 
1) มีการด าเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการท างาน และ

การแก้ปัญหา  
100 (29) 0 (0) 

2) มีการจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลาให้แต่ละงาน
อย่างเหมาะสม      

96.55 (28) 3.45 (1) 
 

3) สามารถให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือบูรณา
การความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการบริหารงาน 

100 (29) 0 (0) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 100 0 
1) มีการบริหารจัดการที่ ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่ อเทียบกับ เป้ าหมาย 

งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป   
100 (29) 0 (0) 

2) มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักส าคัญในการบริหารงาน 100 (29) 0 (0) 

3) สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ที่เกิดขึ้นจากการท างานของหน่วยงาน   

100 (29) 0 (0) 

3. หลักการตามสนอง (Responsiveness)  100 0 
1) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่ขัดแย้ง

กับการปฏิบัติหน้าที่    
100 (29) 0 (0) 

2) มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวังของความต้องการของหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย        

100 (29) 0 (0) 

3) มีการบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด     100 (29) 0 (0) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  98.85 1.15 
1) มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพ

ของตนเอง     
96.55 (28) 3.45 (1) 

2) มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน 100 (29) 0 (0) 

3) มีความส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการด าเนินงาน 
ทั้งรับผิดและรับชอบ    

100 (29) 0 (0) 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 100 0 
1) มีระบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน 100 (29) 0 (0) 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม  

100 (29) 0 (0) 

3) มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 

100 (29) 0 (0) 
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ประเด็นธรรมาภิบาล 

มี 

ร้อยละ(n) 

ไม่มี 

ร้อยละ(n) 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 100 0 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความ

คิดเห็นของตนเองได ้
100 (29) 0 (0) 

2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 
ที่เก่ียวข้อง 

100 (29) 0 (0) 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

100 (29) 0 (0) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 98.85 1.15 
1) มีการก าหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณ และ
คุณภาพของงานที่ท า   

96.55 (28) 3.45 (1) 

2) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

100 (29) 0 (0) 

3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน  มีส่วน
ในการตัดสินใจเบื้องต้น และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

100 (29) 0 (0) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 98.85 1.15 
1) มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 100 (29) 0 (0) 
2) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ  96.55 (28) 3.45 (1) 
3) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงาน 
100 (29) 0 (0) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 100 0 
1) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน  
100 (29) 0 (0) 

2) มีการบริหารงาน โดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน 

100 (29) 0 (0) 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น 
ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

100 (29) 0 (0) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 100 0 
1) มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอก

มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน 
100 (29) 0 (0) 

2) มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น 100 (29) 0 (0) 

3) มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ 100 (29) 0 (0) 

รวมทุกประเด็น 99.54 0.46 
 
หมายเหตุ :  1) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  
      2) สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่บุคลากรศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 29 คน 
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ตารางที ่1.2.2-1 สรุปการประชุม ประจ าปกีารศึกษา 2558 ( 1 ก.ค. 58 - 30 ม.ิย.59)

ที่ วนัที ่ รายการ

1 4 มกราคม 2559 การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนยบ์ริการการศึกษา คร้ังที ่1/2559

ที่ วนัที ่ รายการ

1 9 กนัยายน 2558 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

2 22 ตุลาคม 2558 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

3 13 พฤศจกิายน 2558 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

4 27 มกราคม 2559 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

5  23 มีนาคม 2559 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

6 21 เมษายน 2559 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

7 25 พฤษภาคม 2559 ประชุมหัวหน้าฝ่าย

8 20 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (QMRC)

9 22 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (QMRC)

10 6 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (QMRC)

11 22 มิถนุายน 2559 ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 (QMRC)

12 25 พฤษภาคม 2559 ประชุมหารือเกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศูนยฯ์ ตามระบบ CUPT QA

ที่ วนัที ่ รายการ

1 29 กรกฎาคม 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

2 21 สิงหาคม 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

3 28 กนัยายน 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

4 13 ตุลาคม 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

5 26 พฤศจกิายน 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

6 29 ธันวาคม 2558 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานภายในหน่วยงานภาคการศึกษาที ่1/2558

7 17 ธันวาคม 2558 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

8 4 มกราคม 2559 ประชุมรับทราบนโยบายศูนยบ์ริการการศึกษา

9 26 มกราคม 2559 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

10 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

11 25 มีนาคม 2559 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

12 19 เมษายน 2559 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

13 30 พฤษภาคม 2559 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

14 22 มิถนุายน 2559 ประชุมถา่ยทอดนโยบายและสรุปผลการด าเนินงานภายในศูนยบ์ริการการศึกษา

2 ) การประชุมหัวหน้าฝ่าย / ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนยบ์ริการการศึกษา (QMRC) 

3) การประชุมบคุลากรศูนยบ์ริการการศึกษา

1)  การประชุมคณะกรรมการประจ าศูนยบ์ริการการศึกษา
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 1. วันที่ 2 มิถุนายน 2558 1. วันที่ 13 มีนาคม 2558 

2. วันที่ 10 กันายน 2558 2. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 2. วันที่ 18 มิถุนายน 2558

3. วันที่ 28 ตุลาคม 2558 3. วันที่ 27 กรกรฎาคม 2558 3. วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

4. วันที่ 23 พฤศจกิายน 2558 4. วันที่ 9 กันยายน 2558 4. วันที่ 11 กันยายน 2558

5. วันที่ 18 มกราคม 2559 5. วันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 5. วันที่ 7 มกราคม 2559

6. วันที่ 24 มีนาคม 2559 6. วันที่ 6 มกราคม 2559 6. วันที่ 21 เมษายน 2559

7. วันที่ 27 เมษายน 2559 7. วันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 7. วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

8. วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 8. วันที่ 31 มีนาคม 2559

9. วันที่ 24 มิถุนายน 2559 9. วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

10. วันที่ 3 มิถุนายน 2559

ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบณัฑิต

1. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 1. วันที่ 3 มิถุนายน 2558 1. วันที่ 2 มิถุนายน 2558

2. วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

3. วันที่ 19 สิงหาคม 2558 3. วันที่ 5 สิงหาคม 2558 3. วันที่ 9 กันยายน 2558

4. วันที่ 9 กันยายน 2558 4. วันที่ 9 กันยายน 2558 4. วันที่ 22 ตุลาคม 2558

5. วันที่ 26 ตุลาคม 2558 5. วันที่ 1 ตุลาคม 2558 5. วันที่ 16 พฤศจกิายน 2558

6. วันที่ 24 พฤศจกิายน 2558 6. วันที่ 25 พฤศจกิายน 2558 6. วันที่ 5 มกราคม 2559

7. วันที่ 3 ธันวาคม 2558 7. วันที่ 16 ธันวาคม 2558 7. วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2559

8. วันที่ 8 มกราคม 2559 8. วันที่ 5 มกราคม 2559 8. วันที่ 22 มีนาคม 2559

9. วันที่ 2 มีนาคม 2559 9. วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 9. วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

10. วันที่ 1 เมษายน 2559 10. วันที่ 30 มีนาคม  2559

11. วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 11. วันที่ 8 เมษายน 2559

12. วันที่ 3 มิถุนายน 2559 12. วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

4)  การประชมุบุคลากรแตล่ะฝ่าย
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ตารางที ่1.2.4-1  ตวับ่งชี้ตามแผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดตวับง่ชี้ หน่วยนับ เปา้หมาย

แผนงาน : การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

งานประจ า : งานส่งเสรมิขดีความสามารถนักศึกษาในดา้นภาษาตา่งประเทศ 

   ผลผลิต : การส่งเสรมิการใชภ้าษาตา่งประเทศภายในมหาวิทยาลัย

   1. จ ำนวนพื้นที่ซ่ึงก ำหนดใหใ้ช้ภำษำต่ำงประเทศเปน็กำรส่ือสำร แหง่ 1

   2. จ ำนวนนกัศึกษำที่เข้ำไปใช้บริกำรในพื้นที่ส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและในหนว่ยงำนที่มีระบบ

กำรบริกำรโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ
คน 150

แผนงาน : การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

งานประจ า :  งานสนับสนุนดา้นเครือ่งมอืวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และสื่อการศึกษา 

   ผลผลิต : การบรกิารการศึกษา

   1. ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร ระดับ 4.00

   2. ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนหอ้งเรียนหอ้งปฏบิติักำรและบริกำรอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ระดับ 3.85

แผนงาน : การบรหิารจัดการภายใตอั้ตตาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

งานประจ า :  งานบรหิารทั่วไป 

   ผลผลิต : การใหบ้รกิารแบบบรกิารเบด็เสรจ็

   1. จ ำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุงใหม้ีลักษณะกำรใหบ้ริกำรแบบบริกำรเบด็เสร็จได้ส ำเร็จเปน็รูปธรรม งำน 1

แผนงาน : การบรหิารจัดการภายใตอั้ตตาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

งานประจ า :  งานส่งเสรมิการสรา้งและใชน้วัตกรรมดา้นการบรหิาร 

   ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

   1. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิติั ร้อยละ 90

    ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา

   1. ระดับผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ระดับ 4.85

    ผลผลิต : การจัดการความรู้

    1. จ ำนวนผลงำนที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้และมีกำรน ำไปใช้จริง ผลงำน 1

    ผลผลิต : การบรหิารความเสี่ยงระดบัมหาวิทยาลัย

    1. ร้อยละของกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ด ำเนนิงำนแล้วเร็จสมบรูณ์ ร้อยละ 100

    2. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเส่ียงของหนว่ยงำนตำมแผน ร้อยละ 100

แหล่งที่มำ  :  ระบบกำรจัดท ำแผนและติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน ส่วนแผนงำน   (web.sut.ac.th/dpn)

ข้อมูล ณ วนัที่  25 กรกฎำคม  2559

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 51 -



ตารางที ่1.2.5-1  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี้ของการปฏิบัตงิานทีก่ าหนด ปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดตัวบง่ชี้ เปา้ ผล รอ้ยละ บรรล/ุไม่บรรลุ

แผนงาน : การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล 
  งานส่งเสรมิขีดความสามารถนักศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ 
     ผลผลิต : การส่งเสรมิการใช้ภาษาต่างประเทศภายในมหาวิทยาลัย
1. จ ำนวนพื้นที่ซ่ึงก ำหนดใหใ้ช้ภำษำต่ำงประเทศเปน็กำรส่ือสำร 1 1 100.00 /

2. จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำไปใช้บริกำรพื้นที่ส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและในหน่วยงำนที่มี

ระบบกำรบริกำรโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศ

120 298.00 248.33 /

แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและแหล่งการเรยีนรู ้
  งานสนับสนุนด้านเครือ่งมือวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 
     ผลผลิต : การบรกิารการศึกษา
1. ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 3.80 4.50 118.42 /

2. ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนหอ้งเรียนหอ้งปฏบิติักำรและบริกำรอุปกรณ์ทำง

กำรศึกษำ

3.80 4.20 110.53 /

แผนงาน : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  งานบรหิารทั่วไป 
     ผลผลิต : การใหบ้รกิารแบบบรกิารเบด็เสรจ็
1. จ ำนวนงำนที่มีกำรปรับปรุงใหม้ีลักษณะ กำรใหบ้ริกำรแบบบริกำรเบด็เสร็จได้ส ำเร็จเปน็

รูปธรรม

1 1 100.00 /

แผนงาน : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  งานส่งเสรมิการสรา้งและใช้นวัตกรรมด้านการบรหิาร 
    ผลผลิต : แผนกลยุทธ์หน่วยงาน

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกลยุทธข์องหน่วยงำน 100 100 100.00 /

2. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิติั 80 80 100.00 /

    ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา

1. ระดับผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 4.70 4.89 104.04 /

    ผลผลิต : การจัดการความรู้
1. จ ำนวนผลงำนที่เกิดจำกกำรจัดกำรควำมรู้และมีกำรน ำไปใช้จริง 1 1 100.00 /
    ผลผลิต : การบรหิารความเสี่ยง
1. ร้อยละของกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จสมบรูณ์ 100 100 100.00 /
2. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเส่ียงของหน่วยงำนตำมแผน 100 100 100.00 /

หมำยเหตุ  1. ตัวบง่ชี้ร้อยละกำรบรรลุเปำ้หมำยแต่ละตัวบง่ชี้มีค่ำต้ังแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไป

               2. บรรลุเปำ้หมำย  11  ตัวบง่ชี้  จำกทั้งหมด  11  ตัวบง่ชี้  คิดเปน็ร้อยละ  100.00

แหล่งที่มำ  :  ระบบกำรจัดท ำแผนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ส่วนแผนงำน   (web.sut.ac.th/dpn)
ข้อมูล ณ วนัที่  10 กรกฎำคม  2558

                                                                                                                    ผู้ใหข้้อมูล

                                                                            (นำงชุติมำ  เรืองวทิยำนนท)์

                                                                                  หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
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ตารางท่ี 1.2.7-1  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดหลักการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาระยะ 5 ปี  

       (พ.ศ. 2555-2559) (ประเมินผลแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 ) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการปี 2558 

แผน ผล รายละเอียด 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 

1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีผลงานเฉลี่ยรวมทุกฝ่าย/ 
งาน 

ระดับ 4.30 4.64 ผลประเมินวัตถุประสงค์
คุณภาพ ISO 

1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” 

ระดับ 3.90 3.78  

  1.3 ระดับผลการรับรองคุณภาพ ผ่านการ
รับรอง 

ผ่าน ผ่าน ผ่านการรับรอง ISO 
9001:2008 ต่อเนื่อง 

2.มีผลการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดมีาก 

   2.1 ระดับผลการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ระดับ 4.85 4.94 ปีการศึกษา 2557 

3. การพัฒนาหน่วยงาน สู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

   3.1 จ านวนเรื่องการจัดการความรู้ที่ด าเนินการได้ส าเร็จ เรื่อง 1 1  

   3.2 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูไ้ปใช้ปฏิบัต ิ
        งานจริง 

เรื่อง 3 3  

4. มีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

   4.1 โปรแกรมที่พัฒนา/ปรับปรงุเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงาน โปรแกรม 2 4  

   4.2 โครงการด้านระบบทะเบียนและประเมินผลมีผลงานเฉลี่ย 
        รวมตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 ร้อยละ 90 90  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินการปี 2558 

แผน ผล รายละเอียด 

5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

   5.1 งานที่มีการปรับปรุงงานใหม้ีลักษณะการให้บริการ 
        แบบเบ็ดเสร็จ 

งาน 1 1 ยกเลิกการติดรายชื่อผูเ้ข้า
สอบหน้าห้องสอบ  

   5.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ 
         การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (งานประจ า) 

 ร้อยละ 95 100  

6. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

    6.1 ประชาสัมพันธ์โดยให้ข้อมลูเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใน 
         รายการวิทยุคลื่น FM 99.5 / เผยแพรผ่่าน TV  SUT 
         Station   

ครั้ง 3 3  

    6.2 ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนดัหลักสูตร ครั้ง 5  6  

    6.3 จัดแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ครั้ง 10 13  

    6.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เช่น Website  Social Media 
         ฯลฯ  

ครั้ง 20 152  

7. บุคลากรมีขดีความสามารถสูง 

    7.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาเฉพาะด้าน ร้อยละ 20 30 บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์ฯ 

    7.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับองค์กร 
          หรือระดับชาต ิ

คน 1 1  

         7.3 จ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการทีม่ี ความสามารถด้าน 
              ภาษาอังกฤษใน ระดับใช้สื่อสารได ้

คน 6 8  
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รายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง 

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง   ศูนย์บริการการศึกษา           
 

  

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมิน 
ค่าความเสี่ยงก่อนมี

กิจกรรมควบคุม 
(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่  

(3) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได ้

(4) 

ผลต่าง 
(5)=R2-(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

L I R1=LxI L I R2=LxI     
ความเสียหายของข้อมลู 
หรือระบบปฏิบัติการ 
ระบบทะเบียนและ
ประเมินผล ใช้การไม่ได้
อันเกิดจาก Network 
ของมหาวิทยาลัยใช้งาน
ไม่ได้ 
 
 
 
 

ICT 
 

1. ระบบทะเบียนและ
ประเมินผล ใช้งานไม่ได ้

1 
 

5 5 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ โทรศัพท์
ประสานกับฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร ์
ทันที่ที่ทราบว่าระบบฯ ใช้งาน
ไม่ได้  
2. มีระบบการปอ้งกันข้อมูล 
โดยการ Back up ข้อมูล
ทั้งหมดจาก Database ทุกวัน
เก็บไว้บนอีกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 3. มีการส ารอง
ข้อมูลดังกล่าวใส่ External 
Hard disk ทุกวันจันทร ์พุธ 
ศุกร์   
4. มีการตรวจสอบการท างาน

ของระบบปฏิบัตกิารอยู่เสมอ 

1 2 2 1 1 การยอมรับ ระบบทะเบยีนและ
ประเมินผลใช้งานไม่ได ้

 
 
 
 

  

SUT-RM 1 

เอกสารประกอบท่ี 1.3.2-1 
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ค าอธิบายตัวย่อ 
 
L = ค่าโอกาสความเสี่ยง 
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง 
R1 = ระดับความเสี่ยงท่ีมีอยู่ ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยง 
R2  =   ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมกีาร 
          ควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน 
O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน 
IM = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
HS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
S = ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
ICT   = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            และการสื่อสาร 

การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมกีิจกรรมควบคุม (Inherent risk) 
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 
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ผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
1.ระดับองค์กร 

Interested parties 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Needs   
ความต้องการ 

Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal  
นักศึกษา ข้อมูล/ระบบสารสนเทศด้านงาน

ทะเบียนและประเมินผล  
มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได ้ได้รับการบริการที่ดี 
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

อาจารย์ ข้อมูล/ระบบสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนและประเมินผล 

มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได ้ได้รับการบริการที่ดี 
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

บุคลากรในองค์กร สภาพการท างานที่ดี มั่นคงในงาน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  มี
เพ่ือนรวมงานที่ดีมี และได้รับการ
อบรมและพัฒนาอยู่เสมอ  

การท างานอย่างมีความสุข                
มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนและประเมินผล 

มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบไดไ้ด้รับการบริการที่ดี 
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

ผู้บริหาร ข้อมูล/ระบบสารสนเทศด้านงาน
ทะเบียนและประเมินผล ด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย  

มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบไดไ้ด้รับการบริการที่ดี 
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

External  
ผู้สมัคร  มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ

ตรวจสอบได้ 
ได้รับการบริการที่ดี                
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

ผู้ปกครอง มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ 

ได้รับการบริการที่ดี 
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

ผู้ประกอบการ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ 

ได้รับการบริการที่ดี                
บริการที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 

ผู้ส่งมอบ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ 

ได้รับการบริการที่ดี 

หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได้ 

ได้รับการบริการที่ดี 

 

เอกสารประกอบท่ี 1.4.1-1 
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2.กระบวนการรับนักศึกษา 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Interested parties 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Needs  
ความต้องการ 

Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal  
1. ส านักวิชา 

 
1. นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
2. ได้จ านวนนักศึกษาตามแผน 

 
รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส บริการดี มีคุณภาพ 

External  
1. ผู้สมัคร 

 
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

 
ได้รับการบริการที่ดี 

2. ครูแนะแนว ข้อมูลในการแนะแนวการศึกษา ได้รับการบริการที่ดี 
3. สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประทศไทย (สอท.) 

ความร่วมมือในการรับนักศึกษา 
Admissions กลาง 

ได้รับการบริการที่ดี 

3.กระบวนการลงทะเบียน 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal 
นักศึกษา 

 
ลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ี
วางแผนไว้  มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการขอรับบริการ 

 
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การบริการดี           
มีคุณภาพ    

อาจารย์ 
 

ข้อมูลนักศึกษา (ผลการลงทะเบียน  
ประวัตินักศึกษา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
นักศึกษา) 

มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การบริการดี           
มีคุณภาพ    

สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ  
ส านักวิชา 

ข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษา
ประกอบการพิจารณา 

มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การบริการดี           
มีคุณภาพ    

ส่วนการเงินฯ  /
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้  
 

มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การบริการดี           
มีคุณภาพ    
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ส่วนแผนงาน สถิตินักศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การบริการดี           
มีคุณภาพ   

External 
ผู้ปกครอง 

 

 
ข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมค่าใช้จ่าย   
ก าหนดการต่างๆ ตามปฏิทิน
การศึกษา  สถานภาพนักศึกษา   

 
ได้รับการบริการที่ดี บริการที่
ทันสมัย หลากหลายช่องทาง 
 

4.กระบวนการจัดตารางสอนตารางสอบ  
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal   
1. นักศึกษา - รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนตาม

หลักสูตรและแผนการเรียน  
- ตารางเรียน ตารางสอบ ห้องเรียนใน

รายวิชาเปิดให้ลงทะเบียนเรียน 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้บริการดีมีคุณภาพ 

2. คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ 

- รายวิชาที่สอนมีตารางสอน ตาราง
สอบ ห้องเรียน และนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

- ได้ห้องเรียนตามวันเวลาที่ต้องการ 
- ห้องเรียนมีความพร้อมให้บริการ 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้บริการดีมีคุณภาพ 
 

3. สาขาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน มีตารางสอน 
ตารางสอนฯลฯ ครบถ้วน รองรับ
นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้บริการดี มีคุณภาพ 

4. หน่วยงานร่วมบริการ 
ได้แก่ ศูนย์บรรสาร
และสื่อการศึกษา  
ศูนย์คอมพิวเตอร์  
ส่วนอาคารสถานที่ 

ตางรางการใช้ห้องเรียนมีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้บริการดี มีคุณภาพ 

External 
 

 
- 

 
- 
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5.กระบวนการจัดสอบ 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal   
5. นักศึกษา - ข้อมูลวันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ  สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ

ได ้โปร่งใส บริการดี มีคุณภาพ 
6. คณาจารย์  - จัดเตรียมการสอบได้ตรงตาม

เงื่อนไขท่ีระบุ 
- ได้รับกระดาษค าตอบ และข้อสอบที่

สอบแล้วครบถ้วน รวดเร็ว 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้โปร่งใส บริการดี มีคุณภาพ 

7. กรรมการคุมสอบ - ข้อมูลการคุมสอบ วันเวลา ห้องสอบ 
อาคารที่สอบ 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได ้โปร่งใส บริการดี มีคุณภาพ 

8. ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 

ข้อมูลการจัดสอบที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิตส าเนาแบบทดสอบ 

รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
บริการดี มีคุณภาพ 

9. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลวิชาและโปรแกรมท่ีต้องใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอบ 

รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
บริการดี มีคุณภาพ 

External 
- 

 
- 

 
- 

6. กระบวนการประมวลผลการศึกษา 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal  
1. นักศึกษา 

 

 

 
ผลการศึกษา (เกรด สถานภาพ 
Transcript) 

 
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และได้รับการบริการที่ดี 2. อาจารย์ การประมวลผลการศึกษา 

(ตรวจกระดาษค าตอบ คะแนน
นักศึกษา)  

3. ส านักวิชา 

 

การประมวลผลการศึกษา 
(ส่งระดับคะแนนตัวอักษร)  

4. ส่วนการเงินและ

บัญชี  

 

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา  
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External  
 
 

1. ผู้ปกครอง 
                  

 
ข้อมูลนักศึกษา (ผลการเรียนและ
สถานภาพนักศึกษา) 

  

 
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และได้รับการบริการที่ดี 

7. กระบวนส าเร็จการศึกษา 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal  
1. นักศึกษา 

 

 

 
กระบวนการส าเร็จการศึกษา (การแจ้ง
จบ การอนุมัติส าเร็จการศึกษา และ
เอกสารส าเร็จการศึกษา) 

 
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และได้รับการบริการที่ดี 

2. ส านักวิชา ข้อมูลนักศึกษาท่ีแจ้งจบ 

3. ส่วนการเงินและ

บัญชี  

ข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

External  
 
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ศิษย์เก่า)           

 
เอกสารส าเร็จการศึกษา 

  

 
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ได้รับการบริการที่ด ี 2. สถานประกอบการ  

สถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ   

ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

8. กระบวนการจัดการและให้บริการระบบสารสนเทศ 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal 
- ผู้ใช้งาน (ผู้สมัครเข้า

ศึกษา นักศึกษา  
บัณฑิตศึกษา  
บุคลากร  อาจารย์  
ผู้ปกครอง) 

 
-ระบบมคีวามเสถียร (stable) เชื่อถือ
ได้ (Reliable) ทันกาล (Real time) 
ปลอดภัย(Security) และรักษาความ
เป็นส่วนตัว (Privacy) 

 
-บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย ตรง
เวลา สะดวก 
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External 
- บริษัทผู้รับจ้าง 

 

 
-ข้อก าหนดมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
และมีแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 
-ได้รับความร่วมมือที่ดี 

 

9. กระบวนการบ ารุงรักษาระบบทะเบียนและประเมินผล 
Interested parties 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Needs   

ความต้องการ 
Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal 
- ผู้ใช้งาน (ผู้สมัครเข้า

ศึกษา นักศึกษา  
บัณฑิตศึกษา  
บุคลากร  อาจารย์  
ผู้ปกครอง) 

 
-ระบบมคีวามเสถียร (stable) เชื่อถือได้ 
(Reliable) ทันกาล (Real time) 
ปลอดภัย(Security) และรักษาความ
เป็นส่วนตัว (Privacy) 

 
-บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย ตรง
เวลา สะดวก 
 

External 
- บริษัทผู้รับจ้าง 

 

 
-ข้อก าหนดมีรายละเอียดที่ชัดเจน และ
มีแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 
-ได้รับความร่วมมือที่ดี 

 

 

10. กระบวนการรับ-ส่งเอกสาร 
 

Interested parties 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Needs 
ความต้องการ 

Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal 
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

หัวหน้าส านักงาน เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน    รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
ส่วนสารบรรณและนิติการ รับ-ส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน    บริการดีมีคุณภาพ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน รับ-ส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน  
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  

External 
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
เอกสารถึงผู้รับ ถูกต้อง ครบถ้วน 

 
   รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 

         บริการดีมีคุณภาพ 
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11. การเบิก-ยืม-คืนเงินส ารองจ่าย 
Interested parties 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Needs 
ความต้องการ 

Expectations 
ความคาดหวัง 

Internal   
หัวหน้าหน่วยงาน   
ส่วนการเงินและบัญชี   เอกสารการเบิกจ่ายเงินส ารอง

จ่าย 
  ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ 

     
 

หน่วยตรวจสอบภายใน      รวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
    บริการดีมีคุณภาพ 

บุคลากรภายในหน่วยงาน   รับเงินส ารองจ่ายตามค าขอ
อนุมัติ 

  ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ 

 

External 
ผู้ส่งมอบ 
 

 
รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ 

 
 
    รวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
    บริการดีมีคุณภาพ 

หน่วยตรวจสอบภายนอก เอกสารการเบิกจ่ายเงินส ารองจ่าย
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ 
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รวม

5 4 3 2 1 N
1

1.1  ขัน้ตอนการใช้บริการไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน 451 887 515 44 25 1922 3.88
1.2  มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง 370 832 577 90 30 1899 3.75
1.3  ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 410 787 581 84 27 1889 3.78
1.4  มีการก าหนดระยะเวลาทีใ่หบ้ริการไว้ชัดเจน 446 764 552 98 38 1898 3.78
1.5  การด าเนนิการมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  และตรวจสอบได้ 405 771 583 80 37 1876 3.76

ผลรวมความพึงพอใจดา้นกระบวนการ 2082 4041 2808 396 157 9484 3.79
2

2.1  เจ้าหนา้ทีส่นใจใหบ้ริการอย่างจริงใจ เปน็มิตรเต็มใจช่วยเหลือและมี 

อัธยาศัยดี (Service Mind)
432 755 526 95 82 1890 3.72

2.2  เจ้าหนา้ทีใ่หบ้ริการด้วยความรู้ความสามารถทีเ่ชือ่ถือได้แบบมืออาชีพ 443 831 502 66 42 1884 3.83
2.3  เจ้าหนา้ทีใ่หบ้ริการอย่างเทา่เทยีมกัน  450 755 536 73 62 1876 3.78
2.4  เจ้าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าทีถู่กต้อง ชัดเจน 449 804 531 58 44 1886 3.83
2.5  เจ้าหนา้ทีใ่หบ้ริการด้วยความรวดเร็ว 382 772 598 79 60 1891 3.71
2.6  การส่ือสารระหว่างเจ้าหนา้ทีก่ับผู้รับบริการเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 377 793 592 66 49 1877 3.74

ผลรวมความพึงพอใจดา้นผู้ใหบ้ริการ 2533 4710 3285 437 339 11304 3.77
3

3.1  ระบบทะเบยีนและประมวลผลมีความนา่เชือ่ถือ 513 855 446 53 25 1892 3.94
3.2  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใช้งานง่ายและไม่ยุง่ยากซับซ้อน 481 812 494 75 35 1897 3.86
3.3  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถประมวลการท ารายการได้อย่าง

รวดเร็ว
409 787 564 92 42 1894 3.75

3.4  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอและ มี

ความพร้อมใช้งานทกุเวลา
400 779 555 114 43 1891 3.73

3.5  ระบบทะเบยีนและประมวลผลมีการปอ้งกันความปลอดภยัของข้อมูล 

ผู้ใช้งานและการท ารายการ
491 807 520 48 23 1889 3.90

3.6  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีใ่หบ้ริการบริเวณศูนย์บริการการศึกษามีจ านวน

เพยีงพอ
337 648 637 123 59 1804 3.60

3.7  มีการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบยีนและประมวลผลใหส้อดคล้อง 

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
349 763 648 73 37 1870 3.70

3.8  หอ้งเรียนมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 444 772 553 83 31 1883 3.80
ผลรวมความพึงพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3424 6223 4417 661 295 15020 3.79

ความพึงพอใจดา้นเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้ริการ

ความพึงพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก

ตารางที่ 1.4.1-2  ระดบัความพึงพอใจตอ่การให้บรกิารของศูนย์บรกิารการศึกษา (นักศึกษาเป็นผู้ประเมนิ)

ความพึงพอใจด้าน / รายการ จ านวนผู้ประเมิน

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ

ค่าเฉล่ีย
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รวม

5 4 3 2 1 N
ความพึงพอใจด้าน / รายการ จ านวนผู้ประเมิน

ค่าเฉล่ีย

4

4.1  การใหบ้ริการมีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว 413 791 559 79 38 1880 3.78
4.2  ข้อมูลทีไ่ด้รับถูกต้องครบถ้วน 416 825 553 69 26 1889 3.81
4.3 ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศที่เปน็ปจัจบุนั 436 812 548 83 29 1908 3.81

ผลรวมความพึงพอใจดา้นคุณภาพบริการ 1265 2428 1660 231 93 5677 3.80
ผลรวมความพึงพอใจทกุดา้น 9304 17402 12170 1725 884 41485 3.78

หมายเหตุ : ตอบแบบสอบถามผ่าน Web Site : reg.sut.ac.th (1 ม.ิย. 2558 - 30 ม.ิย. 2559) จ านวน 1,987  คน

1. นักศึกษาระดับ ป.ตรี จ านวน  1,801 คน

2. นักศึกษาระดับ ป.โท จ านวน 111 คน

3. นักศึกษาระดับ ป.เอก จ านวน 75 คน

ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1.  ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้  :   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  คณะท างานบริหารจัดการความรู้ประจ าหน่วยงาน :  ศูนย์บริการการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่ก าหนด :  
3.1 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล เช่น นักศึกษาลงทะเบียนผิด 

โครงสร้างหลักสูตร ไม่ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด รักษาสถานภาพล่าช้า ขอย้ายสาขาวิชา
หลังก าหนด ค านวณเกรดเฉลี่ยไม่เป็น เป็นต้น 

3.3 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา 
3.4 เพ่ือรวบรวมข้อค าถาม ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและ

ประมวลผล 

4. ระยะเวลาโครงการ:    จ านวน 150 วัน (รวมทั้งหมด) 

5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ : 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

ผลผลิต:  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น 

      

ตัวชี้วัด :       
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
2. ผู้เข้ากิจกรรมมีความรู้หลังการอบรมเพ่ิม

เมื่อเทียบก่อนการอบรม 
3. นักศึกษามีข้อผิดพลาดจากการงานทะเบียน

และประมวลผล 

ระดับ 
 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
(ยอมรับได้) 

4.20 
 

85 
 
2 

4.30 
 

90 
 
2 

4.40 
 

95 
 
2 

4.50 
 

95 
 
2 

4.50 
 

95 
 
2 
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 66 -



6.  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ* 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 30 วัน 
กิจกรรม :  

1. ก าหนดประเด็นย่อย ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ  
ด าเนินการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้  
60 วัน 

 
กิจกรรม : 

1. แสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในองค์กร 
2. แสวงหาความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอก 
3. ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาและรวบรวมความรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
90 วัน 

 
กิจกรรม :  

1. จ าแนกความรู้ออกตามหมวดหมู่งาน พร้อมจัดเก็บที่เป็นระบบ 

ขั้นตอนที่ 4 :  การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
100 วัน 

 
กิจกรรม : 

1. ท าการวิเคราะห์  สังเคราะห์ ความรู้ และจัดรูปแบบที่จะน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้  
120 วัน 

 
กิจกรรม :  

1. น าความรู้สู่ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
130 วัน 

 
กิจกรรม :  

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 150 วัน 
กิจกรรม :   

1. ประเมินผลความส าเร็จในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ  ระยะเวลา (สะสม) ที่ก าหนดตามแผนการจัดการความรู้ 
7.  วงเงินงบประมาณ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
2559 50,000  50,000 

รวมทั้งสิ้น 50,000  50,000 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 67 -



 

ศูนย์บริการการศึกษา  ได้รับรางวัลได้ใจกรรมการ 
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การพัฒนาระบบทะเบียนและประเมนิผล ระบบตรวจสอบเขา้ชั้นเรียน และระบบอ่ืนๆ  ปีการศึกษา 2558 

ที่ เลขทีร่ับ เรื่อง เจ้าของงาน การด าเนินการ

ระบบ/โปรแกรมใหมท่ีพั่ฒนาโดยฝ่ายวิเคราะห์ฯ

1  - การค านวณซองกระดาษค าตอบ / การค านวณซองข้อสอบ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

2  - โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนสุรววิฒัน์ ด าเนินการแล้ว

 - โปรแกรมรับสมัครนักเรียน

 - โปรแกรมตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร

 - โปรแกรมค้นหาเลขทีน่ั่งสอบ

 - ถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน/ผู้ปกครองสุรวิวัฒน์

3  - ตรวจสอบเลขทีน่ั่งสอบส าหรับแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

4  - ปรับสถานะโรงเรียนทีท่ าการตรวจสอบ แก้ไข PR และ GPAX 

นักศึกษาประเภทโควตา

รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

5  - โปรแกรมตรวจสอบซองข้อสอบ+กระดาษค าตอบ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

6  - ผู้สมัครตรวจสอบ และแก้ไข PR และ GPAX นักศึกษาประเภทโควตา รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

7  - ระบบรายงานตัวจัดสอบอื่นๆ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

8  - รายงานข้อมูลการคัดเลือกตามกลุ่มสาขา ประเภทโควตา รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

9  - รายงานโควตาจัดให้ตามโรงเรียน รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

10  - รายงานจ านวนโควตารายจังหวัด รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

11  - รายงานรายชื่อผู้สมัคร แสดงจ านวนการคัดเลือก รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

12  - รายชื่อนักศึกษาในความดูแล ของอาจารย์ทีป่รึกษา ทะเบยีนนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

13  - แสดงข้อมูลและจ านวนการกรอกภาวะการมีงานท า ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบผ่านเว็บ

ส่วนแผนงาน ด าเนินการแล้ว

14 173/2558 การคัดเลือกผู้สมัครประเภทรับตรง รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

15 185/2558 แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิตศึกษา รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

16 194/2558 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่งเกรดทางอินเทอร์เน็ต วดัผลและประมวลผล ด าเนินการแล้ว

17 214/2558 แจ้งสถานการณ์ส่งข้อสอบอัตนัย ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

18 245/2558 รายงานตารางสอบ เป็นไฟล์ PDF หน้าเว็บ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

19 246/2558 การเปล่ียนแปลงกรรมการคุมสอบ ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

  -การเปล่ียนแปลงกรรมการคุมสอบ ยื่นด้วยตนเอง

 - การเปล่ียนแปลงกรรมการคุมสอบ ยื่นแทนบุคคลอื่น

เอกสารประกอบที่ 1.6.1-1
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 - การเปล่ียนแปลงกรรมการคุมสอบ ส าหรับผู้อนุมัติผ่าน web

20 252/2558 ข้อมูลกรรมการห้องซ้ าซ้อน/กรรมการกลาง ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

 - ตารางข้อมูลรายชื่อกรรมการคุมสอบ ล าดับหน่วยงาน

 - ตารางข้อมูลแสดงห้องสอบ ตามรายวิชาทีร่ะบุ

 - ตารางข้อมูลแสดงห้องสอบ ตามห้องสอบทีร่ะบุ

21 289/2558 กรรมการคุมสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

22 343/2558 รับสมัครนักศึกษาเมคคาทรอนิกส์ รับนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

23 13/2559 การตรวจสอบ/ปรับสถานะ เพือ่ตรวจสอบค่าใช้จ่าย 9024 การเงินและบญัชี ด าเนินการแล้ว

24 17/2559 ระบบการเงินโรงเรียนสุรวิวัฒน์ การเงินและบญัชี ด าเนินการแล้ว

25 109/2559 ท าบัตรนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(วมว.) ทะเบยีนนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

26 126/2559 ตรวจสอบห้องสอบวิชาการแรกเข้า ปี 2559 ตารางสอนตารางสอบ ด าเนินการแล้ว

ระบบ/โปรแกรมใหม ่ จ้างบริษัทพัฒนา 

1 ระบบสหกิจศึกษา Online ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด าเนินการแล้ว

2 การจัดเก็บเอกสารส าเร็จการศึกษา ข้อมูลบณัฑิต ด าเนินการแล้ว

3 เงินยืมเพือ่การศึกษา และการค านวณดอกเบีย้ค้างช าระในแต่ละงวด การเงินนักศึกษา ด าเนินการแล้ว

4 ระบบงานทุนการศึกษา งานทนุนักศึกษา ยกเลิกด าเนินการ
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Software Specification  

Co-op 

 

  

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองจากเป็นข้อมูลนําเสนอเท่านั้น  1 / 7   

คุณสมบัติปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา Online 

เงื่อนไข  

เป็นระบบเช่ือมต่อกับระบบบริการการศึกษาที่พัฒนาโดยบริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด (จัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา) และเรียกใช้โปรแกรมผ่านระบบบริการการศึกษาเดิม 

 
คุณลักษณะของระบบ 
ระบบบริการออนไลน์ (Web) นักศึกษาสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาสามารถเข้ายันยันการออกสหกิจได้ตามวันเวลาท่ีกําหนด ตามเงื่อนไขดังนี้ 
1.1  นักศึกษาเข้าก่อนปีการศึกษา 2554  

1.1.1 ต้องลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจแล้ว  
1.1.2 ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจแล้ว แต่ยังไม่ลงทะเบียนวิชาสหกิจ 

1.2  นักศึกษาเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
1.2.1 ต้องลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจแล้ว  
1.2.2 ผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจแล้ว แต่ยังไม่ลงทะเบียนวิชาสหกิจ 
1.2.3 ผ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนวิชาสหกิจ 

2. นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบยืนยันการออกสหกิจเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อทําการยืนยันแล้ว  
3. นักศึกษาเข้าก่อนปีการศึกษา 2554 ท่ีไม่ผ่านเงื่อนไขสหกิจ  ต้องได้รับการอนุมัติออกสหกิจจากอาจารย์

ประจําสหกิจ ตามรายละเอียดสําหรับอาจารย์ 
 
ระบบบริการออนไลน์ (Web) สําหรับอาจารย์ 

1. สามารถอนุมัติรายชื่อนักศึกษาออกสหกิจได้ตามช่วงวัน เวลาท่ีกําหนด 
2. สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งออกสหกิจในสังกัดตนเองได้ ท้ังนักศึกษาท่ีผ่าน และไม่ผ่านเง่ือนไข  

โดยสามารถเรียกดูรายชื่อแต่ละประเภทแยกกันได้ ดังนี้   
2.1 รหัสนักศึกษา   
2.2 ช่ือ-สกุล  
2.3 สํานักวิชา   
2.4 กลุ่มสาขาวิชา   
2.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม  
2.6 สถานะการเรียนรายวิชาเง่ือนไขที่สาขาวิชากําหนด  (แสดงเฉพาะนักศึกษาท่ีไม่ผ่านเงื่อนไข) ดังนี้ 

- ผ่านรายวิชาเงื่อนไข 

TOR-RQ58066 เอกสารประกอบที่ 1.6.2-1
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- ไม่ผ่านรายวิชาเง่ือนไข พร้อมระบุรหัสวิชาท่ีไม่ผ่านเง่ือนไข  
2.7 สถานะการเคยถูกโทษวินัย  (**หมายเหตุ ให้อาจารย์ผู้มีสิทธิ์ทราบว่า อ้างถึงข้อบังคับสหกิจศึกษา

เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีจะสามารถออกปฏิบัติงานได้ “ไม่เคยต้องโทษวินัย
นักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และได้รับการ
รับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน”) โดยตรวจสอบจากนักศึกษาท่ีมีสถานะ 
13 : ให้พักการศึกษา โดยแสดงข้อมูลทุกปี/ภาคการศึกษาที่มีสถานะ 13 

2.8 สถานะการยื่นคําร้องสหกิจศึกษา 

- ไม่มีการยื่นคําร้อง 

- มีการยื่นคําร้อง (หมายเหตุ การยื่นคําร้อง) 
3. สถานะการอนุมัติออกสหกิจ ประกอบด้วย  (ค่าสถานะการออกสหกิจศึกษา สําหรับรายชื่อผู้ผ่านเงื่อนไข

ทั้งหมด ให้ค่าเริ่มต้นแสดงเป็นรออนุมัติ แต่อาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์อนุมัติ 
และสามารถอนุมัติทั้งหมดได้) 

- รอ 

- อนุมัติ 

- อนุมัติแบบมีเง่ือนไข 

- ไม่อนุมัติ 
4. อาจารย์ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ ตามข้อ 2 และดําเนินการต่อไปน้ีได้ 

4.1 กรณีที่นักศึกษายังไม่ผ่านคุณสมบัติโดยอาจารย์ผู้มีสิทธิ์สามารถยืนยันให้ออกสหกิจศึกษาได้โดยไม่มี
เงื่อนไข ให้ปรับสถานะเป็น อนุมัติ 

4.2 กรณีที่นักศึกษายังไม่ผ่านคุณสมบัติโดยอาจารย์ผู้มีสิทธิ์สามารถยืนยันให้ออกสหกิจศึกษาได้โดยมี
เงื่อนไข ให้ปรับสถานะเป็น อนุมัติแบบมีเงื่อนไข  

พร้อมระบุเงื่อนไข ดังนี้  

- GPAX >= 2.00 (ขอแก้เน่ืองจากนักศึกษาอาจจะเกรดตํ่ากว่า 2 เงื่อนไขของอาจารย์ต้องการให้
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ) 

- ผ่านเงื่อนไขรายวิชา 

- อื่นๆ (ระบุเป็น Free Text) 
และเมื่อนักศึกษาผ่านเงื่อนไขแล้ว ศูนย์บริการฯ (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) สามารถลงทะเบียน

รายวิชาสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาได้  
5. เมื่ออาจารย์ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตาม 4.1 แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
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6. อาจารย์สามารถแก้ไขผลการอนุมัติได้ตามช่วงวัน เวลาที่กําหนด 
7. เก็บประวัติการบันทึก แก้ไขสถานะการอนุมัติรายชื่อนักศึกษาออกสหกิจ 
8. สามารถเรียกพิมพ์รายงานในรูปแบบ PDF ได้ 

8.1 อาจารย์ผู้มีสิทธิ์พิมพ์รายงานผลการตรวจสอบได้ (ตามเอกสารแนบ1 รายงานสําหรับอาจารย์ผู้มี
สิทธิ์) 

8.2 อาจารย์ผู้มีสิทธิ์พิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านรายวิชาเงื่อนไขได้ โดยสามารถเลือกดูในรายวิชา
ภายในหลักสูตรที่ตนเองได้รับสิทธิ์ (เพิ่มหน้าจอเรียกดูรายช่ือตามรายวิชา/ปี/ภาคการศึกษา ที่
นักศึกษานักศึกษาลงทะเบียน) 

 
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 

1. สามารถกําหนดช่วงวัน เวลาเปิดปิดระบบสําหรับการยืนยันข้อมูลในระบบของอาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้ตามปี/ภาค
การศึกษา 

2. สามารถระบุหมายเหตุการณ์ยื่นคําร้องเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาได้ 
3. เจ้าหน้าท่ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ สามารถดําเนินการ ดังน้ี 

3.1 กําหนดรายชื่ออาจารย์ผู้มีสิทธิ์ยืนยันคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา (ไม่จํากัดจํานวน) ได้ตามปี/ภาค
การศึกษา หากมีการกําหนดปฏิทินสหกิจในปี/ภาคการศึกษาใหม่ให้ระบบทําการคัดลอกข้อมูลอาจารย์ผู้
สิทธิ์อนุมัติรายชื่อนักศึกษาออกสหกิจจากปี/ภาคการศึกษาก่อนหน้าไปยังปี/ภาคการศึกษาใหม่ให้
อัตโนมัติ 

3.2 แก้ไขการยืนยันให้ออกสหกิจศึกษาแทนอาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้ (นอกเหนือระยะเวลาที่ให้อาจารย์ยืนยัน) 
4. สามารถกําหนดค่า Default ปี/ภาคการศึกษาหน้า Web ส่วนการอนุมัติรายชื่อนักศึกษาออกสหกิจได้ 
5. สามารถกําหนดวันท่ีให้นักศึกษายืนยันการออกสหกิจได้ 
6. สามารถเรียกพิมพ์รายงานได้ ดังน้ี 

6.1  พิมพ์รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเม่ืออาจารย์ผู้มีสิทธิ์ยืนยันแล้วของแต่ละสาขาวิชาได้ (ตาม
เอกสารแนบ1) 

6.2 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาจากงานทุนการศึกษาแล้วได้ (ตามเอกสารแนบ2) 
6.3 พิมพ์รายงานโดยสามารถเลือกกลุ่มรายชื่อนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาที่ไม่ผ่านรายวิชาเงื่อนไข จํานวน  

(ระบุจํานวนวิชา)   วิชา พร้อมระบุรหัสวิชาท่ีไม่ผ่านเง่ือนไข  (ตามเอกสารแนบ3) 
6.4 พิมพ์รายงานโดยสามารถเลือกกลุ่มรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านรายวิชา (ระบุรหัสวิชา)  สาขาวิชา (ระบุ 

สาขาวิชา)    (ตามเอกสารแนบ4) 
6.5 พิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาตรวจสอบการชําระเงินสหกิจ 
6.6 พิมพ์รายชื่อนักศึกษาท่ียืนยันการออกสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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7. ให้สามารถกําหนดปีที่เข้าของนักศึกษา ท่ีอาจารย์สามารถอนุมัติผ่าน Web ได้ (หน้า Web หากไม่อยู่ใน
เงื่อนไขปีเข้าที่กําหนด ให้แสดงรายชื่อ แต่อาจารย์ไม่สามารถอนุมัติได้)   

8. พิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข เพื่อส่งให้ศูนย์บริการฯ สามารถถอนการลงทะเบียนรายวิชาสห
กิจศึกษาของนักศึกษาได้  
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เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา 

1. เมนู ตรวจสอบการลงทะเบียนสหกิจ 
ให้สามารถเรียกดูรายชื่อนักศึกษาได้ตามสถานะการอนุมัติของอาจารย์ (จาก Web) 
1.1 เพิ่มปุ่มสํารองที่น่ังแบบอัตโนมัติ โดยให้สํารองเข้ารายวิชาที่ 1 + Version วิชาท่ีน้อยที่สุด และเมื่อทํา

รายการสํารองท่ีนั่งแล้ว ให้ระบบเพิ่มจํานวนรับที่หน้าจอเปิดรายวิชาให้อัตโนมัติ 
1.2 ปรับปรุงการสํารองที่น่ังให้สามารถสํารองเป็นชุดได้ 

2. สามารถบันทึกรายวิชาเตรียมสหกิจ ของแต่ละหลักสูตรได้  เพื่อใช้ในการตรวจสอบนักศึกษายืนยันการ
ออกสหกิจ 

3. รายงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 2 รายงาน 
4. ปรับแก้รายงานสหกิจเดิมจํานวน 6 รายงาน  

 
เพิ่มเติมในส่วนเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษาฬ 

ปรับปรุงรายงานเดิม  >> รายวิชาท่ีต้องเปิดสําหรับลงทะเบียนสหกิจ (รายวิชาจะเกิดขึ้นตามรายชื่อ
นักศึกษาที่สมัครออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ) 

หน้า Pre Report ให้สามารถเลือกระดับการศึกษา , สํานักวิชา, สถานะการอนุมัติออกสหกิจ ได้ 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ให้ List รายวชิา ออกมาตามจํานวนหลักสูตรในรายวิชาน้ันๆ ยกตัวอย่างด้านลา่ง) 

ลําดับ
ที ่

รหัส
วิชา 

เวอร์
ช่ัน กลุ่ม หลักสูตร(Programname) 

จํานวน
นักศึกษา COURSENAMEENG 

1 
204491 2 1 

วิทยาการสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์
วิสาหกิจ) 12 

COOPERATIVE 
EDUCATION I 

204491 2 2 วิทยาการสารสนเทศ (นิเทศศาสตร)์ 12 
COOPERATIVE 
EDUCATION I 

204491 2 3 
วิทยาการสารสนเทศ (ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ) 6 

COOPERATIVE 
EDUCATION I 

204491 2 4 
วิทยาการสารสนเทศ (สารสนเทศ
ศึกษา) 3 

COOPERATIVE 
EDUCATION I 

2 
215491 1 1 

เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการ
การตลาด) 1 

COOPERATIVE 
EDUCATION 

215491 1 2 
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการ
ธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) 2 

COOPERATIVE 
EDUCATION 
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ลําดับ
ที ่

รหัส
วิชา 

เวอร์
ช่ัน กลุ่ม หลักสูตร(Programname) 

จํานวน
นักศึกษา COURSENAMEENG 

215491 1 3 
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการโลจิ
สติกส์) 4 

COOPERATIVE 
EDUCATION 

 

สํานักวิชาอื่นๆ  (ให้ Group หลักสูตรที่เป็นรายวิชาเดียวกนัไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างด้านลา่ง) 

ลําดับ
ที ่ รหัสวิชา 

เวอร์
ชั่น กลุ่ม หลักสูตร(Programname) 

จํานวน
นักศึกษา COURSENAMEENG 

1 522491 1 1 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์-
2554 

15 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

2 523491 1 1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2554 14 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

3 525491 1 1 วิศวกรรมเครื่องกล-2556 24 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

4 526491 1 1 วิศวกรรมเซรามิก-2554 3 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

5 527491 1 1 วิศวกรรมโทรคมนาคม-2554 9 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

6 529491 1 1 วิศวกรรมไฟฟา้-2556 (ระบบ
ไฟฟา้กาํลัง) 
วิศวกรรมไฟฟา้-2556 (ระบบ
ไฟฟา้ควบคุมอัตโนมัติ) 
วิศวกรรมไฟฟา้-2556 (ระบบ
ไฟฟา้พลังงาน) 
วิศวกรรมไฟฟา้-2556 (ระบบ
ไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส)์ 

10 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

7 530491 1 1 วิศวกรรมโยธา-2556 8 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

8 531491 1 1 วิศวกรรมโลหการ-2554 3 COOPERATIVE 
EDUCATION I 

9 532491 1 1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2554 15 COOPERATIVE 
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Software Specification  

Co-op 

 

  

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองจากเป็นข้อมูลนําเสนอเท่านั้น  7 / 7   

ลําดับ
ที ่ รหัสวิชา 

เวอร์
ชั่น กลุ่ม หลักสูตร(Programname) 

จํานวน
นักศึกษา COURSENAMEENG 

EDUCATION I 
 

หมายเหต ุ 
1. เอกสารแนบอาจมีแก้ไข 
2. มีการใช้งานจริง เดือนกรกฎาคม 2558 ดังนั้นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน มีนาคม 2558 
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เอกสารประกอบที่ 1.6.2-2

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 79 -

sirirat
Rectangle
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รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 81 -

sirirat
Rectangle



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 82 -

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text

USER
Typewritten Text
เอกสารประกอบที่ 1.6.2-5



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 83 -



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 84 -



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 85 -



รวม

5 4 3 2 1 N

1.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลมคีวามนา่เชื่อถอื 513 855 446 53 25 1892 3.94

2.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใชง้านงา่ยและไมยุ่่งยาก

ซบัซอ้น
481 812 494 75 35 1897 3.86

3.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถประมวลการท ารายการได้

อย่างรวดเร็ว
409 787 564 92 42 1894 3.75

4.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใชง้านไดอ้ย่างสม่ าเสมอและ 

มคีวามพร้อมใชง้านทกุเวลา
400 779 555 114 43 1891 3.73

5.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลมกีารปอ้งกนัความปลอดภยัของขอ้มลู

 ผู้ใชง้านและการท ารายการ
491 807 520 48 23 1889 3.90

6.  มกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบยีนและประมวลผลใหส้อดคลอ้ง

 กบัความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ
349 763 648 73 37 1870 3.70

7.  ระบบทะเบยีนและประมวลผลสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็

ปจัจุบนั
436 812 548 83 29 1908 3.81

ผลรวมความพงึพอใจ 3079 5615 3775 538 234 13241 3.81

หมายเหตุ : ตอบแบบสอบถามผ่าน Web Site : reg.sut.ac.th (1 ม.ิย. 2558 - 30 ม.ิย. 2559) จ านวน 1,987  คน

1. นักศกึษาระดับ ป.ตรี จ านวน  1,801 คน

2. นักศกึษาระดับ ป.โท จ านวน 111 คน

3. นักศกึษาระดับ ป.เอก จ านวน 75 คน

ตารางท่ี 7.3.3-1  ระดับความพงึพอใจต่อระบบทะเบยีนและประเมินผลนกัศึกษา (นกัศึกษาเปน็ผู้ประเมิน)

ความพงึพอใจดา้น / รายการ
จ านวนผู้ประเมนิ

คา่เฉลีย่

เอกสารประกอบท่ี 1.6.3-1
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1. KPI : ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการฝ่ายวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ไมน่้อยกว่า 4.5  ต่อภาคการศึกษา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถาม ประเมินให้เม่ือสิน้ภาคการศึกษา

3. ประชากร :  ผู้ขอขอ้มูลสารสนเทศ หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน :

 จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด = ศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 20 คน สถานพัฒนาคณาจารย์ จ านวน  1 คน

จ านวนผู้ตอบกลับแบบสอบถาม = ส่วนการเงนิและบัญช ีจ านวน  1 คน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี จ านวน  2 คน

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ = ส่วนกิจการนักศึกษา จ านวน  2 คน ส่วนแผนงาน จ านวน  1 คน

4. เกณฑ์การประเมิน : 

มากที่สุด = 5 น้อย = 2

มาก = 4 น้อยที่สุด = 1

ปานกลาง = 3 ไม่เคยใชบ้ริการ = 0

รายละเอยีด รวม รวม

รวม

ทัง้หมด คา่เฉลี่ย

ระดบัความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 0 N 5 4 3 2 1 0 N N ปี 2557

1  เจา้หน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจใหบ้ริการ 17 9 1 27 4.59 15 9 3 24 4.63 51.00 4.61

2  การใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา 17 8 2 27 4.56 13 10 1 3 24 4.50 51.00 4.53

3  ขัน้ตอนการใหบ้ริการมีความสะดวก รวดเร็ว 14 11 2 27 4.44 12 11 1 3 24 4.46 51.00 4.45

4  ระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 11 15 1 27 4.37 13 11 3 24 4.54 51.00 4.45

ผลรวมความพงึพอใจ 59 43 6 0 0 0 108 4.49 53 41 2 0 0 12 96 4.53 204.00 4.51 4.55

เอกสารประกอบท่ี 1.6.3-2

77.14

พัฒนาระบบ/โปรแกรม
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

รวม

ระดบัความพงึพอใจการให้บรกิารฝ่ายวิเคราะห์และพฒันาระบบ  ศูนยบ์รกิารการศึกษา   ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2558

ค่าเฉลี่ย
ข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบยีนฯ

35

27
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1. KPI : ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการฝ่ายวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ไมน่้อยกว่า 4.5  ต่อภาคการศึกษา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถาม ประเมินให้เม่ือสิน้ภาคการศึกษา

3. ประชากร :  ผู้ขอขอ้มูลสารสนเทศ หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน :

 จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด = ศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 17 คน สถานพัฒนาคณาจารย์ จ านวน  1 คน

จ านวนผู้ตอบกลับแบบสอบถาม = ส่วนการเงนิและบัญช ีจ านวน  1 คน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี จ านวน  1 คน

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ = ส่วนกิจการนักศึกษา จ านวน  2 คน ส่วนแผนงาน จ านวน  1 คน

วศิวกรรม (หลักสูตรพิเศษ) จ านวน 1 คน

4. เกณฑ์การประเมิน : 

มากที่สุด = 5 น้อย = 2

มาก = 4 น้อยที่สุด = 1

ปานกลาง = 3 ไม่เคยใชบ้ริการ = 0

รายละเอยีด รวม รวม

รวม

ทัง้หมด
คา่เฉลี่ย

ระดบัความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 0 N 5 4 3 2 1 0 N N ปี 2557

1  เจา้หน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจใหบ้ริการ 17 6 23 4.74 11 3 3 14 4.79 37.00 4.76

2  การใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา 16 7 23 4.70 11 3 3 14 4.79 37.00 4.73

3  ขัน้ตอนการใหบ้ริการมีความสะดวก รวดเร็ว 18 5 23 4.78 12 2 3 14 4.86 37.00 4.81

4  ระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 17 6 23 4.74 12 2 3 14 4.86 37.00 4.78

ผลรวมความพงึพอใจ 68 24 0 0 0 0 92 4.74 46 10 0 0 0 12 56 4.82 148.00 4.77 4.55

ระดบัความพงึพอใจการให้บรกิารฝ่ายวิเคราะห์และพฒันาระบบ  ศูนยบ์รกิารการศึกษา   ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2558

34

24

70.59

พัฒนาระบบ/โปรแกรม ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบยีนฯ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม
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1. KPI : ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการฝ่ายวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ไมน่้อยกว่า 4.5  ต่อภาคการศึกษา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถาม ประเมินให้เม่ือสิน้ภาคการศึกษา

3. ประชากร :  ผู้ขอขอ้มูลสารสนเทศ หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน :

 จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด = ศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 20 คน สถานพัฒนาคณาจารย์ จ านวน  1 คน

จ านวนผู้ตอบกลับแบบสอบถาม = ส่วนการเงนิและบัญช ีจ านวน  2 คน ส านักวชิาแพทยศาสตร์ จ านวน  1 คน

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ = ส่วนกิจการนักศึกษา จ านวน  1 คน

วศิวกรรม (หลักสูตรพิเศษ) จ านวน 1 คน

4. เกณฑ์การประเมิน : 

มากที่สุด = 5 น้อย = 2

มาก = 4 น้อยที่สุด = 1

ปานกลาง = 3 ไม่เคยใชบ้ริการ = 0

รายละเอยีด รวม รวม

รวม

ทัง้หมด
คา่เฉลี่ย

ระดบัความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 0 N 5 4 3 2 1 0 N N ปี 2557

1  เจา้หน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจใหบ้ริการ 17 7 1 1 25 4.64 11 5 10 16 4.69 41.00 4.66

2  การใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา 16 9 1 25 4.64 11 5 10 16 4.69 41.00 4.66

3  ขัน้ตอนการใหบ้ริการมีความสะดวก รวดเร็ว 16 9 1 25 4.64 12 5 10 17 4.71 42.00 4.67

4  ระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 15 9 1 1 25 4.56 11 5 10 16 4.69 41.00 4.61

ผลรวมความพงึพอใจ 64 34 2 0 0 4 100 4.62 45 20 0 0 0 40 65 4.69 165.00 4.65 4.55

ระดบัความพงึพอใจการให้บรกิารฝ่ายวิเคราะห์และพฒันาระบบ  ศูนยบ์รกิารการศึกษา   ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2558

33

26

78.79

พัฒนาระบบ/โปรแกรม ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบยีนฯ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม
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1. KPI : ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการฝ่ายวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ไมน่้อยกว่า 4.5  ต่อภาคการศึกษา

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบสอบถาม ประเมินให้เม่ือสิน้ภาคการศึกษา

3. ประชากร :  ผู้ขอขอ้มูลสารสนเทศ หน่วยงานผู้ตอบแบบประเมิน :

 จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด = ศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 57 คน สถานพัฒนาคณาจารย์ จ านวน  3 คน

จ านวนผู้ตอบกลับแบบสอบถาม = ส่วนการเงนิและบัญช ีจ านวน  4 คน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี จ านวน  3 คน

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ = ส่วนกิจการนักศึกษา จ านวน  5 คน ส านักวชิาแพทยศาสตร์ จ านวน  1 คน

วศิวกรรม (หลักสูตรพิเศษ) จ านวน 2 คน ส่วนแผนงาน จ านวน  2 คน

4. เกณฑ์การประเมิน : 

มากที่สุด = 5 น้อย = 2

มาก = 4 น้อยที่สุด = 1

ปานกลาง = 3 ไม่เคยใชบ้ริการ = 0

รายละเอยีด รวม รวม

รวม

ทัง้หมด
คา่เฉลี่ย

ระดบัความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 0 N 5 4 3 2 1 0 N N ปี 2557

1  เจา้หน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจใหบ้ริการ 51 22 2 1 75 4.65 37 17 0 16 54 4.69 129.00 4.67

2  การใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขปัญหา 49 24 2 1 75 4.63 35 18 1 16 54 4.63 129.00 4.63

3  ขัน้ตอนการใหบ้ริการมีความสะดวก รวดเร็ว 48 25 2 1 75 4.61 36 18 1 16 55 4.64 130.00 4.62

4  ระบบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 43 30 2 1 75 4.55 36 18 0 16 54 4.67 129.00 4.60

ผลรวมความพงึพอใจ 191 101 8 0 0 4 300 4.61 144 71 2 0 0 64 217 4.65 517.00 4.63 4.55

ระดบัความพงึพอใจการให้บรกิารฝ่ายวิเคราะห์และพฒันาระบบ  ศูนยบ์รกิารการศึกษา   ประจ าปกีารศึกษา 2558 (รวม 3 ภาคการศึกษา)
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ข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบยีนฯ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

รวม

77

75.49

พัฒนาระบบ/โปรแกรม ค่าเฉลี่ย
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29/10/58 12:37:00 น. 

เอกสารประกอบที่ 1.6.4-1 
 

 

สรุปการประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

มาใช้ในงานของฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา เรียนรวม 2 

 
ที ่ เร่ือง เจ้าของ

งาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

การด าเนินการ ก าหนดการแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

    พัฒนา ปรับปรุง   
1. การจัดโปรแกรมตรวจสอบซอง

ข้อสอบ หรือกระดาษค าตอบ  
สาวิตร ี สมนึก   ด าเนินการ

เรียบร้อย 
อุปกรณ์ที่ใช ้
เครื่องอ่านบาร์
โค๊ดฯ 

2. จัดกรรมการคมุสอบ ปรมาภรณ ์ สมนึก    -  
 

3. การเปลีย่นแปลงกรรมการคุม
สอบออนไลน์   

ปรมาภรณ ์ สมนึก   อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแก้ไข
หากม ี

 

4. การยืนยันการจัดสอบทาง
อินเทอร์เน็ต 

สาวิตร ี ศิริรัฐ   -  

5. แบบแจ้งรายละเอียดการจดัสอบ ปรมาภรณ์ 
+ สาวิตร ี

ศิริรัฐ   -  
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เอกสารประกอบที่ 1.6.4-2

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 92 -

sirirat
Rectangle



เอกสารประกอบที่ 1.6.5

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 93 -

sirirat
Rectangle



 

 

 

พนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  

เอกสารประกอบที่ 1.7.5-1 
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ศูนย์บริการการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008   Certificate Number TH005855 
 

เอกสารประกอบที่ 1.8.9-1 
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USER
Typewriter
เอกสารประกอบที่1.8.9-2

USER
Typewriter



                            
 
 

 

 FM-CES-0-12  :  Rev.No.00  :  20/05/2556         หน้าที ่ 1 / 1  
  

 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

แผนการตรวจติดตามคณุภาพภายใน (Internal  Audit Plan) 
 

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal  Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ฝ่าย/งาน/กิจกรรม/ข้อก าหนดข้อที่ ต.ค. 58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1. ฝ่ายรับนักศึกษา             
2. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา             
3. ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ             
4. ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต             
5. ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ             
6. ฝ่ายธุรการ             
7. ผู้บริหารระดับสูง (ผอ./รอง ผอ.)             
8. QMR/DC             

 
ผู้จัดท า ผู้อนุมัติ 

    

 

นางชุติมา  เรืองวิทยานนท์) (นายพิรุณ  กล้าหาญ) 
30 / กันยายน / 2558 30 / กันยายน / 2558 
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USER
Typewriter
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-3

USER
Typewriter



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ศูนย์บริการการศึกษา (QMRC) Y Y Y Y คณะกรรมการฯ

2. ด าเนินงานตามข้อก าหนด ISO 9001 : 2008 /รักษาระบบ บุคลากรทุกคน

3. การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) Y Y บุคลากรทุกคน

4. การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Surveilance Visit) Y Y ทุกฝ่าย

5. อบรมข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 Y บุคลากรทุกคน

6. จัดท า/ปรับปรุง QP , WI , FM ,SD ฯลฯ ตามข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 ทุกฝ่าย

7. ฝึกอบรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน (IQA 9001:2015) แบบมืออาชีพ Y บุคลากรทุกคน

8. การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit)  แบบ ISO 9001:2015 Y บุคลากรทุกคน

9. การตรวจก่อนขอการรับรอง ( Pre Audit) โดยผู้ตรวจภายนอก Y บุคลากรทุกคน

10. ขอการรับรอง  ISO 9001:2015 Y บุคลากรทุกคน

แผนการด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจ าปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบที่ 1.8.9-4

กิจกรรม
พ.ศ. 2559

ผู้รบัผิดชอบ/เขา้รว่ม
พ.ศ. 2558
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 การเตรียมการก
อนและระหว
างภาคการศึกษา

 - เสริมเก�าอี้ห�องเรียน

 - ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัยเรื่องงานจราจร

 - จัดอุปกรณ+สําหรับไว�ให�แม1บ�านเบิกเข�าห�องเรียน

 - ตรวจความสะอาดรอบบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม

2 การเตรียมการก
อนการสอบกลางภาคและประจําภาค

1  งานระบบไฟฟ!าและปรับอากาศ

1.1 สํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟฟ7าในห�องเรียนซึ่งจะต�องใช�เป;นห�องสอบ

1.2 เตรียมความพร�อมของเครื่องสํารองไฟฟ7า

1.3 เตรียมความพร�อมหลอดไฟห�องเรียน 1,500 ที่นั่ง ซึ่งจะต�องใช�เป;นห�องสอบ

1.4 เตรียมความพร�อมของระบบเครื่องปรับอากาศห�องเรียนให�ใช�งานได�ทุกห�อง

2  งานซ
อมบํารุง สุขาภิบาล โยธา สถาป*ตย+และงานระบบประปา

2.1 เตรียมความพร�อมของระบบน้ํา และซ1อมบํารุงห�องน้ําที่ชํารุดในอาคารเรียนรวม 

2.2 หลีกเลี่ยงการใช�เสียงในช1วงการสอบในบริเวณอาคารเรียนรวม

2.3 สํารวจและซ1อมแซมเก�าอี้ห�องเรียนทุกห�อง  ที่ต�องใช�เป;นห�องสอบ

3 เตรียมความพร.อมหลังป/ดภาคการศึกษา

 - ศูนย+บรรณสารและสื่อการศึกษาบํารุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ+ในห�องเรียน

       * ตรวจเช็คระบบเสียง

       * บํารุงรักษาระบบภาพ

 - ศูนย+คอมพิวเตอร+บํารุงรักษาคอมพิวเตอร+และซอฟแวร+ในห�องเรียน

ปBด ปBด ปBดภาค 3

เอกสารประกอบที่  2.1.1-1 แผนการซ
อมบํารุงรักษาห.องเรียน อาคารเรียนรวม

ที่ กิจกรรม

ภาคการศึกษา

 1/2558  2/2558  3/2558

สัปดาห+ สัปดาห+ สัปดาห+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ปBด ปBด ปBดภาค 3

ที่ กิจกรรม

ภาคการศึกษา

 1/2558  2/2558  3/2558

สัปดาห+ สัปดาห+ สัปดาห+

 - ส1วนอาคารสถานที่

       * บํารุงรักษาครุภัณฑ+/โครงสร�างห�องเรียนและอาคารเรียน

       * บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ และตรวจเช็คระบบแสงสว1างในห�องเรียน

       * บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ และตรวจเช็คระบบแสงสว1างในห�องเรียน

       * บํารุงรักษาหม�อแปลงไฟฟ7า

       * บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟ7า

4 การตรวจสอบความเรียบร.อยห.องเรียนประจําวัน ประสานผู.เกี่ยวข.องแจ.งซ
อมผ
านระบบ MIS
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          เอกสารประกอบท่ี 2.1.2-1  รายละเอียดห้องในอาคารเรียนรวม 
 

1. อาคารเรียนรวม 1 มีห้องบรรยายรวมจ านวน 58 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

จ านวน 4 ห้อง มีขนาดความจุดังนี้ 

1.1 ห้องเรียนขนาด 8   ที่นั่ง  จ านวน    2   ห้อง 
1.2 ห้องเรียนขนาด 15   ที่นั่ง  จ านวน    1   ห้อง 
1.3 ห้องเรียนขนาด  20   ที่นั่ง   จ านวน    2   ห้อง 
1.4 ห้องเรียนขนาด  30   ที่นั่ง   จ านวน    4   ห้อง 
1.5 ห้องเรียนขนาด  40   ที่นั่ง   จ านวน   4   ห้อง 
1.6 ห้องเรียนขนาด  60   ที่นั่ง  จ านวน  10   ห้อง 
1.7 ห้องเรียนขนาด  90    ที่นั่ง   จ านวน  18   ห้อง 
1.8 ห้องเรียนขนาด  150  ที่นั่ง   จ านวน    8   ห้อง 
1.9 ห้องเรียนขนาด  300  ที่นั่ง   จ านวน    8   ห้อง 
1.10 ห้องเรียนขนาด 1,500  ที่นั่ง   จ านวน     1   ห้อง 

2. อาคารเรียนรวม 2 มีห้องบรรยายรวมจ านวน 12 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

จ านวน 4 ห้อง มีขนาดความจุดังนี้ 

2.1 ห้องเรียนขนาด  30   ที่นั่ง   จ านวน    1   ห้อง 

2.2 ห้องเรียนขนาด  120  ที่นั่ง   จ านวน  10   ห้อง 

2.3 ห้องเรียนขนาด  600  ที่นั่ง   จ านวน    1   ห้อง 
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3. ห้องเรียนทั้งหมดมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทุกห้อง ได้แก่ เครื่องฉาย Projector, Visual 
Presenter, จอรับภาพ, คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย  ระบบเสียง (ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง 
ล าโพง) ดังรูปภาพ 
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1/5 
 

 

เอกสารประกอบ ที่ 2.1.6-1  ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบและ
การให้บริการห้องเรียน ปีการศึกษา  2558 
(บุคลากรเป็นผู้ประเมินจากแบบสอบถาม) 

 
1. KPI ของฝ่ายตารางสอน คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบและการ

ให้บริการห้องเรียน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.30 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากอาจารย์ ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจยั เจ้าหน้าที่ ทุกส านักวิชา 
3. เกณฑ์การประเมิน 
ควรปรับปรุง(1) พึงพอใจน้อย (2) พึงพอใจปานกลาง (3) พึงพอใจมาก (4) พึงพอใจที่มากสุด (5) 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ  
1.50 

1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 มากกว่าหรือเท่ากับ  
4.51 

 

4. ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบและการให้บริการห้องเรียน 
 

ที่ ค าถาม 

ภาค 1/2558 ภาค 2/2558 ภาค 3/2558 
เฉลี่ย 3 
ภาค รวม 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(N) (N) (N) 

1 
  

จัดตารางสอนตารางสอบได้สอดคล้องกับ
แผนการเรียนปกตแิละมติ  ประกาศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

103 4.35 92 4.38 113 4.56 4.43 

2 
  

กระบวนการจัดตารางสอนตารางสอบมี
ความสะดวก  รวดเร็ว 

103 4.46 92 4.42 114 4.64 4.51 

3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงตารางสอน
ตารางสอบมีความสะดวก รวดเร็ว 

101 4.45 92 4.38 113 4.60 4.48 

4 
  

การให้บริการรับจองห้องเรียนมีความ
สะดวก  รวดเร็ว  และหลากหลาย
ช่องทาง 

103 4.47 91 4.46 115 4.53 4.49 

5 
  

ห้องเรียนมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 
103 4.19 93 4.15 115 4.33 4.22 

6 
  

เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ 
103 4.60 92 4.57 114 4.70 4.62 

 ภาพรวม 103 4.42 93 4.40 115 4.56 4.46 
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                                   (นักศึกษาเป็นผู้ประเมนิ)

รวม

5 4 3 2 1 N

1. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 17 62 19 10 4 112 3.70

2. โต๊ะเก้าอี้มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา
20 43 37 9 3 112 3.61

3. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม 44 51 10 6 1 112 4.17

4. เคร่ืองปรับอากาศมีความพร้อมในการใช้งาน 38 42 21 6 5 112 3.91

5. เคร่ืองฉายภาพ Projector มีความพร้อมใช้งาน 37 43 25 6 1 112 3.97

6. ระบบเสียง เช่น ไมโครโฟน ล าโพง  พร้อมใช้งาน 38 47 23 3 1 112 4.05

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับ

การใช้งาน
33 46 21 11 1 112 3.88

8. บริเวณนั่งพักรอระหว่างเรียนเพียงพอและเหมาะสม 16 21 42 19 14 112 3.05

ภาพรวม 3.80

หมายเหต ุ  ส ารวจข้อมูลเมื่อ 16-24 มิถุนายน 2559

1. นักศึกษาระดับ ป.ตรี จ านวน  111 คน

2. นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน

เอกสารประกอบที ่2.1.6-2  ผลการประเมนิความพึงพอใจเก่ียวกับห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 1 และ 2

รายการ
ระดับความพึงพอใจ / จ านวนผู้ประเมิน

ค่าเฉล่ีย
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เอกสารประกอบท่ี 2.1.7-1  ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในการบ ารุงรักษาหอ้งเรียน  

   ปีการศึกษา 2558 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1. ห้อง B5101 เครื่อง 
Projector ฉายภาพขึ้น
จอไม่ชัด  ค่อนข้างมืดด า 

ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาได้จัดท า

แผนการด าเนินงานโดย

การจัดหาอุปกรณ์ใหม่

ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 

ภายในภาค 

2/2558 

นางกาญจนา  

พรหมสอน 

(ประสาน) 

ได้รับการ

เปลี่ยนหลอด 

แล้วเมื่อวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 

2559 

2. ไฟฟ้าแสงสว่างห้อง 600 
ที่นั่งไม่เพียงพอ (บริเวณ
ด้านหลังห้อง) 

แจ้งส่วนอาคารสถานที่ให้

ตรวจสอบและพิจารณา

ปรับปรุง 

2/2559 นางสุภาวดี  

จันทร์เปรียง 

ส่งหนังสือให้

ส่วนอาคาร

สถานที่แล้ว 

3. อาคารเรียนรวม 2 ไฟดับ
ไม่มีไฟฟ้าส ารอง ท าให้
การเรียนการสอน
หยุดชะงัก 

ประสานส่วนอาคาร

สถานที่ในการจัดท าค าขอ

งบประมาณ 

ปี 2560 นางกาญจนา 

พรหมสอน 

ส่วนอาคาร

สถานที่ได้

จัดท าค าขอ

เรียบร้อยแล้ว 

4. ห้องเรียนที่อาคารเรียน
รวม 2 เก้าอ้ีไม่เหมาะสม
ส าหรับการนั่งเรียน 

เมื่อมีการจัดตั้งค าขอ

งบประมาณเพ่ือซื้อ

ครุภัณฑ์มาทดแทนได้

ก าหนดให้มีขนาดที่ใหญ่

ขึ้นแล้ว 

ปีงบประมาณ  

2559 เป็นต้น

ไป 

นางกาญจนา 

พรหมสอน 

ด าเนินการแล้ว 

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 
ข้อมูล ณ วันที่  26 กรกฎาคม  2559 
 

(นางกาญจนา  พรหมสอน ) 

หัวหน้าฝา่ยตารางสอนตารางสอบ 

ผู้ให้ขอ้มลู 
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 
 

1.  ชื่อโครงการ :   โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 
 

2.  ผู้เสนอโครงการ :    ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

3.  งบประมาณ   240  ล้านบาท 
 

4. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและมีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรม น า
ปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึงของสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีอายุ 25 ปี เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2536) โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 7 ส านักวิชาและ 1 
สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตร ปริญญาโท 38 หลักสูตร และปริญญาเอก 38 
หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา 2558) ผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้วจ านวนทั้งสิ้น 24,049 ราย 
ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ 2.88 จากคะแนนเต็ม 3 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มการผลิตบัณฑิตและวิจัยในรอบการประเมิน
ที่ 2 เท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก 

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 3 ด้านการวิจัย (ดีเลิศ) และ อันดับที่ 7 ด้าน
การเรียนการสอน (ดีเยี่ยม) ของประเทศไทย 

เอกสารประกอบที่ 2.1.8-1 
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ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ให้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็น
อันดับที่สองของประเทศ 

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากทางด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการจัดอันดับจาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่องทั้ งในปี พ.ศ. 2550 และ 2553 นอกจากนี้
สาขาวิชาอ่ืนที่มีได้รับการจัดอันดับในเกณฑ์สูงได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างจากวงการอุตสาหกรรม โดยได้เปิดสอน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัดเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับการรับเลือก ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่อ่ืน ๆ และ
ได้รับการจัดอันดับการมีงานท าและศึกษาต่อของบัณฑิตร้อยละ 96 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ ตามการจัดอันดับ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ 
ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้ าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open 
Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพ่ือใช้ร่วมกับ
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือน
มกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในอันดับที่ 958 
ของโลก และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ร่วมของประเทศไทยและที่ 601 -800 ร่วมของโลก ตาม
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดยูเคชัน ตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสาร Nature มี Nature 
Index ล าดับ 2 ของประเทศ และ Nature Publishing Index เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นต้นแบบของการจัดการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งจัดให้นักศึกษาได้มี
โอกาสไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า
ประสบความส าเร็จอย่างสูง ช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานท าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 
และในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสมาคมสหกิจศึกษาโลกให้เป็นส านักงาน
ส านักงานสหกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ล่าสุด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของนิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดยูเคชัน 
THE ประเทศอังกฤษต่อสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS 48 ประเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 5 ของประเทศไทยและท่ี 159 ของกลุ่ม   
 

จากผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมใน 2 ทศวรรษแรกน าไปสู่การขยายตัวของมหาวิทยาลัย
และการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักศึกษาในทศวรรษที่ 3  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินการรับนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
80) ด้วยวิธีการรับตรง ด้วยการจัดสรรโควตาให้แก่ผู้สมัครของโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  แต่
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จะพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรม
การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในปี 2567 เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงก็ตาม แต่จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีแนวโน้มว่า
จะลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากใน 2 ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด
และมีผลงานอันโดดเด่นจ านวนมากซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ท าการเปิดสอน
หลั กสู ต ร  9  ใน  10  ห ลั กสู ต ร ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย ม  (อ้ าง อิ งจ าก  10  อ าชี พที่ ส ด ใส ในอนาคต  จ าก 
businessinsider.com และ Michael Page) นอกจากนี้ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (อ้างอิงจาก งานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่นักเรียนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก มทส.) จากที่เคยยึดติดสถาบันเก่าแก่มาเป็นเลือกสถาบัน
ที่มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและอัตราการได้งานท าสูง (ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับการมีงานท าและ
ศึกษาต่อของบัณฑิตร้อยละ 96 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ ตามการจัดอันดับของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่จัดให้มีหน่วย
เคลื่อนที่ออกแนะแนว/ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการรับนักศึกษาตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ต่อเนื่องหลายปี จึงท าให้มีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้นทุกปี เมื่อเทียบกับจ านวนที่
ต้องการรับตามแผน (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา จ านวนรับตามแผน จ านวนผู้สมัคร 

2556 2,128 24,896 
2557 2,176 21,795 
2558 2,176 16,181 
2559 2,216 18,528 

 

ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการจัดสรร
โควตาให้แก่ผู้สมัครของโรงเรียนต่าง ๆ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  แต่จะพิจารณาจากผลการเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่เนื่องจากคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่
ละโรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยได้น าการคิดค่าเปอร์เซ็นไทล์มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก อนึ่ง 
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเป็นการเฉพาะขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ องค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลการคัดเลือกที่ได้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) อนึ่ง องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้ครบทุกภาคและทุกเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการหารือถึง
อุปสรรค ปัญหา ตลอดจนช่องว่างในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซ่ึงข้อมูลจาก
หารือดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะน าไปเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปรับใช้สังคมต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายใน
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นคนละ
กลุ่มเป้าหมายกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในเขตจังหวัดเดียวกัน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านมนุษย์และ
สังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

อุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการขยายตัว การแก้ปัญหาในปัจจุบันและการ
วางแผนระยะยาวเพื่อรองรับการขยายตัว 

ในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เน้นหลักการของการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบการบริหารจัดการแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” อาทิเช่น  ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย ส านักวิชา (คณะ) 
จะไม่มีห้องบรรยายเป็นของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายนั้น จะใช้ห้องบรรยายที่อาคาร
เรียนรวม ซึ่งดูแลการใช้งานโดยศูนย์บริการการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา ส านักวิชาจะมีการแจ้งรายวิชาที่
เปิดสอนไปยังศูนย์ฯ จากนั้นศูนย์ฯ จะเป็นผู้จัดตารางเรียนตารางสอนให้ในทุกรายวิชา/ทุกส านักวิชาของ
มหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอนบรรยายจ านวน 2 หลัง คือ อาคารเรียน
รวม 1 (จ านวน 7,671 ที่นั่ง) และอาคารเรียนรวม 2 (จ านวน 1,830 ที่นั่ง) มีที่นั่งรวมทั้ง 2 อาคารทั้งสิ้น
จ านวน 9,501 ที่นั่ง โดยอาคารเรียนรวมหลังที่ 1 เปิดใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 (ปีแรกที่ เปิดรับ
นักศึกษา) และหลังที่ 2 ในปีการศึกษา 2550  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2555-2559) 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะต่อไป (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจะเปิดสอน
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าอีกจ านวนหนึ่ง (ตารางท่ี 2)  
 ตารางท่ี 2 แผนการรับนักศกึษาและผลการรับนักศึกษา/ประมาณการ ปีการศึกษา 2555-2562 

ปีการศึกษา แผนการรับ ผลการรับ ผลเทียบแผน (%) 

2555 3,243 3,583 110.48 

2556 3,503 3,803 108.56 

2557 3,615 4,154 114.91 

2558 3,766 4,571 121.38 

2559* 3,850 4,600 119.48 
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ปีการศึกษา แผนการรับ ผลการรับ ผลเทียบแผน (%) 

2560* 3,930 4,700 119.59 

2561* 3,930 4,700 119.59 

2562* 3,930 4,700 119.59 

               * ประมาณการรับ และผลการรับนักศึกษา 
 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตร ปริญญาโท 38  
หลักสูตร และปริญญาเอก 37  หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 112 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทุกระดับรวมทั้งสิ้นจ านวน 
15,878 ราย ปัจจุบันมีวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ,396 วิชาต่อ
ภาคการศึกษา (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักศึกษาในอดีต-ปัจจุบัน รายวิชาที่เปิดสอน และประมาณการ ปีการศึกษา 2555-2562 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา จ านวน 

ป.ตรี บัณฑิต รวม 
วิชาที่เปิด

สอน 

2549      7,054         719         7,773  638 

2550      8,252         933         9,185  663 

2551      9,108       1,112       10,220  743 

2552      9,501       1,290       10,791  807 

2553      9,516       1,380       10,896  847 

2554      9,814       1,615       11,429  890 

2555    10,890       1,667       12,557  1,007 

2556    11,543       1,638       13,181  1,178 

2557    12,038       1,648       13,686  1,276 

2558    14,267       1,611       15,878  1,396 

2559*      14,980      1,692       16,672  1,494 

2560*      15,729      1,776       17,505  1,599 

2561*      16,516      1,865       18,381  1,711 

2562*      17,342      1,958       19,300  1,831 

          * ประมาณการจ านวนนักศึกษารวม 
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จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเผชิญอุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนเนื่องจากการขยายตัวและจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารวมทุกระดับรวม
ทั้งสิ้นจ านวน 15,878 ราย มีวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 1,396 วิชา
ต่อภาคการศึกษา มีอาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอนบรรยายจ านวน 2 หลัง มีที่นั่งรวมทั้ง 2 อาคารทั้งสิ้น
จ านวน 9,501 ที่นั่ง จะเห็นว่ามีจ านวนนักศึกษาสูงกว่าจ านวนที่นั่งถึง 1.7 เท่า ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะ
จัดห้องเรียนให้นักศึกษาได้เรียนตามเวลา (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.) ได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน การที่
จ านวนนักศึกษาสูงกว่าจ านวนที่นั่งถึง 1.7 เท่านี้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ “รวม
บริการ ประสานภารกิจ” เป็นอย่างยิ่ง ท าให้ศูนย์บริการการศึกษาต้องหาวิธีบริหารจัดการการใช้ห้องเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังนี้: 

1. จ ำเป็นต้องจัดอันดับควำมส ำคัญของวิชำเรียน หากรายวิชาใดเป็นรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาหรือเป็นวิชาแกนของหลักสูตรหรือเป็นรายวิชาที่เรียนร่วมกันหลายหลักสูตร ศูนย์บริการ
การศึกษาจะจัดให้รายวิชานั้นได้ใช้ห้องเรียนตามเวลา (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.) ทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน จากวิเคราะห์การใช้ห้องตามมาตรฐาน 
UNESCO พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยมีอัตราการใช้ห้องตามเวลาร้อยละ 
98.57 (ตารางที่ 4) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ UNESCO ก าหนดไว้ (เกณฑ์อัตราการใช้ห้องตามเวลาที่
เหมาะสมคือ ร้อยละ 80)  

2. จ ำเป็นต้องจัดห้องเรียนต่ ำกว่ำควำมจุที่ก ำหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
2.1 จากข้อ 1 หากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจ านวนเท่ากัน เช่น 150 คน และ

ต้องการใช้ห้องเรียนในเวลาเดียวกัน แต่จ านวนห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่งถูกจัดไปแล้ว 
จึงเกิดปัญหาห้องไม่พอ ศูนย์บริการการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดห้องเรียนในขนาดที่มี
ความจุสูงกว่าจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เช่น จัดให้ไปเรียนที่ห้องความจุ 300 ที่นั่ง 
เป็นต้น  

2.2 นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา อาจารย์มีความจ าเป็นต้องให้มีการ
สอนและการทดสอบย่อยในชั่วโมงร่วมกัน ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอน ดังนั้น 
อาจารย์ผู้สอนจึงขอใช้ห้องขนาดใหญ่กว่าจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง
ประมาณ 2 เท่า 

เมื่อวิเคราะห์การใช้ห้องตามมาตรฐาน UNESCO จึงท าให้ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 
มหาวิทยาลัยมีอัตราการใช้ห้องต่ ากว่าเกณฑ์ที่ UNESCO ก าหนดไว้ (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
น าอัตราการใช้ห้องตามเวลาและอัตราการใช้ห้องตามความจุมาค านวณหาประสิทธิภาพการใช้ห้อง 
พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพการใช้ห้องร้อยละ 81.43 (ตารางที่ 
4) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ UNESCO ก าหนดไว้ (เกณฑป์ระสิทธิภาพการใช้ห้องที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 56)   
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3. จ ำเป็นต้องจัดห้องเรียนให้มีกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำเรียน เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 
แล้ว รายวิชาที่เหลือศูนย์บริการการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดห้องเรียนนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์ เวลา 
17.00-21.00 น.)  

   ตารางท่ี 4 อัตราการใช้ห้องบรรยายตามเกณฑ์มาตรฐานของ UNESCO 

เกณฑ์ 
2555 2556 2557 ภาค 1/2558 

ห้อง ร้อยละ ห้อง ร้อยละ ห้อง ร้อยละ ห้อง ร้อยละ 

อัตราการใช้ห้อง เท่ากับ/สู่งกวา่เกณฑ ์ 65 98.48 66 100.00 66 94.29 69 98.57 

ตามเวลา ต่ ากว่าเกณฑ ์ 1 1.52 0 0.00 4 5.71 1 1.43 

อัตราการใช้ห้อง เท่ากับ/สู่งกวา่เกณฑ ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ตามความจ ุ ต่ ากว่าเกณฑ ์ 66 100.00 66 100.00 70 100.00 70 100.00 

ประสิทธิภาพ เท่ากับ/สู่งกวา่เกณฑ ์ 65 98.48 66 100.00 56 80.00 57 81.43 

การใช้ห้อง ต่ ากว่าเกณฑ ์ 1 1.52 0 0.00 14 20.00 13 18.57 

จ านวนห้องที่ใช้งาน 66 66 70 70 

   
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ ปัจจุบันผนวกกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องหลักสูตรที่จะเปิดสอน
และเป้าหมายการรับนักศึกษาในอนาคตแล้ว จึงเห็นสมควรให้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 ซึ่งการ
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 นี้ก าหนดให้มีที่นั่งจ านวน 4,750 ที่นั่ง เมื่อรวมกับจ านวนที่นั่งของอาคารเรียนรวมเดิม 
2 หลังซึ่งมีที่นั่งจ านวน 9,501 ที่นั่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งเรียนจ านวนรวมทั้งสิ้น 14,251 ที่นั่ง ในการ
ออกแบบความจุของห้องอาคารเรียนรวม 3 นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วว่าขนาดความจุห้องที่
เหมาะสมควรมีขนาด 150, 200, 300 และ 500 ที่นั่งตามล าดับ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันที่มีจ านวนนักศึกษาสูงกว่าจ านวนที่นั่งถึง 1.7 เท่า และจะช่วยรองรับการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้าที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจ านวนนักศึกษาโดยรวมประมาณ 20,000 คน  

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องเรียนให้เพียงพอกับจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน จัดสอบ จัดกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้น ตาม

การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
5.2 เพ่ือให้ห้องเรียนสอดคล้องระหว่าง จ านวนนักศึกษากับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับ

ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
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6.  เป้าหมาย 
 6.1 การก่อสร้างอาคาร 
 สร้างอาคารที่มีห้องบรรยาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกส านักวิชา โดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6.2 การจัดเตรียมครุภัณฑ์ 

จัดเตรียมครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับอาคาร และใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
- มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบ (Computer, Projector, Presenter, ฉากรับภาพ, ระบบเสียง) 
- มีครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนทุกห้อง (โต๊ะผู้สอน เก้าอ้ีผู้สอน เก้าอ้ีนักศึกษา กระดานด า) 
- มีระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศครบทุกห้อง 
- มีระบบเครือข่ายทุกห้องเรียน 
- ระบบสาธารณูปโภค 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  

8.  รูปแบบและสถานที่ด าเนินการ   

อาคารเรียนรวม 3 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก  3 ชั้น ประกอบด้วย 

8.1 ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับห้องเรียน โถงพัก เตรียมการเรียน 
- ห้องเรียน 300 ที่นั่งจ านวน 4 ห้อง 
- ห้องโถงเอนกประสงค์ 
- ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องเก็บเอกสารอุปกรณ์สื่อโสต  

8.2 ชั้นที่ 2 ใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับห้องเรียนและส านักงาน 
- ห้องเรียน 150 ที่นั่ง จ านวน 9 ห้อง 
- ห้องบรรยาย 500 ที่นั่ง 1 ห้อง  
- ห้องฝ่ายประมวลผล ห้องส านักงาน 

- โถงทางเข้า ห้องสุขา  
8.3 ชั้นที่ 3 ใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับห้องเรียน  

- ห้องเรียน 150 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง  
- ห้องเรียน 200 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 

พ้ืนที่รวมประมาณ 12,500 ตารางเมตร. รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่แนบ 
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รูปที่ 1 พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตามการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย 
9.2 ห้องเรียนมีความสอดคล้องระหว่าง จ านวนนักศึกษากับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับทั้ง 

ระดบัปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ใช้ประโยชน์อย่างคุมค่า 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนอาคารสถานที่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร (044) 223011-12 โทรสาร (044) 223010 

11. เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 
11.1 รายละเอียดโครงการ 
11.2 คณะกรรมการพิจารณาข้อก าหนดในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๓ 
11.3 คณะกรรมการก าหนดราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3  
11.4 ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
11.5 รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2560 
11.6 บัญชีแสดงราคาวัสดุและค่าแรง (BOQ) 
11.7 แบบกอ่สร้าง อาคารเรียนรวม 3  
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COMPANY :

Site:

9:00 - 9:15 Opening Meeting 15

9:15 - 10:15 Management Process / Management Review 60

Objectives, Planning, and Change control (Document & System)

Quality Manual / Use of logo

Customer Satisfaction

10:15 - 11:05 Internal Quality Audit 50

11:05 - 12:00 Customer Complaint, Corrective & Preventive Action, Continual 
Improvement

55

Review of Previous NCR 

Standards, Codes & Regulatory / Statutory Requirements

12:00 - 13:00 Lunch 60

13:00 - 14:10 ฝ่ายรับนักศกึษา (incld. การจัดซืEอและบํารงุรักษาทีOเกีOยวขอ้ง) 70

14:10 - 15:20 ฝ่ายทะเบยีนนักศกึษา (incld. การจัดซืEอและบํารงุรักษาทีOเกีOยวขอ้ง) 70

15:20 - 16:00 การสรรหาและฝึกอบรมบคุคลากร 40

16:00 - 16:30 Preparation for Closing Meeting 30

16:30 - 17:00 Closing Meeting 30

No. of manday 1 Site Identification: 
No. of site 1

Remark : *Exclusive auditor,**Non exclusive auditor

Note:

- Non-mentioned functions may be, as necessary, audited according to the process approach principle.
* These functions, departments, or processes shall be audited according to the aspect/process approach principle which cover the 
standard requirement as 4.3.1,4.3.3,4.4.2,4.4.6,4.5.2,etc. as appropriately.

THE FORTH SURVEILLANCE PLAN 

ISO 9001: 2008

The Center For Educational Services Suranaree University 

Of Technology

MR.TANA**

Time

- Please inform BVC if there is any objection or conflict of interest relate to any of the above team members.
- The audit program may be adjusted if functions, departments, or processes of the organisation have been changed.

11/01/2016
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USER
Typewritten Text
เอกสารประกอบที่ 2.2.1-1



วัตถุประสงค์องค์กร ฝ่าย วัตถุประสงค์ของฝ่าย

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 เฉลี่ย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป-  ระดับความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 ต่อปี 4.74 4.61 4.76 4.71

ฝ่ายรับฯ -  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับนักศึกษาประเภทโควตา  ไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 ต่อปี 4.45 4.45 4.45 4.45

-  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับ 4.40 ต่อ ปี 4.53 4.73 4.70 4.65

ฝ่ายทะเบียนฯ -  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอนรายวิชา ไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 ต่อปี 4.44 4.30      4.46 4.45     

-  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการรับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับ  4.25 ต่อปี 4.54 4.40      4.43 4.46     

-  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการท าบัตรนักศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับ 4.40 ต่อปี 4.62 4.67      4.64 4.64     

ฝ่ายตารางสอนฯ -  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานตารางสอนตารางสอบ และการให้บริการห้องเรียน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.30  ต่อปี 4.42 4.40 4.56 4.46     
-  ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานจัดสอบ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.40  ต่อปี 4.58 4.57 4.59 4.58     

ฝ่ายประมวลผลฯ -  ระดับความพึงพอใจในการตรวจกระดาษค าตอบ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.75  ต่อปี 4.95 5.00 4.98 4.98     
-  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขอส าร็จการศึกษาทาง อินเทอร์เน็ต ไม่น้อยกว่าระดับ 4.75  ต่อปี 4.84 4.82 4.83 4.83     

ฝ่ายวิเคราะห์ฯ -  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบทะเบียนและประเมินผล  ไม่น้อยกว่าระดับ 4.75  ต่อปี 4.89 4.92 4.91 4.90     
-  ระดับความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.50  ต่อปี 4.51 4.77 4.65 4.64     

4.63     4.64       4.66      4.64

รายงาน KPI  :  ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
นโยบาย  :    มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

KPI ปีการศึกษา 2558-2559

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รบับรกิาร ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.25

เอกสารประกอบท่ี 2.2.3-1
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วัตถุประสงค์องค์กร ฝ่าย วัตถุประสงค์ของฝ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย

2. การบรรลุเปา้หมายตามตัวชี้วัด

ในงานประจ า/โครงการ ตาม

แผนปฏบิตัิการประจ าปี

งบประมาณ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95

ด าเนินการตามตัวชี้วัดในงานประจ า/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ

80% 100% 93.75% 100%

วัตถุประสงค์องค์กร ฝ่าย วัตถุประสงค์ของฝ่าย ปี 2558

เฉลี่ย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ฝ่ายธุรการ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 2.20 18 6 4

ฝ่ายรับฯ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 5.60 18 9 6

ฝ่ายทะเบียนฯ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 3.80 20 7 4

ฝ่ายตารางสอนฯ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 3.00 21 6 6

ฝ่ายประมวลผลฯ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 4.00 13 7 4

ฝ่ายวิเคราะห์ฯ -  บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมพัฒนาประจ าปี ไม่น้อยกว่าคนละ 2 คร้ัง 3.50 12 4 4

3.65     3.64    1.39    1.00

วัตถุประสงค์องค์กร ฝ่าย วัตถุประสงค์ของฝ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

4. มีผลการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ระดับ

 4.85 ด าเนินการตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (InternalQualityAssurance) 4.89 4.94 4.94

หมายเหตุ : เริม่ใช้ประกาศใช้ 27 กรกฏาคม 2558

3. บคุลากรของหน่วยงานได้รบั

การอบรมพัฒนาประจ าปี

งบประมาณ ไม่น้อยกว่าคนละ 2 

ครัง้

ปีงบฯ 2559
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เอกสารกลาง

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 QM-CES-0-01 คู่มือคุณภาพ 09 24/02/2016

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 WI-CES-1-03 การเบิกเงินส ารองจ่าย 05 14/03/2016

2 WI-CES-1-04 การยืม-คืนเงินส ารองจ่าย 07 11/05/2016

ฝ่ายรับนักศึกษา

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 QP-CES-2-01 การรับนักศึกษา 10 19/02/2016

2 WI-CES-2-01
การรับสมัครนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ 

(Re-entry)
08 24/02/2016

3 WI-CES-2-03 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 08 24/02/2016

4 FM-CES-2-03
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัคร 

ระดับปริญญาตรี
05 04/02/2016

5 FM-CES-2-05
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภท

 Admissions มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
02 10/05/2016

6 FM-CES-2-06
ชุดเอกสารการสมัครเพือ่ขอโอนเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
02 24/02/2016

7 FM-CES-2-07
แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
01 28/03/2016

รายงานการปรับปรุงเอกสารของฝ่ายตา่งๆ รายละเอียดดงัน้ี

เอกสารประกอบที ่2.2.4-1
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ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 ท.9
ค าร้องขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับ

เข้าศึกษาก่อนก าหนด
00 16/06/2016

2 ท.18
ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือ

หลักสูตร หรือมีเง่ือนไขเฉพาะ
00 09/06/2016

3 ท.19
ค าร้องขอลงทะเบียนเรียน/เพิม่รายวิชา/เปล่ียน

กลุ่ม/ถอนรายวิชา
00 09/06/2016

4 ท.20 ค าร้องขอแบ่งช าระค่าธรรมเนียมลักสูตรนอกเวลา 00 09/06/2016

5 ท.96 ค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 02 16/06/2016

6 ท.98 ค าร้องขอเปล่ียนชื่อ/แก้ไขข้อมูลระเบียนประวัติ 00 09/06/2016

7 ทบ.10 ค าร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 00 16/06/2016

8 FM-CES-3-01

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงาน

ทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเพิม่-ลด-ถอน

รายวิชา

04 01/03/2016

9 FM-CES-3-03
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงาน

ทะเบียนนักศึกษา การท าบัตรนักศึกษา
00 01/03/2016

10 FM-CES-3-04

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงาน

ทะเบียนนักศึกษา การรับหนังสือรับรองการเป็น

นักศึกษา

00 01/03/2016

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 FM-CES-4-26 ใบน าส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 02 10/03/2016
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ฝ่ายประมวลผลและขอ้มลูบัณฑิต

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 WI-CES-5-03 การประมวลผลการเรียน 06 05/02/2016

2 WI-CES-5-04 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 06 05/02/2016

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ล าดบัที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร
แก้ไขครั้งที/่

ออกเอกสารใหม่
วันทีบ่ังคับใช้

1 QP-CES-6-03
การขอใช้ และเชื่อมต่อกับส าเนาฐานข้อมูลระบบ

ทะเบียนและประเมินผล
00 25/02/2016

2 QP-CES-6-04
การพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระบบ

ทะเบียนและประเมินผล
00 25/02/2016
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FM-CES-0-14  :  Rev.No.01  :  19/06/2557         หน้าที ่ 1 / 9 

รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

การตรวจสอบคุณภาพภายในครั้งที่ : 2/2558               วัน/เดือน/ปี ทีท่ าการตรวจ วันที่  9 / 12 / 2558              คณะกรรมการตรวจติดตาม ชุดที่ :  5  
ฝ่าย/งานที่ถูกตรวจสอบ : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   เรื่องที่ตรวจสอบ : 1. การลงทะเบียนเรียน            รหัสเอกสาร : 1. QP-CES-3-01  
หัวข้อในข้อก าหนด ISO 9001 : 2008 : 7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3,7.5.5,7.4.2,7.4.3,7.4.1,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5.2,8.5.3,6.3,6.2.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,5.5.3,4.2.3,4.2.4 

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

7.2.1 มีการยื่นขอเอกสารอะไรบ้าง มีกระบวนการอย่างไร ก าหนดระยะเวลา
อย่างไร  
 
 
 

- การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา และ การขอท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา ยื่นผ่าน web http://reg.sut.ac.th 

- การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา เมื่อยื่นผ่าน web 
http://reg.sut.ac.th ได้ก าหนดระยะเวลา สามารถรับได้ทันที (พบ 
B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง ยื่นขอเอกสารวันที่ 8/12/58  
เวลา 09.34 น. มารับเอกสารวันที่ 8/12/58  เวลา 09.37 น.) 

- การท าบัตรนักศึกษา ได้ก าหนดระยะเวลา ให้มาด าเนินการใน
ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากเร่งด่วนสามารถด าเนินการได้
ทันที (พบ B5705566 นายยุทธนา  เจิมกลาง ยื่นขอท าบัตรวันที่ 
8/12/58  เวลา 10.34 น. มารับเอกสารวันที่ 8/12/58  เวลา 
12.42 น.) 

A  

7.2.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือวิธีปฏิบัติงาน ฝ่ายแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีวิธีการสื่อสารให้ลูกค้าทราบ ดังนี้ 
- ติดประกาศที่บอร์ดหน้า ศบก.  

A  

เอกสารประกอบที่ 2.2.5-2 
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FM-CES-0-14  :  Rev.No.01  :  19/06/2557         หน้าที ่ 2 / 9 

รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

 
 

- ประกาศ ที่ web http://reg.sut.ac.th 
- ส าหรับนักศึกษาใหม่ แจกเป็นคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียน  

พบหลักฐาน คือ คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน 2558 หัวข้อ 
เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาและการยื่นค าร้องต่างๆ 

7.2.3 มีข้อร้องเรียนหรือข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าอะไรบ้าง แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
อย่างไร 
 
 

- ในช่วงที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียน หากพบเมื่อด าเนินการเรียบร้อย
แจ้งผลโดยตรงกับผู้แจ้ง 

- มีค าแนะน าของลูกค้าจากแบบสอบถามในเรื่อง 1) ไม่มีการแจ้งเวลา
เปิด – ปิดท าการ  2) ควรมีเสื้อส าหรับท าบัตรนักศึกษาขนาดใหญ่ๆ  
ซึ่งได้รับการปรับปรุงจัดท าสติกเกอร์ เวลาเปิด – ปิดท าการ  ติดที่
หน้าประตูให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว และจัดหาเสื้อให้มีขนาดใหญ่
เพ่ิมข้ึน 

A  

7.5.1 การลงทะเบียนเรียน (QP-CES-3-01)  ให้อธิบายขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
WI-CES-3-08 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์  ด าเนินการอย่างไร 
 

มีการอธิบายระเบียบปฏิบัติงาน  การลงทะเบียนเรียน  
(QP-CES-3-01)  โดยคุณอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์ 
  
ด าเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์  ตาม  
(WI-CES-3-08) โดยคุณนฤมล  ศรีพนม 

A 
 
 
A 
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

 
 
 
 
 
 

 
WI-CES-3-13 การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ า  ด าเนินการอย่างไร 
 
 
 
 

 

WI-CES-3-21 การรักษาสถานภาพนักศึกษา  ด าเนินการอย่างไร 
 
 

พบหลักฐาน ทบ.16  M5420063 นางสาวดวงธิดา  โรจน์กนก  ขอ
ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนด จ านวน 1 หน่วยกิต  และได้
สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2556 
ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ยื่นค าร้องเมื่อ 5 พ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 
 

ด าเนินการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ า  ตาม WI-CES-3-13 
โดยคุณเพ็ญจันทร์  สุทธิวงศ์ 
ซึ่งจากการตรวจสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไม่พบการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 
ด าเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษา ตาม WI-CES-3-21             
โดยคุณจินตนา  สินใหม่ 
พบหลักฐาน  
1) รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มาท าการลงทะเบียนทุกประเภท ระดับ

ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
A 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  - 130 -



                            
 
 

 

FM-CES-0-14  :  Rev.No.01  :  19/06/2557         หน้าที ่ 4 / 9 

รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

2) ค าร้อง ท.99  B5476602 น.ส.ณัฐรยา ดอนเจดีย์  ขอรักษา
สถานภาพนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558  

7.5.3 มีการชี้บ่งเอกสาร (ท.13 ค าร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก) นักศึกษาแจ้งว่าได้ยื่น
ค าร้องเปลี่ยนวิชาเลือกไว้แต่ในระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ฝ่ายจะ
ด าเนินการอย่างไร 
 

ด าเนินการเปลี่ยนวิชาเลือก หลังสัปดาห์ที่ 10 นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลจาก web http://reg.sut.ac.th เมนูตรวจสอบจบ ซ่ึง
แจ้งนักศึกษาทราบภายหลังจากรับค าร้อง 

พบหลักฐาน ท.13 ค าร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก  B5541973      นาย
สมบัติ  ค าจันทร์ จากวิชา 202262 เป็น 202292 ในภาคการศึกษาที่ 
2 /2558  

A  

7.5.5 มีการจัดเก็บ/บ่งชี้ ท.21 ค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมฯ อย่างไร 
 
 

จัดเก็บเรียงตามเลขประจ าตัวนักศึกษาจากน้อยไปมาก ระยะเวลา
จัดเก็บ 1 ปี ท าลายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
พบหลักฐาน  ท.21 ค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมฯ  ของ
ภาคการศึกษาที ่2/2558  มีการจัดเรียงตามเลขประจ าตัวนักศึกษา
จากน้อยไปมาก  

A  

7.4.2 มีการจัดซื้อ/จัดจ้างอะไร และมีการก าหนดคุณสมบัติอย่างไร  
 

มีจัดซื้อ/จัดจ้าง บัตรนักศึกษา  คู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียน  มีการ
ก าหนดคุณสมบัติอย่างชัดเจน 

A  
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

 พบหลักฐาน  ใบสั่งซื้อ/จัดจ้าง เลขท่ี HQ-5804-027 ลงวันที่ 22 
เม.ย.2558  หนังสือคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา จ านวนจัดจ้าง 
4,000 เล่ม   

7.4.3 มีการตรวจสอบสินค้าที่จัดซื้อ/จัดจ้างอย่างไร  มีหลักฐานการตรวจรับสินค้า
หรือไม่ 

พบหลักฐาน การตรวจรับ-พัสดุ หนังสือคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียน
นักศึกษา จ านวนจัดจ้าง 4,000 เล่ม  ได้รับสินค้าตามก าหนดส่งมอบ 
คือ วันที่ 26 มิ.ย.2558   

A  

7.4.1 มีการคัดเลือกผู้ประกอบการท าบัตรนักศึกษาอย่างไร และมีการประเมินผล
ผู้ประกอบการหรือไม่  
 

มีการหาข้อมูลคู่เทียบร้านค้าส าหรับด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
โดยให้ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ   
พบหลักฐาน ใบขอให้จัดหา ศธ 5633(3)/45 วันที่ 19 ก.พ.58 บัตร
ประจ าตัวนักศึกษา RFID จ านวนจัดจ้าง 6,000 ใบ ผ้าหมึกและชุดท า
ความสะอาด  มีแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ค่าเฉลี่ย 4.75 

A  

8.2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่ มีความถ่ีในการแจกกี่ครั้ง    
มีเกณฑ์และผลเป็นอย่างไร 
 
 

มีส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ครั้งต่อปี  
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีผล ดังนี้ 
1) การให้บริการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด-ถอนรายวิชา ผลได้ 4.44 
   (เกณฑ์ 4.25) 
2) การรับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ผลได ้4.54 (เกณฑ์ 4.25) 

A  
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

3) การท าบัตรนักศึกษา ผลได้ 4.62 (เกณฑ์ 4.40) 
8.2.3 KPI  ที่ตั้งไว้บรรลุตามแผนหรือไม่  หากไม่บรรลุตามแผนด าเนินการอย่างไร ที่ผ่านมาบรรลุตาม KPI ที่ตั้งไว้  A  

8.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูล KPI อย่างไร  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้สถิติการหาค่าร้อย
ละ และค่าเฉลี่ย ผลที่ได้สูงกว่า KPI ที่ตั้งไว้ 

A  

8.5.2 มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมา
ทบทวน หรือแก้ไขอย่างไร 

มีการน าผลมาประชุมร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขทันที 

A  

8.5.3 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิด (หลักสูตร) หรือไม่ หากพบมีการแก้ไข
อย่างไรและมีการป้องกันอย่างไร  
 

ปัจจุบันไม่พบการลงทะเบียนเรียนผิด (หลักสูตร)  แตห่ากพบจะมี
วิธีด าเนินการโดย ส านักวิชาฯ บันทึกแก้ไขหลักสูตร ผ่านสภาวิชาและ
ส่งให้ฝ่ายทะเบียนฯ บันทึกโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง 

A  

6.3 มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจัดล าดับคิวอัตโนมัติอย่างไร 
 

มีแผนการซ่อมบ ารุงรักษาระบบจัดล าดับคิวอัตโนมัต ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 3 ครั้ง/ปี  

A  

6.2.2 บุคลากรในฝ่ายควรมีคุณสมบัติอย่างไร  ได้รับการอบรมตาม KPI หรือไม่  
 
 

บุคลากรในฝ่ายมีความรู้ความสามารถตามภาระงานที่ก าหนดไว้ของแต่
ละคน และได้รับการอบรมเพ่ิมเติมครบถ้วนทุกคนตาม KPI 
พบหลักฐาน นายเศวตกฤกษ์ เสนาะเสียง ในปีงบประมาณ 
2558 อบรมทั้งหมด 6 เรื่อง โดยมีเรื่อง 2 ที่อบรมเกี่ยวกับงาน คือ 

A  
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

1). เทคนิคการแก้ไขปัญหาส านักงาน MS-Excel2013  เมื่อวันที่ 7 
พ.ค. 2558 
2). เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นส าหรับองค์การด้วย InFographics 
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 

5.3 องค์กรมีการสื่อสารนโยบายคุณภาพให้เราทราบอย่างไร  
 

- การประชุมบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา 
- Web http://web.sut.ac.th/ces/ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

A  

5.4.1 นโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กร คืออะไร 
 
 
 

บุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพอย่างไร 
 

ค่านิยม ศบก. คืออะไร 
 

ฝ่ายมีการด าเนินการตามค่านิยมอย่างไร 
 
 

- คุณเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง สามารถบอกนโยบายคุณภาพขององค์กร
ได้ถูกต้อง 
- ทุกคนในฝ่ายสามารถบอกวัตถุประสงค์คุณภาพขององค์กรได้ถูกต้อง 
 

ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์คุณภาพ 
 

- คุณนฤมล  ศรีพนม  สามารถบอกค่านิยมขององค์กรได้ถูกต้อง 
 

- ฝ่ายมีการด าเนินการตามค่านิยม ดังนี้ 
Correct  การให้บริการของฝ่ายต้องถูกต้องเสมอ 

A 
 
 
 

A 
 

A 
 

A 
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

Excellent  ในเรื่องของการออกบัตรนักศึกษา ได้ภายใน 1 สัปดาห์ 
หากเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนที่ด าเนินการท าบัตรกับธนาคาร ต้องใช้
เวลาหลายเดือน ซ่ึงถือว่าเป็นการให้บริการที่เป็นเลิศ 
Service mind  ข้อมูลการให้บริการจากแบบสอบถามที่นักศึกษา
ตอบ พบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวชมเชยในเรื่องการให้บริการ 

 
 
 
 
 

5.4.2 มีการจัดท า Action Plan หรือไม่  
 
 

- แผนกลยุทธ์ด้านความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียน   
ไม่น้อยกว่า 4.25 (เพ่ิม ลด ถอน) จัดท าเมื่อ 22 เม.ย.58 
- แผนกลยุทธ์ด้านการอบรมพัฒนาประจ าปีของบุคลากร จัดท าเม่ือ 
22 เม.ย.58 

A  

5.5.1 มีการก าหนดภาระงานความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฝ่ายอย่างไร  
 
 

มีการก าหนดภาระหน้าที่การท างานไว้ที่ JD ของแต่ละคนไว้ชัดเจน 
ซึ่งคุณเศวตฤกษ์  เสนาะเสียง  ได้อธิบายขั้นตอนการท างานของ
ตนเองตาม JD 

A  

5.5.3 เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียน มีการสื่อสารภายในฝ่ายและหา
วิธีแก้ไขอย่างไร  
 

มีการประชุมฝ่ายในทุกเดือน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในฝ่าย
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาจะด าเนินการทันที 
พบหลักฐาน รายงานการประชุมฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 
8/2558 วันที่ 19 ส.ค.2558 

A  
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รายการตรวจติดตาม (Check Lists) 

 
 

ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ข้อก าหนด รายการค าถาม 
หลักฐาน 

/สิ่งที่พบ 

ผลการ
ประเมิน CAR/PAR  

No. A / NC 
/ OB 

4.2.3 มีการทบทวนแบบฟอร์มอะไร เอกสารดังกล่าว update หรือไม่  
 

ไม่มีแบบฟอร์มที่ต้องทบทวนหรือแก้ไข ปัจจุบันยังคงใช้อยู่ 
พบหลักฐาน ท.8 ค าร้องขอถอนรายวิชา Rev.No02:17/03/2557 

A  

4.2.4 มีการจัดเก็บ ท.8 ค าร้องขอถอนรายวิชา อย่างไร มีระยะเวลา มีวิธีการ
ท าลายอย่างไร   
 

เรียงตามรหัสนักศึกษาจากน้อยไปมาก ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี ท าลาย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
พบหลักฐาน  ท.8 ค าร้องขอถอนรายวิชา  B5406071 นายวิทยา   
ยี่ภู่ศรี  ขอถอนรายวิชา 523201 ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 

A  

  หมายเหตุ : A = ปกติ  NC=ไมส่อดคล้อง   OB= ควรปรับปรุง 

     รับรองผลการตรวจติดตาม  
 
 

(นางชุติมา  เรืองวิทยานนท์) 
หัวหน้าทีมผู้ตรวจติดตาม 

 
 

(นางสุภาวดี  จันทร์เปรียง) 
ผู้ตรวจติดตาม 

 
 

(นายสมนึก  คงกลาง) 
ผู้ตรวจติดตาม 

 
 

(นางสาวพิสมัย  สารสม) 
ผู้ตรวจติดตาม 
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กระบวนการรับนักศึกษา
โครงสร้างพ้ืนฐาน, สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (7.1.3, 7.1.4)

สถานท่ีท างาน, อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน 
วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน (Software, Computer, Printer)
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน
การแจ้งซ่อม

การจัดซื้อ-จัดจ้าง (8.4.2, 8.4.3)

ความสามารถ (7.2)
ระดับการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากร
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านใด
มี Job Description ที่ชัดเจน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวม จัดท า และเผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน (7.1.6)
กระบวนการสร้างความตระหนักในนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพของบุคลากร (7.3)
กระบวนการสื่อสารภายในฝ่าย และบุคคลภายนอกอย่างไร (7.4)

การควบคุมการผลิตและการบริการ,การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (8.5.1-8.5.4)
QP-CES-2-01: การรับนักศึกษา
WI-CES-2-01 , WI-CES-2-02 , WI-CES-2-03 , WI-CES-2-04 , WI-CES-2-05 , WI-CES-2-06 ,
WI-CES-2-07 , WI-CES-2-08 , WI-CES-2-09 , WI-CES-2-10 , WI-CES-2-11
การจัดท าและการปรับปรุงเอกสาร (7.5.2)
การควบคุมเอกสาร (7.5.3)
วิธีการสื่อสารกับลูกค้า การทบทวนข้อก าหนดลูกค้า (8.2.1-8.2.3)
การด าเนินการตามแผน/ขั้นตอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (8.6)
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง/ความเสี่ยง (8.5.6)

 ต้องทราบวัตถุประสงค์คุณภาพและการมีส่วนร่วมในบรรลุวัตถุประสงค์ (6.2)  
 วิธีการด าเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแผนรองรับ (6.3)
 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล (9.1.2-9.1.3)
 การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ซ้ า (10.2)

ปัจจัยน าเข้าของกระบวนการ (INPUTS)
จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละสาขา/ส านักวิชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผลลัพธ์ของกระบวนการ (OUTPUTS)
จ านวนนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่
เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
ผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

กระบวนการ
รับนักศึกษา
(PROCESS)

With WHAT?
(Machine, Tooling, Equipment)

อะไรคอืสิ่งท่ีจ ำเป็นให้กิจกรรมสมบูรณ์ 

With WHO?
(Competence, Skills, Training)

ใครเป็นผูป้ฏิบติั / ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร

HOW?
(Procedure, WI, Control Plan, 

Customer requirement)
เอกสารอะไรบา้งท่ีใชป้ระกอบการท างาน

WHAT RESULTS?
(Performance Indicators)

ตวัวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

In
te

re
ste

d 
Pa

rti
es

ส ำ
นัก

วิช
ำ 
ผู้ส

มัค
ร 
คร

ูแน
ะแ

นว
 ส

อท
.

เอกสารประกอบท่ี 2.2.5-3
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- รายวิชาที่เปิดสอน
- การขอใช้ห้องเรียน

- ตารางสอน
- ตารางสอบ
- ตารางการใช้ห้องเรียน

- โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม (7.1.3, 7.1.4)
มีการบ ารุงรักษาห้องเรียน, ครุภัณฑ์ในห้องเรียนอย่างไรบา้ง
มีการดูแลโปรแกรม/เครือ่งคอมพิวเตอร์ และ File งานที่ใช้ ในการ
ท างานอย่างไร

- มีการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องเรียน อย่างไร (8.4.1,8.4.2,8.43)

- ความสามารถ (7.2)
เจ้าหน้าที่ท่ีท างานต้องใช้คุณลักษณะและทักษะอะไรบ้าง
ควรจบการศึกษาทางด้านใด
ได้รับการอบรมอะไรบ้าง

- มีการจัดท าองค์ความรู้ในงานอะไรบ้าง (7.1.6)
- มีวิธีการในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้าใจและตระหนักถึงนโยบาย/ 

วัตถุประสงค์คุณภาพอย่างไรและผลท่ีได้เป็นอย่างไร  (7.3,7.4)

- มีการควบคุมการให้บริการอย่างไร (8.5.1-8.5.6)
- มีการจัดท าและปรับปรุง (7.5.2) การควบคุมเอกสารข้อมูล (7.5.3)

QP-CES-4-01:การจัดตารางสอนตารางสอบ
WI-CES-4-01:การบันทึกข้อมูลระเบียนรายวิชา
WI-CES-4-02:การเตรียมรายวิชาที่เปิดสอน
WI-CES-4-03:การบันทึก/ปรับปรุงรายวิชาท่ีเปิดสอนผ่าน internet
WI-CES-4-04:การจัดตารางสอนตารางสอบ
WI-CES-4-05:การบันทึกข้อมูลการเปิดรายวิชา และการจัดห้องเรียน
WI-CES-4-06:การรับจองห้องเรียน
WI-CES-4-07:การพิมพ์รายงานการใช้ห้องเรียน

- มีแนวปฏิบัติ ระเบียบประกาศใดบ้างที่ใช้ในการท างาน (8.2.2)
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอะไรบ้าง วางแผนด าเนินการอย่างไร (8.5.6)
- มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร (8.2.1) 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบงานอย่างไรบ้าง (8.6)
- เมื่อพบว่าเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการด าเนินงาน มีการด าเนินการอย่างไร (8.7.1)
- มีความเสี่ยงในการด าเนินงานอะไรบ้างและมีแผนรองรับความเสี่ยงอย่างไร (6.1)

- วัตถุประสงค์คุณภาพมีอะไรบา้ง  การวางแผนเพื่อให้บรรลุ (6.2)  
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการด าเนินการอย่างไร มีแผนรองรับอย่างไรบา้ง (6.3)
- มี KPI อะไรบ้าง (6.2.1)
- มีแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม KPI อย่างไร  (6.2.2)
- ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไร (9.1.1,9.1.2)  วิเคราะห์
ข้อมูลอย่างไร (9.1.3)

- น า feedback จากลูกค้ามาปรับปรุงบรกิารอย่างไร (8.5.5)
- หากพบข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมีการแก้ไขและปอ้งกันไม่ให้เกิดขึ้น
อย่างไร (10.1,10.2)

จัดตารางสอนตาราง
สอบ & ให้บริการ

ห้องเรียน

สาขาวิชา
คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่/
นักศึกษา

หน่วยงานร่วม
บริการ

กระบวนการจัดตารางสอนตารางสอบ และการให้บริการห้องเรียน
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กระบวนการลงทะเบียนเรียน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  สภาพแวดล้อมในการด าเนินกระบวนการ : (7.1.2, 
7.1.3, 7.1.4)
- สถานที่ท างาน  บุคลากร
- อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ Fax  E-mail
- ระบบทะเบียนฯ (back office)  อุปกรณ์ Software, Hardware
- เครื่องพิมพ์บัตร  เครื่องจัดล าดับคิวอัตโนมัติ  การบ ารุงรักษา การแจ้งซ่อม
- การจัดซื้อ : บัตรนักศึกษา คู่มือนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา (8.4.2, 8.4.3)

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความตระหนัก :  (7.2, 7.3, 7.4, 5.2, 5.3,
7.1.4, 7.1.6)
- ภารงานที่รับผิดชอบ JD (Job Description) /Authorities
- On the Job Training การฝึกอบรม 
- การสื่อสารบุคลาการภายใน เช่น การประชุม  จดหมายเวียน โทรศัพท์

Line  E-mail  ภายนอก  เช่น website  facebook E-mail
จดหมายเวียน โทรศัพท์

- บุคลากรรับทราบและตระหนักนโยบายคุณภาพ  วัตถุประสงค์คุณภาพ
- มีการจัดท าองค์ความรู้ 7.1.6

KPI/Analysis and evaluation/ Improvement: (6.2,9.1.3 9.2,10.3)
- การวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ  6.2

มีการก าหนด KPI  Action Plan  
- การตรวจติดตามคุณภาพ 9.2

1. Surveillance Audit (CB)     2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในศูนย์
- วิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 9.1.3  ข้อร้องเรียน 8.7
- มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  แก้ไข  ป้องกัน  10.3

ปัจจัยน าเข้าของกระบวนการ : 
- วิชาที่ลงทะเบียน ตารางเรียน 
ตารางสอบ

ผลลัพธ์ของกระบวนการ : 
ผลการลงทะเบียนลงทะเบียนเรียน

Procedure/WI : (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 7.5.2 , 7.5.3, 6.1)
- การควบคุมการผลิตและการให้บริการ 8.5.1  (QP-CES-3-01 

WI-CES-3-01 to WI-CES-3-30)
- การชี้บ่งและสอบกลับได้ 8.5.2  
- การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 8.5.3 (ข้อมูลนักศึกษา  ระเบียนประวัติ)
- การเก็บรักษา 8.5.4  - การตรวจปล่อยบริการ 8.6
- การจัดท า และปรับปรุงเอกสารสารสนเทศให้ทันสมัย  
- ระยะเวลาการจัดเก็บ และท าลาย 7.5.2 , 7.5.3
- มีการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงาน 6.1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักศึกษา อาจารย์ 
ผู้ปกครอง 
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
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- โครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม (7.1.3, 7.1.4)
มีการดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ 
เครื่องพิมพ์ และไฟล์ที่ในงานอย่างไร (7.1.3, 7.1.4)

- มีการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง และด าเนินการอย่างไร      
(8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)

- ความสามารถ (7.2)
คุณสมบัติของผู้ที่ท างานต้องเป็นอยา่งไร
ได้รับการฝึกอบรมอะไรบ้าง

- มีการจัดองค์ความรู้ในงานอะไรบา้ง (7.1.6) 
- มีวิธีการในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้าใจและ             

ตระหนักถึงนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพอย่างไรและ
ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร (7.3,7.4)

กระบวนการจัดสอบ

ตารางสอบกลางภาค 
ประจ าภาค 

(รายวิชา จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน)

- นักศึกษา
- คณาจารย์
- กรรมการคุมสอบ
- ศูนย์บรรณสารและ    

สื่อการศึกษา
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระดาษค าตอบ

แบบปรนัยและแบบอัตนัย
- มีการควบคุมการให้บริการอย่างไร (8.5.1-8.5.6)
- มีการจัดท าและปรับปรุง (7.5.2) การควบคุมเอกสารข้อมูล

(7.5.3)
- การจัดสอบ (QP-CES-4-02)
- การดึงข้อมูลตารางสอบจากระบบทะเบียนและประเมินผล

(WI-CES-4-08)
- การยืนยันการจัดสอบ (WI-CES-4-09)
- การแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ (WI-CES-4-10)
- การผลิตส าเนาแบบทดสอบ (WI-CES-4-11)
- การประมวลผลข้อมูลแบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ
(WI-CES-4-12)

- การจัดห้องสอบปกติ (WI-CES-4-13)
- การจัดห้องสอบซ้ าซ้อน (WI-CES-4-14)
- การสรรหากรรมการคุมสอบ (WI-CES-4-15)
- การสรรหากรรมการคุมสอบ (WI-CES-4-16)
- การจัดกรรมการคุมสอบห้องปกติ (WI-CES-4-17)
- การท าซองข้อสอบ (WI-CES-4-18)
- การท าซองกระดาษค าตอบ (WI-CES-4-19)
- การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อสอบ (WI-CES-4-20)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ (WI-CES-4-21)
- การด าเนินการสอบ (WI-CES-4-22)

- วัตถุประสงค์คุณภาพ การวางแผนเพื่อให้บรรลุ (6.2)
- มี KPI อะไรบ้าง (6.2.1)
- มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม KPI อย่างไร (6.2.2)
- หากมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีด าเนินการอย่างไร มีแผนรองรับอะไรบ้าง
(6.3)

- มีการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่ (9.1.1,
9.1.2) วิเคราะห์อย่างไร (9.1.3)

- น าข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรบัปรุงบริการอย่างไร (8.5.5)
- หากพบข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมีการแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไร (10.1, 10.2)

- การส่งกระดาษค าตอบ (WI-CES-4-23)
- สรุปผลด าเนินการสอบ (WI-CES-4-24)
- การท าค าสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (WI-CES-4-25)
- การท าลายข้อสอบ (WI-CES-4-26)
- การด าเนินการกบันักศึกษาที่ท าผิดระเบียบการสอบ (WI-CES-4-27)
- การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการสอบ (WI-CES-4-28)
- การจัดสอบนอกตาราง (WI-CES-4-29)
- มีแนวปฏิบัติ ระเบียบประกาศใดบ้างที่ใช้ในการท างาน (8.2.2)
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ วางแผนด าเนินการอย่างไร(8.5.6)
- มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร (8.2.1)
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบอย่างไรบ้าง (8.6)
- เมื่อพบข้อผิดพลาดในระหว่างการด าเนินงาน มีการด าเนินการอย่างไร

(8.7.1)
- มีความเสี่ยงในการด าเนินงานอะไรบ้างและมีแผนรองรับความเสี่ยง

อย่างไร (6.1)
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการหรือไม่ (6.3)

กำรจัดสอบ
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- กระดาษค าตอบปรนัย
- คะแนนเก็บจากผู้สอน
- ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร

- คะแนนจากการตรวจกระดาษค าตอบปรนัย
- แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)
- แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

- ความสามารถ (7.2)
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านใด

- การจัดการความรู ้(การแลกเปลี่ยน การรวบรวม จัดท า และเผยแพร่ความรู้) (7.1.6)
- ความตระหนักถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพของบุคลากรในฝา่ย (7.3)
- การสื่อสารภายในและภายนอกฝ่าย (7.4)

- การควบคุมการผลิตและการให้บริการ (8.5.1-8.5.4)
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         WI-CES-5-13 การจัดท าเอกสาร Online
WI-CES-5-11 การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

- การจัดท าและปรบัปรุงเอกสาร (7.5.2)
- การควบคุมเอกสาร (7.5.3)
- มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร (8.2.1) 
- การพิจารณาข้อก าหนด (8.2.2) และการทบทวนข้อก าหนดของลูก (8.2.3) 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบงานอย่างไรบ้าง (8.6)
- การจัดการความเสี่ยง มีความเสี่ยงอะไรบ้างและมีแผนรองรับความเสีย่งอย่างไร (6.1)
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลง มีการด าเนินการอย่างไร (8.5.6)

- วัตถุประสงค์คุณภาพมีอะไรบ้าง  การมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (6.2)  
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการด าเนินการอย่างไร มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง (6.3)
- มี KPI อะไรบ้าง (6.2.1)
- มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม KPI อย่างไร  (6.2.2)
- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (9.1.1,9.1.2) และการวิเคราะห์ข้อมูล (9.1.3)
- การแก้ไขข้อผดิพลาดที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
อย่างไร (10.2)

กระบวนการ
ประมวลผลการศึกษา

การประมวลผลการศึกษา

- โครงสร้างพื้นฐาน (7.1.3) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (7.1.4)
สถานท่ีท างาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบ เครื่องพิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ )  ความพร้อมในการใช้งาน 
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ การแจ้งซ่อม

- การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  (8.4.2,8.4.3)

นักศึกษา
อาจารย์
ส านักวิชา
ผู้ปกครอง
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นักศึกษาแจ้งจบ
เอกสารการการศึกษา
- ใบรับรองส าเร็จการศึกษา
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
- ปริญญาบัตร

กระบวนการ
ส าเร็จการศึกษา

การส าเร็จการศึกษา
- โครงสร้างพ้ืนฐาน (7.1.3) และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (7.1.4)
สถานท่ีท างาน สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
โปรแกรมต่าง ๆ )  ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การแจ้งซ่อม

- การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  (8.4.2,8.4.3)

- การควบคุมการผลิตและการให้บริการ (8.5.1-8.5.4)
QP-CES-5-02 การส าเร็จการศึกษา 
WI-CES-5-06    การรับค าร้องแจ้งจบ WI-CES-5-09    การด าเนินการส าเร็จการศึกษา
WI-CES-5-07    การตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษาแจ้งจบการศึกษา
WI-CES-5-08    การจัดท าเอกสารตรวจสอบจบ 
WI-CES-5-10 การจัดท าเอกสารส าเร็จการศึกษา  
WI-CES-5-12  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา   WI-CES-5-13 การจัดท าเอกสาร Online

- การจัดท าและปรบัปรุงเอกสาร (7.5.2)
- การควบคุมเอกสาร (7.5.3)
- มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร (8.2.1) 
- การพิจารณาข้อก าหนด (8.2.2) และการทบทวนข้อก าหนดของลูก (8.2.3) 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งมอบงานอย่างไรบ้าง (8.6)
- การจัดการความเสี่ยง มีความเสี่ยงอะไรบ้างและมีแผนรองรับความเสีย่งอย่างไร (6.1)
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลง มีการด าเนินการอย่างไร (8.5.6)

- ความสามารถ (7.2)
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านใด

- การจัดการความรู ้(การแลกเปลี่ยน การรวบรวม จัดท า และเผยแพร่ความรู้) (7.1.6)
- ความตระหนักถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์คุณภาพของบุคลากรในฝ่าย (7.3)
- การสื่อสารภายในและภายนอกฝ่าย (7.4)

- วัตถุประสงค์คุณภาพมีอะไรบ้าง  การมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (6.2)  
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการด าเนินการอย่างไร มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง (6.3)
- มี KPI อะไรบ้าง (6.2.1)
- มีแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม KPI อย่างไร  (6.2.2)
- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (9.1.1,9.1.2) และการวิเคราะห์ข้อมูล (9.1.3)
- การแก้ไขข้อผดิพลาดที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอยา่งไร (10.2)

นักศึกษา
ส านักวิชา
สถานประกอบการ
สถาบันการศึกษา
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การน าผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา 
เอกสารประกอบท่ี 2.2.6-1 

ฝ่ายรับนักศึกษา 
รายการ  สิ่งท่ีจะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุง/พัฒนาบุคลากร จะปรับปรุง/พัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายรับนักศึกษาทางด้าน
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  
ด้านบุคลิกภาพ  ด้านการ
ให้บริการแบบ service mind 
เป็นต้น โดยเฉพาะบุคลากรที่
ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์  
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมาก
ยิ่งขึ้น 

ภาคการศึกษาที่ 
3/2558  

ฝ่ายรับนักศึกษา 

 

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีเจ้าหน้าที่อยู่
ประสานงานที่ F9 กรณีมี
เหตุฉุกเฉินหรือในกรณีมี
นักศึกษาต้องการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ 

ให้เจ้าหน้าที่ไปส่งข้อสอบรอ
จนกว่าเวลาสอบผ่านไป 30 นาที 
จึงกลับกองอ านวยการสอบ 

ตั้งแต่การสอบกลาง
ภาค 2/2558 เป็นต้น
ไป 

นางสุภาวดี จันทร์
เปรียงและ
นางสาวนันณภัช
สรน์ สูงสนิท 

2. - ให้กรรมการคุมสอบขอ
เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
ผ่าน Internet เฉพาะในกรณีที่
ยังไม่จัดห้อง 

การสอบประจ าภาค 
2/2558  

นางกาญจนา 
พรหมสอน , 
นางสาว
ปรมาภรณ์ สุข
กิตติ และ นาย
สมนึก  คงกลาง 
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ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 
 

ข้อเสนอแนะ  สิ่งท่ีจะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 การส่งภาพถ่ายชุดครุย 

ของผู้ขอส าเร็จการศึกษา   

 ขอความเห็นชอบการ
ไม่ต้องติดรูปถ่ายใน
เอกสารส าเร็จ
การศึกษา 

ภายในภาคการศึกษาที่ 
1/2559  

 ฝ่ายประมวลผล

และข้อมูล

บัณฑิต 

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. หน้าประตูไม่ติดป้ายบอก
เวลา เปิด-ปิด เวลาท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งก าหนดเวลาเปิดท าการ
ศูนย์บริการการศึกษาบริเวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้าทั้ง 2 
ด้าน 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

ฝ่ายทะเบียนฯ 

2. ควรจัดหาเครื่องพิมพ์บัตร
ประจ าตัวนักศึกษาเพ่ิมเติม  
เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  กรณี
เครื่องเสียใช้การไม่ได้   

จัดหาเครื่องพิมพ์บัตร               
เพ่ิมเติม  1 เครื่อง  

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 3/2558 

ฝ่ายทะเบียนฯ และ  
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะท าการปรับปรุง ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
พัฒนาบุคลากรในด้านงานสาร
บรรณ 
 

 
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านงานสารบรรณ 

 
ภายในภาคการศึกษาที่ 

2-3/2558 

 
คุณทิพย์วิมล ทิพ

ธัญญา 

การรับเอกสาร 
จากไปรษณยี์ไทย  

1. เพิ่มความระมัดระวังในการ
ตรวจรับเอกสาร EMS และ
ลงทะเบียน 
2. การส่งมอบเอกสารให้ทวน
สอบเอกสารกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

ภายในภาคการศึกษาที่ 
2/2558 

บุคลากร 
ภายในฝา่ย 
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การวิเคราะห์ พัฒนา โปรแกรม 

ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
         

 

พัฒนาโปรแกรมใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต และ Back Office 

ที รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
1. การตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ - สมนึก คงกลาง 

- ตารางสอนตารางสอบ 
- หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าท่ี Back 
Office   

2. ข้อมูลกรรมการห้องซ  าซ้อน/กรรมการกลาง - สมนึก คงกลาง 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- รายงาน จ านวน  1  รายการ 
  

3. แจ้งสถานการณ์ส่งข้อสอบอัตนยั - ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- เพิ่มเตมิโครงสร้างฐานข้อมลู 
(Table) จ านวน  1  รายการ 

- หน้าจอทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  
1  รายการ 

- หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าท่ี Back 
Office  จ านวน  2  รายการ 

- รายงาน จ านวน 1 รายการ 
4. ตารางข้อมูลรายชื่อกรรมการคุมสอบ ล าดับ

หน่วยงาน 
- สมนึก คงกลาง 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- รายงาน จ านวน  1  รายการ 

5. ตารางข้อมูลแสดงห้องสอบ ตามรายวิชาที่ระบ ุ
 

- สมนึก คงกลาง 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- รายงาน จ านวน  2  รายการ 

6. รายงานตารางสอบ เป็นไฟล์ PDF ส าหรับ
นักศึกษา 

- ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
- ตารางสอนตารางสอบ 

- รายงาน จ านวน  1  รายการ 

7. การคัดเลือกผูส้มัครประเภทรับตรง - สมนึก คงกลาง 
- ฝ่ายรับนักศึกษา 

- หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าท่ี Back 
Office   

8. แบบรายงานตัวขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
บัณฑิตศึกษา 

- ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
- ฝ่ายรับนักศึกษา 

- รายงาน จ านวน  1  รายการ 

9. ปรับสถานะโรงเรียนท่ีท าการตรวจสอบ แก้ไข 
PR และ GPAX นักศึกษาประเภทโควตา 

- ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
- ฝ่ายรับนักศึกษา 

- เพิ่มเตมิโครงสร้างฐานข้อมลู 
(Table) จ านวน  1  รายการ 

- หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าท่ี Back 
Office  จ านวน  1  รายการ 

- หน้าจอทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  
1  รายการ 

10. รายงานข้อมูลการคัดเลือกตามกลุม่สาขา 
ประเภทโควตา 

- สมนึก คงกลาง 
- ฝ่ายรับนักศึกษา 

- รายงาน จ านวน  4  รายการ 
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ที รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
11. แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่ง

เกรดทางอินเทอร์เนต็ 
- ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 
- ฝ่ายประมวลผลและข้อมลู
บัณฑิต 

- เพิ่มเตมิโครงสร้างฐานข้อมลู 
(Table) จ านวน  1  รายการ 

- หน้าจอทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  
1  รายการ 

12. แสดงข้อมูลและจ านวนการกรอกภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 

- สมนึก คงกลาง 
- ส่วนแผนงาน 

- หน้าจอทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  
4  รายการ 
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ภาคผนวก 2 

การแก้ไขจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2557 
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การแก้ไขจุดอ่อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

 
 

 

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข 
จุดที่ควรพัฒนา - ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากผล IQA 

กรอบเวลาการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่วัดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

(ถ้ามี) 

บรรลุ
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(โปรดระบ ุ
ร้อยละ) 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงาน  

1) เพื่อลดการท้างานที่อาจเปน็ภาระซ ้าซ้อน ศูนย์ฯ 
ควรน้าเสนอผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยขอใช้การ
รายงานผลการด้าเนนิงาน และแผนพัฒนาที่
ชัดเจนในแต่ละปีตามแนวปฏิบตัิของ ISO แทน
การจัดท้ารายงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของศูนย์ฯ ในทุกปีที่แยกตา่งหาก เนื่องจากการ
ประกันคุณภาพคือการทา้ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ
ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
ภาค 3/2558 

 
 
 
 

สามารถใช้  
ISO 
9001:2008 
แทนการ
จัดท้า SAR 

 
 
 
 

น้าเสนอมหาวทิยาเพื่อขอความเห็นชอบการใช้ ISO 
9001:2008 แทนการจัดท้า SAR  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัยังไม่
มีนโยบายให้ใช้ 
ISO แทนการ
จัดท้า SAR 
ทั งหมด แต่ให้ใช้
รายงานใน
ลักษณะเป็นหนึ่ง
ในตัวชี วัดตาม
ภารกิจหน่วยงาน 

2) ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้
ศูนย์ฯ สามารถวางแผนระยะยาวด้านการ
ด้าเนินงานและทรัพยากรบุคคล ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานปัจจุบันและ
อนาคตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม ความผูกพัน ต่อ
หน่วยงานอีกด้วย 

ปีงบประมา
ณ 2559 

บุคลากร
ศูนย์ฯ  ร้อย
ละ 50  มี
แผนพัฒนา
ตนเอง 

-จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดท้า
แผนพัฒนาตนเอง 
-บุคลากรจัดทา้แผนพัฒนาตนเอง และน้าเสนอ
แผนพัฒนาตนเอง เพื่อขอความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 
-บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ  
-ผู้บริหารตรวจติดตามแผนพฒันาตนเองรายบุคล 
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน 

 30%  อยู่ระหว่างการ
ติดต่อวิทยากร 
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ภาคผนวก 3 

ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 738/2559 ลงวันที่  
14 กรกฎำคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ปีกำรศึกษำ 2558 
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ภาคผนวก 4 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน)  
ปีกำรศึกษำ 2558   
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D:\ประเมินภายในปีการศึกษา 2558\07.ก าหนดการ(ระดบัหน่วยงาน)\2.ศบก.,ศบส.,ศค. 22-23 ส.ค. 59.doc 1 

ก ำหนดกำรเยี่ยมชม ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับหน่วยงำน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2558

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 22 - อังคำรที ่23 สิงหำคม 2559 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหำคม 2559  

8.00 - 9.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ หารือก าหนดการด าเนินงาน และ
ศึกษาเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2  
อาคารบริหาร 

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

อาคารบริหาร 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันอังคำรที่ 23 สิงหำคม 2559  

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 : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม ศบก., ศบส., ศค. 22 - 23 ส.ค. 59 
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รำยละเอียดกิจกรรมกำรเยี่ยมชมแต่ละหน่วยงำน  

กิจกรรม เวลำที่ใช้ (โดยประมำณ) 

1. หน่วยงานอธิบายภารกิจ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการประชุมร่วมกัน) 

20 นาที 

2. ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 20 นาที 

3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา 
โดยให้สัมภาษณต์ามกลุ่ม ดังนี้ 

(ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย) 

 

3.1 ผู้บริหาร (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของ 
หน่วยงานสามารถนั่งอยู่ในห้องสัมภาษณ์ได้) 

40 นาที 

3.2 หวัหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากรของหน่วยงาน 40 นาที 

3.3 ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน เช่น อาจารย์ นักศึกษา 
เป็นต้น  

40 นาที 

รวมเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 

4. เยี่ยมชมสถานที ่ 20 นาที 

รวมเวลำโดยประมำณ 3 ชั่วโมง 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ภายในระยะเวลา 
 การเยี่ยมชมที่ก าหนด 
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