
 12 

ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1    :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :     

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานของมหาวิทยาลัย   

 
 
� 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไปสู่บุคลากรของหน่วยงาน � 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
� 

4. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ � 
5. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

 
� 

6. มีการนําผลการดําเนินการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

 
� 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
  1. มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจของหน่วยงานและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบ
โดยท่ัวกัน 
  2. มีการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปี
สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  ภารกิจของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  4. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในทุกภารกิจ 
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกไตรมาส ต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัย 

 6. มีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของการดําเนินงานและนําผลมาปรับปรุงพัฒนา 
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การประเมินตนเอง  : 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (����) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(6 ข้อ) 

5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

� 

 
รายการหลักฐาน  : 
 1. แผนปฏิบัติการโครงการงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2553 
 2. แผนปฏิบัติการโครงการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2553 
 3. ตารางท่ี 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553  
 4. ตารางท่ี 1.1.2 ความสอดคล้องระหว่าง เป้าประสงค์ของหน่วยงานกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8   :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือ ไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
� 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา   
ท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้อง
ทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

 
� 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม     
ท่ีกําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ  

 
� 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 
� 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

 
� 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
  1. ส่วนกิจการนักศึกษา ได้สนองตอบปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดเป็นพันธกิจของ
หน่วยงานท่ีมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ให้เป็น  
ผู้มีวินัย มีความสามารถในทักษะหลักของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะ
ข่าวสาร และทักษะเทคโนโลยี โดยในด้านทักษะมนุษย์นั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต “มีคุณธรรมนําความรู้” ซ่ึงมีปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ในรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและในคู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา ต่อมา
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยโดยมีท้ังจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้ประชุมทบทวนยกร่างจรรยาบรรณของนักศึกษาให้มีรายละเอียดชัดเจนข้ึน 
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทํา“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554” ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2554 กําหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้ อ่ืน 
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จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรของ
สํานักวิชาได้มีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทางด้านพฤติกรรมและคุณธรรม จริยธรรม ไว้อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา มีการกําหนดระเบียบทางด้าน
พฤติกรรม การแต่งกายท่ีดีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา  และมีข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาท่ีใช้สําหรับ
ลงโทษกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติตัวไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม อาทิ การทุจริตในการสอบ การทะเลาะวิวาท 
และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 
  2.  มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน โดยได้เผยแพร่ให้ทราบใน Website : 
http://web.sut.ac.th/dsa/activity/ ของส่วนกิจการนักศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้อาจารย์ 
พนักงาน และนักศึกษาทราบ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 
ดังนี้ 
   3.1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับ        
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 33 โครงการ/กิจกรรม  
  3.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนท่ีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา 
จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด  จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 
   3.4 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และไม่
ประพฤติ ปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 โครงการ/ 
กิจกรรม 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า รวมท้ังไม่นําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
  3.6 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
 นอกจากนี้สํานักวิชาร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมไหว้ครู  การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ            
การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรม
วันพ่อ – วันแม่  กิจกรรมจิตอาสา  โครงการพ่ีช่วยน้องเพ่ือการดูแลโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัย  เป็นต้น    
 4. มีรายงานการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยกําหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ/     
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.00) ซ่ึงมีผลการประเมินพอสรุปได้ ดังนี้ 
  4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย รวมจํานวน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 28,507 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 
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  4.2 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนท่ีเหมาะสม
กับการเป็นนักศึกษา รวมจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2,363 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.58 
  4.3 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 13,117 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.25 
  4.4 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียง
แก่มหาวิทยาลัยและไม่ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
รวมจํานวนนักศึกษาเข้าร่วม 6,203 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19   
  4.5 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมท้ังไม่นําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อ่ืน จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม รวมจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,162 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.00 
  4.6 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวมจํานวนนักศึกษาเข้าร่วม 1,084 คน ความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51            
 5. มีนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ จํานวน 3 คน  
 
การประเมินตนเอง : 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (����) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ) 

5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

 

� 

 
รายการหลักฐาน : 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554” 
และเผยแพร่มาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษาใน Website : http://web.sut.ac.th/dsa/ activity/ ของ                
ส่วนกิจการนักศึกษา  
  2. ตารางท่ี 2.8.1 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54) 
  3. ตารางท่ี 2.8.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงาม จํานวน 33 โครงการ/กิจกรรม  
 4. ตารางท่ี 2.8.3 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนท่ีเหมาะสมกับการเป็น
นักศึกษา จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม 
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 5. ตารางท่ี 2.8.4 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม  
  6. ตารางท่ี 2.8.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการรักษาภาพลักษณ์ของตนเองและของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
 7. ตารางท่ี 2.8.6 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
 8. ตารางท่ี 2.8.7 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1     :  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ   

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือ ไม่มี (�) 

การดําเนินการ 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  � 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา    � 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
1.  

� 
4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

� 

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา              
การจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 

� 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
        1.1 ส่วนกิจการนักศึกษามีการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา  
( http://203.158.0.201/csut/) ประกอบด้วยข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ีส่วนกิจการ
นักศึกษาสามารถติดต่อได้เม่ือนักศึกษามีปัญหา ส่วนด้านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิตมีการประสานกับศูนย์
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย หากมีเฉพาะรายกรณีท่ีจําเป็น ส่วนกิจการนักศึกษา
ก็มีการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายนอกและประสานกับผู้ปกครอง นอกเหนือจากนั้นยังมีการเยี่ยมไข้ 
การให้คําแนะนําต่างๆ มี การติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีการเฝ้าระวังอีกด้วย              
        1.2  ส่วนกิจการนักศึกษามีการบริการให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาในด้านการปรับตัว 
อารมณ์ สังคม และอ่ืนๆ โดยมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท่ีจบการศึกษาด้านจิตวิทยาท้ังระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทในการให้คําปรึกษาและบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านการให้คําปรึกษาโดยเฉพาะมาแล้วเป็นผู้ให้
คําปรึกษา สามารถรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาท่ีขอใช้บริการได้ตลอดเวลาและมีระบบการดูแลนักศึกษาใน
กรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ  อีกท้ังนักศึกษาสามารถใช้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทาง 
การแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย ท่ีมีการจัดบริการสายด่วน (Hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน นอกเหนือจากนั้นมีการประสานกับ
หน่วยงานภายนอกด้วยในบางรายกรณี 
              นอกเหนือจากนั้นทุกงานในส่วนกิจการนักศึกษามีการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาครอบคลุม 
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เก่ียวข้องกับงานของตนเองท่ีรับผิดชอบดังนี้  ดังนี้  1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  ให้คําปรึกษา
เก่ียวกับงานด้านสารบรรณ  การติดตามหนังสือ  เอกสารต่างๆ  และให้ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ปรับปรุง 
ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เพ่ือให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องโรคเอดส์และยาเสพติด โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  2. งานวินัย
นักศึกษาและการทหาร ให้คําปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา เช่น โทษวินัยต่างๆ  และการทหาร เช่นการสมัครเป็น นศท. 
การผ่อนผัน  การฝึกภาคสนาม ฯลฯ 3. งานกิจกรรมนักศึกษาให้คําปรึกษาด้านกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
เช่น องค์การบริหาร  องค์การนักศึกษา  ชมรม สภานักศึกษา การเบิก จ่าย คืนเงิน  และอาจารย์ท่ีปรึกษา
กิจกรรม ฯลฯ 4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้คําปรึกษาด้านดนตรี การแสดง การยืมวัสดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอน ด้านนาฏศิลป์ฯลฯ 5. งานทุนการศึกษา ให้ปรึกษาด้านทุนการศึกษา ทุนการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 6. งานแนะแนว  ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายและท่ัวไป 7. งานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพักให้คําปรึกษา ด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายและท่ัวไป  โดยท้ังนี้ทุกหน่วยงานภายในส่วนกิจการ
นักศึกษาจะมีการประสานงานกัน หากเรื่องท่ีนักศึกษาปรึกษานั้น ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับงานใดจะมีการส่งต่อ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา  
       1.3  ส่วนกิจการนักศึกษามีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาโดย
การประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลหรือหน่วย
ให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรง เกินความสามารถท่ีจะดูแลได้ นอกเหนือจากนั้น             
ส่วนกิจการนักศึกษายังมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ โดยมีการประสานงานกันภายในทุกงานในส่วนกิจการนักศึกษาเพ่ือการส่งต่องาน
ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานแนะแนว และงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก           
ใน การให้บริการต่างๆ ดังนี้ 1. บริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต  และสังคม แก่นักศึกษา          
2. จัดนักศึกษาพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต 3. ติดตามอาการและ
เยี่ยมไข้นักศึกษาและฟ้ืนฟูสภาพนักศึกษาท่ีเกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิต 4. ดูแลการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้  สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีในการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดย                      
จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน และจัดทําแผ่นพับต่างๆ 5. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ได้แก่  รณรงค์เรื่องความปลอดภัย ทางการจราจร เพศศึกษา การลด ละ เลิก การด่ืมสุรา และการเสพยาเสพ 
ติด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด 6. จัดกิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์  และเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ   
      1.4  ส่วนกิจการนักศึกษามีการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ให้ความร่วมกัน โดยการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เช่น การศึกษาดู
งานกิจกรรม 5 ส นอกสถานท่ี เป็นต้น และสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ”,         
การอบรมทางวิชาการ 5 ส. หลักสูตร “Productivity”, การอบรมหลักสูตร“การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยทีม 
หัวข้อ การสร้างความไว้วางใจแก่กัน” (Build Trust in Team), การอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมผลผลิตตนเอง”                 
การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ”, การอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานบริการสู่
ความสําเร็จ”, การเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนําเสนออย่างมีประสิทธิผล”,           
การเข้าอบรมหลักสูตร “การสร้างสัมพันธภาพในการทํางานเป็นทีมสู่ความสําเร็จ”, การเข้าร่วมฝึกอบรม 
หลักสูตร “คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ด้วย Mind Map”, การอบรมหลักสูตร “จิตวิทยาการให้บริการท่ี
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ประทับใจ”การอบรมวิทยากรมืออาชีพ และการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน” 
เป็นต้น นอกจากนั้นบุคลากรมียังมีการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม อบรมกับหน่วยงานภายนอกด้วยเพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน เช่น การสัมมนาเรื่อง การค้าระหว่างประเทศกับการเปิดเสรีการค้า FTA 
: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการเชื่อมโยงตลาดโลก, การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดม
คติไทยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF : HEd), การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าว
ย่าง อย่างเข้าใจ”, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการทํางานป้องกันในกลุ่มประชากรท่ี
อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงและแรงงานข้ามชาติระดับจังหวัดนครราชสีมา, การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2553 ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะจิตวิทยา ครบรอบ 14 ปี  ในหัวข้อ “ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี : ประสานมือสมาน
ใจแก้ไขปัญหา”, การประชุมเรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา, การประชุม
วิชาการเรื่อง บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 9, การประชุมเรื่อง แนวทางรณรงค์ให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่, การ
ประชุมประเมินผลทบทวนปรับปรุงแผนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  จังหวัดนครราชสีมา ในรอบครึง่
ปีงบประมาณ 2554, การประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา, การประชุม
วิชาการสุราระดับชาติ  ครั้งท่ี 6 รอบท่ี 2, การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการให้คําปรึกษาและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์และป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และการอบรม ทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์                        
เพ่ือความรุ่งโรจน์ เป็นต้น      
       1.5 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีพักอาศัยในหอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมห้องพักของนักศึกษาได้
ในวันรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษา ซ่ึงผู้ปกครองสามารถติดต่อประสานท่ีปรึกษาหอพักได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลในการติดต่อไว้ให้   
       1.6 นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในส่วนกิจการนักศึกษาได้  โดยในแต่ละปีการศึกษาส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการของแต่ละงานครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 2. ด้านกระบวนการให้บริการ                   
3. ด้านระบบการให้บริการ และ 4. ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการท้ังหมด  โดยในปีการศึกษา 2553 แต่ละ
งานได้สอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 369 คน ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีมาใช้บริการในแต่ละงาน และสรุปความพึง
พอใจในการให้บริการของแต่ละงานโดยรวมได้ดังนี้  1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ความพึงพอใจในการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38, 2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51, 3. งานกิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75                         
4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30, 5. งานทุนการศึกษา 
ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.23, 6. งานแนะแนว ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 และ 7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.01  
               นอกเหนือจากนั้นมีการสอบถามนักศึกษาผู้มาใช้บริการเป็นลักษณะคําถามปลายเปิดในประเด็นท่ี
เก่ียวกับจุดเด่นของการให้บริการ สิ่งท่ีควรปรับปรุงของการให้บริการ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้
ดังนี้  1. จุดเด่นของการให้บริการ : ส่วนใหญ่นักศึกษาจะระบุว่าบุคลากรมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดดี ใจดี 
อารมณ์ดี มีความเป็นมิตร มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ มีข้ันตอนการให้บริการง่ายไม่ซับซ้อน รวดเร็ว ให้ข้อมูล
ชัดเจน 2. สิ่งท่ีควรปรับปรุงของการให้บริการ : ส่วนใหญ่นักศึกษาระบุว่ามีบุคลากรให้บริการน้อยเกินไปบางครั้งมา
ติดต่อแล้วต้องรอนาน และเวลาจัดกิจกรรมต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่านี้                              
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และ 3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่นักศึกษาระบุว่ากิจกรรมท่ีจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมมี                       
ความหลากหลาย แต่อยากให้จัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึนและเน้นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษามีความกล้าใน         
การแสดงออกกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะในการพูดในท่ีชุมชนมากข้ึน และการซ่อมบํารุงท่ีหอพักมีความล่าช้าใน             
การให้บริการอยากให้บริการท่ีรวดเร็วกว่านี้ เป็นต้น 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
       ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลทุนการศึกษา การ
รับสมัครงาน ข่าวสารท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาท่ีจําเป็นต้องรู้ โดยผ่านเว็บไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา 
คือ http://web.sut.ac.th/dsa/activity/ และผ่านเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา 
นอกเหนือจากนั้นยังมีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง SMS ให้นักศึกษาด้วย ซ่ึงการให้บริการต่างๆ นั้นมีการให้
ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ดังได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงหากมีข้อเสนอแนะใดท่ีนักศึกษาต้องการ
เพ่ิมเติมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับไปดําเนินการ 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศึกษา                                    

  ส่วนกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน โดยผ่านชมรมของนักศึกษา องค์การนักศึกษา องค์การบริหาร และสภา
นักศึกษา นอกเหนือจากนั้นหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรม : "พลังสุขภาพจิต 
อึด ฮึด สู้...สู่ความสําเร็จ"  กิจกรรม : หัวเราะบําบัด,  กิจกรรมฝึกอบรม : จิตอาสา...เพ่ือนช่วยเพ่ือน, กิจกรรม
ฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), กิจกรรมฝึกอบรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยความคิด 
(Power Up Your Mind), กิจกรรมการวิเคราะห์บุคลิกภาพ 16 แบบ (Personality Type) สอดคล้องกับการเรียน
และการทํางาน, กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิค การแต่งหน้าสําหรับวัยรุ่นและวัยทํางาน,  โครงการแนะนํา
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, โครงการพัฒนาตนเองด้วยพลังแห่งการคิดบวก, กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ด้านพุทธศาสนา เช่น ฟังบรรยายธรรมะ การทําบุญตักบาตร บําเพ็ญประโยชน์ทําความสะอาดท่ีวัด  โครงการธรรมะ
เพ่ือพัฒนาผลการเรียน  โครงการเสริมสร้างพลังคุณค่าแห่งชีวิต ฟ้ืนฟูจิตด้วยธรรม  กิจกรรมด้านการเรียน เช่น การ
ติวท่ีศูนย์การเรียนรู้ของหอพักนักศึกษา, กิจกรรม : การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน, กิจกรรมฝึกอบรม : เรียนรู้เพ่ือ
รู้เรียน..สู่ความสําเร็จ, กิจกรรมฝึกอบรม : เรียน มทส. ...อย่างไรให้สนุก, กิจกรรมบรรยาย : "ใช้ชีวิตอย่างไร..ในวัย
เรียนและเรื่องรักใคร่..ในวัยรุ่น", กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต, กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : 
การเสริมสร้างความเป็นผู้นํา, กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : เพ่ือพัฒนาทีมงาน,  กิจกรรมการสํารวจความสนใจด้านการ
เรียนและอาชีพ ปีการศึกษา 2553, กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต เช่น การบรรยาย เรื่อง "การขับข่ีท่ี
ปลอดภัย", โครงการระวังภัยและการเอาตัวรอดจากภัยผู้หญิง เป็นต้น กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา  
กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน เช่น โครงการจิตอาสาเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ, โครงการเยี่ยมเด็ก
กําพร้า  "ปันรักสู่น้อง",  โครงการทัศนศึกษาหาความรู้ มุ่งสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

  โดยท้ังนี้ในแต่โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการไปนั้นมีการให้นักศึกษาได้ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยเสมอ  และส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึง มากท่ีสุด แทบทุกกิจกรรม และ
มีการเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป 
      4.  ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ด้าน
การจัดบริการให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา, ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยได้ผลการ
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ประเมินคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกด้าน สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลักได้ ดังนี้ 1. ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.38, 2. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.18, 3. ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านต่างๆ 
แก่นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.58 และโดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.38 
 5. ส่วนกิจการนักศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลใน                  
การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา โดยส่วนกิจการนักศึกษามีการดําเนินการสรุปได้ดังนี้ 
        5.1 มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยการจัดทําเป็น
แผนพัฒนานักศึกษาประจําปีการศึกษาของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบผ่านปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา 
       5.2 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด หรือใน
บริการท่ีมีปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วยงานได้ เช่น การจัดกิจกรรมของงานแนะแนวส่วนใหญ่จัดใน
วันเสาร์-อาทิตย์ เม่ือนักศึกษามาสมัครและมายืนยันการเข้าอบรม แต่เม่ือวันท่ีจะอบรมนักศึกษามาแจ้งว่ามีการ
นัดเรียนหรือสอบนอกตาราง ทําให้กระทบต่อการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหาร/การแบ่งกลุ่ม  
งานแนะแนวได้แก้ไขปัญหาโดยการทําเรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้เก่ียวข้องอนุญาตให้นักศึกษาเข้าอบรม (หาก
ไม่ใช่การสอบ), การจัดทําสาส์นชาวหอ เนื่องจากคณะทํางานจัดทํามีภาระงานมากทําให้การรวบรวมบทความ
และจัดพิมพ์ล่าช้า คณะทํางานได้แก้ไขปัญหาโดยจัดระบบการติดตามการส่งบทความให้รวดเร็วข้ึน  ปรับลด
จํานวนครั้งท่ีจัดทําลงจาก 8 ฉบับเหลือ 6 ฉบับ ในปีงบประมาณ 2554 ให้เหมาะสมกับภาระงานในแต่ละ
ช่วงเวลาและหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงนักศึกษาให้มากท่ีสุด เช่น Face book, กิจกรรม
กีฬาชาวหอมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 1,000 คน  มีสาเหตุสําคัญคือ นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 แต่เนื่องจากในวันจัดงานดังกล่าวจํานวนมากได้เดินทางกลับบ้านเพ่ือไป
ดําเนินการด้านเอกสารท่ีเก่ียวกับขอทุนการศึกษา การแก้ไขปัญหามีการกําหนดวิธีการ 2 รูปแบบเพ่ือพิจารณา
ในการจัดครั้งต่อไปคือ 1. จัดรูปแบบเดิมโดยการนําเสนอปัญหาให้คณะกรรมการหอพักได้รับทราบเพ่ือพัฒนา
แนวทางการทํางานต่อไป 2. ปรับรูปแบบใหม่โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมระดับหอพักหรือ
หน่วยหอพัก เป็นต้น        

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ) 

5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ � 

 

รายการหลักฐาน  :  
  1. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 2. ตารางท่ี 3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
 3. ตารางท่ี 3.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2    :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 เกณฑ์มาตรฐาน   :  

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือ ไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

 
� 

2. มีมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา � 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 
 
� 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
� 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

 
� 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา  

 
� 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน   :     
          1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนกิจการนักศึกษา และขององค์การนักศึกษา ท่ีส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี                 
พึงประสงค์  โดยมีการกําหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่  
  -  กิจกรรมด้านวิชาการ    จํานวน   12 ชมรม 
  -  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จํานวน     4 ชมรม 
  -  กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน     7 ชมรม 
  -  กิจกรรมด้านกีฬา         จํานวน   10 ชมรม 
  -  กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ จํานวน    11 ชมรม 
   โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2553 ท้ังหมด 68 กิจกรรม 
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 2. มีการจัดการประชุมสัมมนาผู้นํานักศึกษาในระหว่างวันท่ี  10 – 11 กรกฎาคม 2553  ณ วอยาจ
พานอรามา อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงในการจัดการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการองค์การบริหาร สมาชิกสภานักศึกษา และผู้แทนชมรมต่างๆ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 
114 คน ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 
 2. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยเข้าร่วมงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-15 ตุลาคม 2553 และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัด
แสดงนาฏศิลป์ ไทยในพิธี เ ปิดการแ ข่ง ขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ แห่ งประเทศไทย ครั้ ง ท่ี  18                             
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2553 
 3. มีระดับปริญญาตรี มีการจัดโครงการมอบรางวัลให้ชมรมท่ีมีผลงานดีเด่น ซ่ึงจัดโดยสภานักศึกษา 
การพิจารณามอบรางวัลจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การ
บริหาร สภานักศึกษา และผู้แทนชมรมด้านต่าง ๆ  ร่วมเป็นกรรมการพิจารณามอบรางวัล  ซ่ึงจะพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว โดยมีชมรมท่ีได้รับรางวัล ดังนี้ ชมรมค่าย
อาสาพัฒนาชนบท ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มทส. ชมรมครูสัญจร ชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย และชมรม 
มทส. ต้านเอดส์และยาเสพติด 
 4. มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาจาก
องค์การบริหาร  สภานักศึกษา ชมรม เข้าร่วมเป็นคณะทํางานประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา และได้มีการ
เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ซ่ึงจัดโดยวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน                              
6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชาวลิตกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
วิทยาลัยนครราชสีมา โดยได้มีการร่วมระดมความคิดในการจัดทํากิจกรรม/โครงการร่วมกัน เม่ือวันท่ี                      
5 กุมภาพันธ์ 2554  
 5. ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยทุก
หน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม / โครงการ แล้ว จะต้องมีการรายงานผล ดังนี้ 
  5.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
  5.2 การรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัยในรายไตรมาสทุกไตรมาส 
 6. ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดทํารายงานประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ภายหลัง
จากได้ดําเนินกิจกรรม / โครงการ  เสร็จสิ้นแล้วเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของหน่วยงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การนําเอากิจกรรม / โครงการ  มาบูรณา
การร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย(�) หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย(�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(6 ข้อ) 

5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

� 

รายการหลักฐาน : 
  1. แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา  
  2. ตารางท่ี 3.2.1  รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การนักศึกษา ปีการศึกษา2553 
 3. รายการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การนักศึกษา 
  4. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพโครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553  
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 
 5. โครงการการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
   6. รายงานประเมินผลโครงการการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1    :  ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

 เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีแผนปฏิบัติการด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนด   

 
� 

2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา � 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 
� 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 
� 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 
�   

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

  
� 

 
 รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 1. มีแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด โดยมีการ
กําหนดแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 นั้น มีแผนดําเนินงานท่ีคาบเก่ียวในปีงบประมาณ 2553 ระหว่างไตรมาส
ท่ี 3 และ 4 และปีงบประมาณ 2554 ระหว่างไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 และมีการดําเนินกิจกรรมได้ตาม
แผนทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีบรรจุในแผนงานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีดําเนินการโดยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บางกิจกรรมสามารถดําเนินการได้มากกว่า
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และทุกกิจกรรมสามารถตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําไปบูรณาการประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆได้รวมถึง
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น การจัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม การจัดพิธีไหว้ครูดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย การจัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
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กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ            
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ศาสนา เช่น การจัดพิธีทําบุญตักบาตรจัดพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชมรมต่างๆ เป็นต้น 
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการจัดให้มี
บริการด้านอุปกรณ์และห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ จัดเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบเอกสาร และ
แผ่นบันทึกภาพและเสียงให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน เช่น การบรรเลงดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การจัดแสดง ดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ 
ดนตรีพ้ืนบ้าน ในงานเฉลิมฉลองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยครบ 20 ปี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ประกอบงานสําคัญ เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน งานเกษียณอายุการปฏิบัติงานของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึง         
การจัดการแสดงให้กับหน่วยงานภายนอกท่ีได้ขอความอนุเคราะห์มา เช่น การจัดแสดงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นต้น 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาโดยจัดให้มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดําเนินการโดยงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วน
กิจการนักศึกษา ภายใต้แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จะประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและคณะทํางาน และผลการประเมินเฉลี่ย 4.43  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา เม่ือได้ผลการประเมินจะนําผลการประเมินมาปรับใช้กับการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อๆ 
ไป เช่น  ในกิจกรรมการประกวดดนตรีไทย ซ่ึงจัดประกวดในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
ข้อเสนอแนะให้จัดการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงก็รับมาดําเนินการในปี 2554 การจัด
กิจกรรมลานบันเทิงได้ดําเนินกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้เพ่ิมเติมช่องในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเสนอแนะรูปแบบการแสดงในการจัดงานครั้งต่อไป งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้เพ่ิมเติม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์จากท่ีเคยลงข่าวรายวันและติดประชาสัมพันธ์ตามรถเมล์ภายในมหาวิทยาลัย ได้
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โดยการเพ่ิมป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหอพักนักศึกษา  เพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ทางการ
ประกาศเสียงตามสายท่ีหอพักนักศึกษา  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามป้ายนิเทศท่ีอาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ เดิมนั้นลักษณะกิจกรรมจะเป็นการ
ชี้แจงรายละเอียดในหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ นักศึกษาเสนอให้เพ่ิมเติม
กิจกรรมด้านการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้เพ่ิมเติม
กิจกรรมตามข้อเสนอแนะและส่งผลให้นักศึกษาปี 1 สามารถปรับตัวเข้ากับรุ่นพ่ีได้เร็วและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ได้เร็วข้ึน เป็นต้น ทําให้ปัญหาการทํางานน้อยลงและผลการประเมินดีข้ึน  

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 5 คะแนน มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ � 
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รายการหลักฐาน  : 

1. แผนปฏิบัติการโครงการงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
2. ตารางท่ี 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553     

          3. ตารางท่ี 6.1.1 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553 

4. ตารางท่ี 6.1.2 รายชื่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1        :  ภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย   

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

 
 
� 

2. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

 
 
� 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ     
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 
� 

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  

 
� 

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
�   

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

 1. ผู้บริหารได้กําหนดทิศทางและให้นโยบายในการดําเนินงานของส่วนกิจการนักศึกษา โดยมีภารกิจ 
ในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีซ่ึงเป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของส่วน และในการทํางานต่าง ๆ  ท่ีบุคลากร
ส่วนกิจการนักศึกษาทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่น กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร งานเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมการเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาในสาขาวิชา การสัมภาษณ์
นักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงิน กยศ. เป็นต้น จะมีการประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันวางแผนการทํางานและแก้ปัญหาท่ี
เกิดจากการดําเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถนํามาช่วยใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษาทุน ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ฐานข้อมูล
นักศึกษาหอพัก  ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงสามารถเข้าไปสืบค้นได้ท่ี www.sut.ac.th/dsa 
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 3. ส่วนกิจการนักศึกษา   มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารให้รับทราบ  ปีละ 4 ครั้ง 
  4. ส่วนกิจการนักศึกษามีการประชุมหัวหน้างานเพ่ือวางแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยในแต่ละงานจะมีการ
ประชุมภายในงานเพ่ือวางแผนงาน กําหนดวัตถุประสงค์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกัน  
            5. ในแต่ละงานของส่วนกิจการนักศึกษา จะมีหัวหน้างานเป็นผู้กํากับดูแล โดยในแต่ละงานจะมีโครงการ/
กิจกรรมท่ีตอบสนองภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา ดําเนินงานในความรับผิดชอบและร่วมกันประชุมวางแผน
ดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน  แก้ไขปรับปรุงการทํางาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
              6. ในภารกิจหลักท่ีต้องใช้คนจํานวนมากร่วมกันทํางาน ก็จะอยู่ในรูปของคณะทํางาน ซ่ึงมีการประชุม 
ร่วมกันวางแผนงาน  แบ่งงานกันทํา ในลักษณะร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบด้วยกัน มาโดยตลอด และเม่ือเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้นๆ จะมีการประเมินผลการดําเนินงานและนํามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป 
          7. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานให้มี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การเข้าร่วมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจําทุกปี โดยจะมีการมอบหมายให้แต่ละงาน
รับผิดชอบในการจัดสัมมนา เลือกหัวข้อเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปี 
พ.ศ. 2553 ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ ส่วนกิจการนักศึกษา ในวันท่ี 20–23 เมษายน 
2553   

 8. ผู้บริหารในส่วนกิจการนักศึกษาในทุกระดับ มีการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตามแนวทางของผู้บริหารสูงสุด โดยดําเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ยุติธรรมและรักษา
ความลับของนักศึกษาเป็นอย่างดี 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ) 

5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

� 

รายการหลักฐาน : 
  1. ตารางท่ี 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553  
   2. รายงานการประชุมหัวหน้างาน/คณะทํางานต่างๆ   
          3. ตารางท่ี 7.1.1 ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน    
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)    
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ตัวบ่งช้ีท่ี  7.2       :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :      

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   

 
� 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะ  � 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
 
� 

4. มีการรวบรวมความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

 
 
� 

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ                 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
� 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ส่วนกิจการนักศึกษา ได้แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ส่วนกิจการนักศึกษา เพ่ือกําหนดประเด็น

ความรู้ของส่วนกิจการนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่ีประชุมคณะทํางานเห็นว่าแต่ละหน่วยงานของส่วนกิจการ
นักศึกษามีชุดความรู้ของตนเอง แต่ไม่ได้นําออกมาเผยแพร่ให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจอย่าง
กว้างขวางในช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีตลอดเวลา  จึงมีมติเห็นชอบให้แต่ละหน่วยงานทบทวนและ
รวบรวมข้อมูลหน่วยงานของตนเอง ส่งมาท่ีเลขานุการคณะทํางานเพ่ือจัดทําเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ และมอบ 
ฝ่ายเลขานุการ อีเมล์แจ้งบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาทุกคนได้ทราบ ในประเด็นความรู้ต่อไปนี้ คือ 
           1. ข้อมูลของส่วนกิจการนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาได้แก่ 

   1.1 ข้ันตอนการให้บริการ (Flow Chart) ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา 
   1.2 ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา 

 2. ข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา 
2.1 รายงานการสํารวจ วิจัย สถิติต่าง ๆ ของหน่วยงานส่วนกิจการนักศึกษาท่ีสําคัญ รวมถึง 

รายงานการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   
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การบริหารความเสี่ยง  ยุทธศาสตร์ส่วนกิจการนักศึกษา  เป็นต้น 
   2.2 การประมวลกิจกรรมต่าง ๆ และภาพถ่ายท่ีส่วนกิจการนักศึกษาจัดข้ึน 

      2.3 ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นข้อคิด คติเตือนใจ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางานกับนักศึกษา
จากมติท่ีประชุมคณะทํางานดังกล่าวแต่ละหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตาม
ประเด็นท่ีกําหนด ส่งให้คณะทํางานเพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ ส่วนกิจการนักศึกษา ได้แก่ 

       1. ข้ันตอนการให้บริการ (Flow Chart)  จํานวน  39 เรื่อง 
       2. ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา  จํานวน 79 เรื่อง 
       3. ข้อมูลรายงานการดําเนินการ  การสํารวจ การวิจัย สถิติต่างๆ จํานวน 3 เรื่อง 
       4. การประมวลภาพกิจกรรมของส่วนกิจการนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2553 จาํนวน 50 กิจกรรม 
       5. แบบฟอร์มสําหรับดาวน์โหลด  จํานวน  34 เรื่อง 
       6. ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพจิต  จํานวน  45  เรื่อง 
       7. ความรู้ด้านข้อคิด  คติเตือนใจ   จํานวน 3 เรื่อง 
       8. ความรู้ด้านส่งเสริมการเรียนและการใช้ชีวิต   จํานวน 5 เรื่อง 
       9. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ   จํานวน 2 เรื่อง 
      10. ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏบัิติท่ีดี   จํานวน 2 เรื่อง  ได้แก่ 

                        10.1 ระบบลําดับคิว ให้บริการทําสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) ทุนการศึกษา 
                         10.2 การกําหนดหมายเลขห้องเก็บของและห้องบริการในหอพักนักศึกษาเพ่ือการตรวจสอบ
วัสดุ ครภุัณฑ์และการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

 มีการดําเนินการครบ 4 ข้อ 4 คะแนน   มีการดําเนินการครบ 4 ข้อ � 

รายการหลักฐาน  : 

 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท่ี 35/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้                           
ส่วนกิจการนักศึกษา ลงวันท่ี 13 มกราคม 2554  

2. รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ส่วนกิจการนักศึกษา 
        3. Website ส่วนกิจการนักศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/activity 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3        :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :      

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) � 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน  

 
� 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  � 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

  
� 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตาม          
ท่ีกําหนด 

 
�  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 1. ส่วนกิจการนักศึกษา มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) เพ่ือการจัดการโดย
ได้ดําเนินการร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี  เพ่ือใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานข้างต้น  โดยมีแผนดําเนินงานมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2545  หน่วยงานภายในส่วนกิจการ
นักศึกษาท่ีมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ข้อมูลวินัยนักศึกษา 
ข้อมูลหอพักนักศึกษา และข้อมูลทุนการศึกษา โดยท้ัง 4 งาน มีรหัสผู้ใช้ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล รวม 12 คน 
เพ่ือดําเนินการภายใต้ระบบ Back office ของระบบฐานข้อมูลในการบันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละ
งาน  ทําให้ท้ัง 4 หน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา สามารถนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศท่ีมีไปใช้ในการ
ดําเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี   
 2. ส่วนกิจการนักศึกษา มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงาน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน โดยในส่วนของ Front office ของระบบทะเบียน สามารถดู
ข้อมูลผลการเรียน ประวัตินักศึกษาเป็นรายคนได้ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานในระบบได้ใน 
3 งาน ประกอบด้วย งานทุนการศึกษา, งานวินัยนักศึกษาและการทหาร และงานบริการและพัฒนานักศึกษา
หอพัก เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนของนักศึกษาในการดําเนินงานตามภารกิจของท้ัง 3 งานข้างต้น 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 4 หน่วยงานภายในส่วนกิจการกศึกษา 
ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
และงานทุนการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.25 โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการนําระบบสารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปคือ เม่ือกรอก
ข้อมูลและมีการบันทึกแล้วเม่ือย้อนกลับมาดูอีกครั้งไม่พบข้อมูลท่ีบันทึก 
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 4. ส่วนกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ใช้  โดยการจัดจ้างทําระบบโปรแกรมสารสนเทศของ
หน่วยงานท่ีทํางานภายใต้เครื่อง server ของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยโปรแกรมเพ่ือการบริหาร
จัดการในงานท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 
  4.1 โปรแกรมระบบสารสนเทศทุนการศึกษา 
   4.2 โปรแกรมระบบทุนกู้ยืมเงินรัฐบาล 
   4.3 โปรแกรมระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา 
   4.4 ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
   4.5 ระบบงานวินัยนักศึกษา 
   4.6 ระบบจัดการสํานักงาน 
  4.7 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
  5. งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาทุนการศึกษา 2 หน่วยงาน คือ     
   1. ระบบฐานข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จากเว็บไซต์ E-studentloan 
สําหรับให้สถานศึกษาดําเนินการด้านการบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน กยศ.   
  2. ระบบฐานข้อมูล โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี  สําหรับบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ)  

 5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ  

 

� 

รายการหลักฐาน  :  

 1. ระบบสารสนเทศส่วนกิจการนักศึกษา (Back office) ประกอบด้วย 
1) ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา    

1.1) บันทึกกิจกรรมและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1.2) บันทึกนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรม 
1.3) รายงานใบรับรองกิจกรรม 
1.4) รายงานสรุปการทํากิจกรรมนักศึกษา 

2) ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา   
2.1) บันทึกประวัตินักศึกษา 
2.2) รายงานรายชื่อนักศึกษาพร้อมการบันทึกประวัติ 
2.3) รายงานรายละเอียดระเบียนประวัติ 

3) ฐานข้อมูลหอพัก  ประกอบด้วย 
3.1) บันทึกข้อมูลหอพัก 
3.2) บันทึกหอพักและอัตรา 
3.3) สอบถามข้อมูลหอพักตามนักศึกษา 
3.4) รายชื่อนักศึกษาและท่ีอยู่ โทรศัพท์ หอพัก 
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3.5) บันทึกค่าใช้จ่าย-ผ่อนผัน หอพัก 
3.6) บันทึกย้าย ห้องพัก 
3.7) ประวัติการบันทึกย้าย ห้องพัก 
3.8) บันทึกย้าย หอพัก 
3.9) ประวัติการบันทึกย้าย หอพัก 
3.10)  บันทึกค่าใช้จ่ายตามรหัสค่าธรรมเนียม 
3.11)  รายงานรายชื่อนักศึกษาตามหอพักท้ังหมด 
3.12)  รายงานรายชื่อนักศึกษาตามหอพัก – ระบุหอพัก 
3.13)  รายงานรายการชําระเงินหอพักนักศึกษา 
3.14)  รายงานการผ่อนผัน 

4) ฐานข้อมูลงานทุนการศึกษา  ประกอบด้วย 
4.1) บันทึกทุนการศึกษาตามรหัสนักศึกษา 
4.2) บันทึกทุนการศึกษาตามทุนการศึกษา 
4.3) บันทึกนักศึกษายืมเงินฉุกเฉิน 
4.4) รายงานทุนการศึกษา 
4.5) รายงานประกาศรายชื่อทุนการศึกษา 
4.6) รายงานรายชื่อนักศึกษารับทุน 
4.7) รายงานตารางข้อมูลทุนการศึกษา ได้แก่  
• ข้อมูลทุนการศึกษาท้ังหมด 
• ข้อมูลรายละเอียดการรับทุนของนักศึกษา 
• ข้อมูลนักศึกษา Re-entry 
• ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
• ข้อมูลนักศึกษาตามปีและภาคการศึกษา 
o ข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกประเภท 
o ข้อมูลนักศึกษาท้ังหมด ตามระดับและสถานะ 
o ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ตามปี ภาค 

5) ระบบฐานข้อมูลหลัก 
5.1) รายงานรายชื่อนักศึกษา 
5.2) รายงานรายชื่อนักศึกษา สถานท่ีติดต่อ 
5.3) รายงานพิมพ์ซองจดหมาย 
5.4) รายงานรายชื่อนักศึกษาและท่ีอยู่ โทรศัพท์ E-mail 
5.5) รายงานรายชื่อนักศึกษาหอพัก ระบุปีภาคการศึกษา 
5.6) รายงานรายชื่อนักศึกษาแยกเพศชาย – หญิง  
5.7) รายงานการเงินสอบถามระเบียนนักศึกษา 
5.8) รายงานการเงินตรวจสถานะทางการเงิน 
5.9) รายงานการเงินรายการย่อยตามรหัสบัญชี 
5.10)  ระบบส่ง SMS AIS 
5.11)  Networks and Mobile Number 
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 2. ระบบฐานข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เว็บไซต์ E-Student loan 
 3. ระบบฐานข้อมูล โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี เว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
1. มีการแต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน � 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของหน่วยงาน          

 
� 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 
� 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการ 
ตามแผน   

 
� 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  
�  

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ใน 
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 
�  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
  1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 464/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลง
วันท่ี 16 มิถุนายน 2551 ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ และอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
  1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 909/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานกลั่นกรองรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันท่ี                         
19 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ 
  1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 956/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ประจําหน่วยงาน ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 เพ่ือดําเนินการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และ
จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  โดยส่วนกิจการนักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย
แต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจําส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเป็น
ประธาน และคณะทํางานจากงานท่ีเป็นภารกิจหลักเพ่ือดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
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  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ดังนี้  
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในหน่วยงาน  ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียงหรือความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน  ภายในหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษาจํานวน                     
8 หน่วยงาน ตามเกณฑ์คู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (SUT-RM 2) 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
พบว่ามีระดับความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสําคัญจํานวน 2 รายการ (SUT-RM 3) 

   4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน (SUT-RM 4)  
แต่การดําเนินการตามแผนได้ไม่ครบกระบวนการ เนื่องจากการดําเนินการต้องใช้จ่ายงบประมาณสูง จึงต้องรอ
งบประมาณ 
           5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานส่วนกิจการนักศึกษา  ประจําปีงบประมาณ 2553 

   6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับแผน 
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(5 ข้อ)  

4 คะแนน  มีการดําเนินการครบทุกข้อ  

 

� 

รายการหลักฐาน 

             1. คําสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 956/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงประจํา
หน่วยงาน ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 
 2. ตารางท่ี 7.4.1 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน                                          
โดยส่วนกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2553 (SUT-RM 2) 

   3. ตารางท่ี 7.4.2 การจดัลําดับความเสี่ยงในแผนผงัเมทริกซ์ (SUT-RM 3) 
      4. ตารางท่ี 7.4.3 รายงานแผนบริหารความเสีย่ง สว่นกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2553  
ระดับหน่วยงาน (SUT-RM 4)    
   5. ตารางท่ี 7.4.4 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน สว่นกิจการนกัศึกษา              
ประจําปีงบประมาณ 2553 (SUT-RM 6) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1     :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

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

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 - 10 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน  

 
� 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

 
� 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
� 

4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน � 
5. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ              
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงาน
ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน     

  
 
 
� 

6. มีการนําเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมหาวิทยาลัย และนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

 
�  

7. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    �   
8. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 
�   

9. มีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
� 

10. มีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

 
� 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ            
ส่วนกิจการนักศึกษา โดยศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคู่มือการประกันคุณภาพ
ของส่วนกิจการนักศึกษา มีคณะทํางานประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกันพิจารณาปรับปรุง             
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ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษาให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ของส่วนกิจการนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย          
และผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใน  
ทุกระดับ และในทุกหน่วยงาน 
 3. มีการกําหนดองค์ประกอบและมาตรฐานตัวบ่งชี้ข้ันตํ่าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงในปีการศึกษา 2553  ส่วนกิจการนักศึกษา             
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังสิ้น 8 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ 

  4. ส่วนกิจการนักศึกษาได้เพ่ิมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพ่ือแสดง        
ถึงภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  5. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย             
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยในปีการศึกษา 2553 ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ระหว่างวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2553 และได้นําเสนอผลการดําเนินงานพร้อมจุดอ่อน/แนว
ทางแก้ไขตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ในการประชุมเวที QA เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2554 โดยมีอธิการบดี
เป็นประธานการประชุม       
 6. มีการนาํผลการประกันคุณภาพโดยเฉพาะท่ีเป็นจุดอ่อน มาพัฒนาปรับปรุงงาน หรือ นําเสนอหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องแก้ไขปรับปรุง หรือนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ไขต่อไป   
 7.  ส่วนกิจการนักศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา ฐานข้อมูลหอพักนักศึกษา ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ฐานข้อมูลวินัย
นักศึกษา 
 8. ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีเป็น
คณะทํางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจําทุกปี และกระตุ้นให้มีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
และให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการของส่วนกิจการนักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในทุกงาน     

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

 มีการดําเนินการครบ 8 ข้อ 4 คะแนน  มีการดําเนินการครบ 8 ข้อ  �   

รายการหลักฐาน  : 

 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ี 566/2552  เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนกิจการนักศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2552 

 2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 3. ตารางท่ี 9.1.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2552 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1    :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

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

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือ ไม่มี (�) 

การดําเนินการ 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล � 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ                   
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด � 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ � 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  �  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
  1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล ดังนี้ 
   1.1 มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 327/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน
ดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี(3D) ลงวันท่ี 29 เมษายน 2553 
มีหน้าท่ีดําเนินการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนา ตามตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 และตัวบ่งชี้ท่ี 10.2  
   1.2 คณะทํางานดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี(3D) ได้ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีมติเสนอให้
มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D)” และเสนอ
มหาวิทยาลัยให้ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 3ดี (3D) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2553  
   1.3 มติสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2553 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 เรื่องการประกาศนโยบายเป็น
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีประชุมรับทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษานโยบายในการเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดต้ัง 
คณะทํางานดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ข้ึน โดย 
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มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามนโยบายและ
แผนพัฒนา ตามตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 และตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ท้ังนี้ จากการประชุม
คณะทํางานฯ ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  2553 มีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D)” และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ประกาศนโยบายดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 
  2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด ดังนี้ 
   2.1 มหาวิทยาลัยได้มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 งาน/โครงการ : 0101208 - โครงการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท โดยมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีดีท้ัง 3 ด้าน อันได้แก่ 
    1) ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซ้ือสิทธิ์ ขาย
เสียง เช่น มีการจัดการเลือกต้ังองค์การบริหาร สภานักศึกษา การจัดการเลือกต้ังกรรมการชมรม กรรมการหอพัก มี
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่างๆ  
    2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY) คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดี
งาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพ เช่น มีการจัด
กิจกรรม/โครงการท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น  การทําบุญตักบาตร  ฟังเทศน์  ปฏิบัติ
ธรรม แต่งกายชุดไทย ร่วมงานตามประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  เป็นต้น 
   3) ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติด
และรู้จักการหลีกเลี่ยง เช่นการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรผู้
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
  2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 24 กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
19 กิจกรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 15 กิจกรรม 
  3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดยส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม 4 ครั้ง และร่วม
ประชุมกับจังหวัดนครราชสีมา 12 ครั้ง 
  4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสํานักวิชาต่างๆ นอกจากนี้ได้จัดต้ัง
เครือข่ายหญิงไทยใจงาม โดยคณะกรรมการหอพักเป็นสมาชิก จํานวน 170 คน ซ่ึงได้จัดการประชุมและอบรมสมาชิก
ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา (Up To 
Me) กับศูนย์อนามัยท่ี 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยคณะทํางานฯ ได้มีการประชุมติดตามการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 4 ครั้ง และมีการรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ตาม 
ไตรมาสแก่มหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 5 คะแนน มีการดําเนินการครบ 5ข้อ � 

รายการหลักฐาน   : 
  1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 327/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการกําหนด

นโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี(3D) ลงวันท่ี 29 เมษายน 2553  
 2. รายงานการประชุมคณะทํางานดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา                  

ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D)  
 3. บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 5644/200 เรื่อง ขอเสนอมหาวิทยาลยัให้ประกาศนโยบายของมหาวทิยาลัย           

เป็นสถานศึกษา 3ดี (3D) ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2553  
 4. รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2553 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553  
 5. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 งาน/โครงการ : 0101208-โครงการสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2    :  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม                   
       ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 3  คะแนน 5  

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบท้ัง 3 ด้าน 

หมายเหตุ  :  โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ได้แก่ 
 1.  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) 
  2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY) 
 3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE) 

และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าวได้ จะต้องมีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ในด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 
ในปีการศึกษา  2553  มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ท่ีจัดโดยฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและสํานักวิชารวม 58 กิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY)  จํานวน 24 กิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

จํานวน 13,558 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 
  2. ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY)  จํานวน 19 กิจกรรม 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 8,895 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 
  3. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)  จํานวน 15 กิจกรรม  
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 7,478 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.57 
การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี   
ครบท้ัง 3 ด้าน 

 5 คะแนน มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี   
ครบท้ัง 3 ด้าน 

� 

รายการหลักฐาน  : 

1. ตารางท่ี 10.2.1 จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)  

2. ตารางท่ี 10.2.2 รายชื่อโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ปีการศึกษา 2553 (พ.ค. 53 - เม.ย. 54)  
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ตัวบ่งช้ี 12.1     :  มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ( �) หรือไม่มี (�)

การดําเนินการ 
1. มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา � 
2. มีการบริการ  ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
    2.2 การบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
    2.3 การบริการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น  
ศูนย์การเรียนรู้ 
    2.4 การจัดระบบท่ีปรึกษาหอพักโดยให้มีท่ีปรึกษาหอพักประจําแต่ละหอพัก 

 
 
 
� 

3. จัดให้มีการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังด้านการเรียนและการใช้ชีวิต � 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก � 
5. มีการดําเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 � 
6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี  �  
7. มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านหอพัก
นักศึกษา 

 
� 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
  1. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา โดยมีการจัด
ประชุมหัวหน้าหน่วยและท่ีปรึกษาหอพักเพ่ือกําหนดแผนการให้บริการดูแลนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตลอดปีการศึกษา 
        2. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก จัดให้มีการบริการท้ัง 4 ด้าน ต่อไปนี้ 

   1)  ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยจัดให้มี 
      1.1 จัดท่ีพักท่ีมีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยในราคาท่ียุติธรรมให้นักศึกษา  

ประกอบด้วย 
         1.1.1 ห้องพักมีขนาดพ้ืนท่ี 24 ตารางเมตร โดยเฉลี่ย 1 คน / 6-8 ตารางเมตร ภายใน

ห้องพักมีวัสดุ–ครุภัณฑ์จัดให้แต่ละคน ได้แก่ เตียงนอน ท่ีนอน หมอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือชั้นวาง
หนังสือพร้อมไฟอ่านหนังสือและเก้าอ้ี 

   1.1.2 มีบริการผ้าปูท่ีนอน-ปลอกหมอน พร้อมซักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2 สัปดาห์/ครั้ง 
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           1.1.3 มีพนักงานทําความสะอาดประจําหอพักทุกอาคาร 
           1.1.4 มีพนักงานจัดเก็บขยะ 
           1.1.5 มีพนักงานภูมิทัศน์ตบแต่งบริเวณโดยรอบอาคารหอพัก  

       1.1.6 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพักทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมงพร้อม
กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าหอพัก 
             1.1.7  มีช่างซ่อมบํารุงและนักศึกษาอาสาช่าง ซ่อมให้บริการ 

           1.1.8 มีสํานักงานบริการ จํานวน  8 จุด กระจายในพ้ืนท่ีหอพักเพ่ือบริการนักศึกษา       
           1.1.9  มีท่ีปรึกษาหอพักนํานักศึกษาส่งโรงพยาบาลกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย  โดยมี   
 รถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง    
           1.1.10 มีรถโดยสาร (รถเมล์) ประจําทางให้บริการทุกวันต้ังแต่ 07.00-21.00 น. 

            1.1.11 มีโรงอาหารให้บริการบริเวณหอพัก จํานวน 2 อาคาร 
            1.1.12 มีร้านสะดวกซ้ือ จํานวน 2 ร้าน  
            1.1.13 มีร้านเสริมสวยบุรุษและสตรีจํานวน 1 ร้าน 
            1.1.14 มีหนังสือพิมพ์ให้บริการประจําหอพัก ๆ ละ  2  ฉบับ ต่อวัน  
            1.1.15 มีตู้น้ําเย็น-น้ําร้อนบริการหอพัก ๆ ละ 2 เครื่อง น้ําด่ืมสะอาดขนาดถัง 20 ลิตร 

จํานวน 30 ถัง ต่อหอพัก 
           1.1.16  มีตู้เย็นสําหรับแช่อาหารและเครื่องด่ืมหอพักละ 2 เครื่อง  
           1.1.17  โทรศัพท์สาธารณะประจําหอพักละ 2 เครื่อง  
           1.1.18  มีบริการระบบอินเตอร์เนตไร้สายสามารถใช้อินเตอร์เนตในห้องพักได้ 
           1.1.19  มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เนต หอพักละ 2 เครื่อง  
           1.1.20  มีเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวีหอพักละ 2 เครื่อง  
           1.1.21  มีระบบเสียงตามสายหอพัก 
           1.1.22  มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักละ 4 เครื่อง 
           1.1.23  มีเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติของธนาคารในบริเวณหอพัก จํานวน 5 จุด 
           1.1.24  อัตราค่าธรรมเนียมหอพักกําหนดเป็นรายภาคการศึกษาท่ีรวมบริการต่างๆ ท่ี  

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้  ยกเว้นบริการของเอกชน 
              2)  การบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดให้มี 

    2.1 ห้องทบทวน/ห้องอ่านหนังสือ จํานวน 19 ห้อง 
        2.2 จัดพ้ืนท่ีลานโล่งใต้อาคารหอพักสําหรับทบทวนวิชากลุ่มเล็กประมาณ10-15 คน       

จํานวน 6 จุด 
   2.3 การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยจัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประจําทุกหอพัก การส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS จัดให้มีเว็บไซด์ของงานหอพักนักศึกษาและโครงการสาส์น
ชาวหอ บริการข้อมูลข่าวสารทุกเดือน 
   3) การบริการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 
     3.1 มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา มีห้องทบทวนรายวิชา พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
ขนาด 120-300 ท่ีนั่ง จํานวน 7 ห้อง (ห้องปรับอากาศ) และมีห้องบริการคอมพิวเตอร์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์                   
18 เครื่อง จํานวน 1 ห้อง 
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   4) การจัดระบบท่ีปรึกษาหอพักโดยให้มีท่ีปรึกษาหอพักประจําแต่ละหอพัก อย่างน้อยหอพักละ  
1 คน เพ่ือดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กํากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก ท้ังนี้ก็
เพ่ือท่ีจะให้หอพักนักศึกษาเป็นหอพักท่ีเหมาะกับการพักอาศัย การศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนานักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษา
ท่ีพักอาศัยในหอพักเม่ือเกิดการเจ็บป่วย ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก ประสานกับผู้ปกครอง
นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมต่างๆ  ในการ
พัฒนานักศึกษาหอพัก และดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก ท้ังนี้ท่ีปรึกษาหอพักมีเวลา
ปฏิบัติงาน วันจันทร์–ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 เวลา 08.30–16.30 น.และช่วงท่ี 2 เวลา 13.00–
22.00 น. (พัก 17.00–19.00 น.) นอกจากนั้นท่ีปรึกษาหอพักยังมีการปฏิบัติงานเวร ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
16.30–22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30–20.30 น. 
  3. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักได้จัดให้มีการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิต ดังนี้ 

     3.1 การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตและการเรียนใน
มหาวิทยาลัย   

     3.2 การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00    
     3.3 การให้คําปรึกษาอ่ืนๆท่ี นักศึกษามีปัญหาและขอคําปรึกษา 
 4.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก เช่น 
  4.1 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการหอพัก   
   7.2 โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม่ 
  4.3 โครงการอบรมคณะกรรมการหอพัก   
    4.4 โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่หอพัก  
   4.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอพัก  
  4.6 โครงการแนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการหอพัก    
    4.7 โครงการกีฬาน้องใหม่ (จัดร่วมกับสถานกีฬาและสุขภาพ)   
     4.8 โครงการอวยพรวันเกิดนักศึกษาหอพัก   
    4.9 โครงการวันสัมพันธ์ชาวหอ           
  4.10 โครงการกีฬาชาวหอ  
  4.11 โครงการด้านทักษะทางสังคม 
  4.12 โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  4.13 โครงการด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมาและการท่องเท่ียว 
  4.14 โครงการด้านการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     5. ในปีการศึกษา 2553 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการดําเนินงานตามแผนได้มากกว่า
ร้อยละ 100 
     6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกสิ้นปีการศึกษา 
   - โดยได้ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
ส่วนกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 369 คน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.01 
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      7. มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา โดยมีการประชุม
หัวหน้าหน่วยท่ีปรึกษาหอพักและบุคลากรหอพักทุกคนร่วมกับผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 
มีการประชุมจํานวน 10 ครั้ง เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนั้นยังมีการทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านหอพักนักศึกษาระยะ 10 ปี 

การประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

  มีการดําเนินการครบทุกข้อ
(7 ข้อ) 

5 คะแนน  มีการดําเนินการครบทุกข้อ  

 

� 

รายการหลักฐาน 

 1. ตารางท่ี 12.1.1 แผนกิจกรรมนักศึกษาของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  
  2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 660/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดจ้างเหมา
บริการซักผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน ประจําหอพักนักศึกษา โดยวิธีสอบราคา ลงวันท่ี 3 กันยายน 2553 

 3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 593/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 

 4. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 76/2553  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง
เหมาแรงงานและกําจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                         
ลงวันท่ี 26 มกราคม 2553 

 5. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 922/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
รายละเอียดการดําเนินการงานภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2552 

 6. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 740/2551 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันท่ี 23 กันยายน 2551 

  7. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 179/2551 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการเช่า
รถยนต์โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์               
ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2551 

 8.  คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 9.  ตารางท่ี 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 
 10. โครงการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2553  
 11. สรุปรายงานการดําเนินการศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 12. สาส์นชาวหอ  
 13. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553  
 14. รายงานการประชุมงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  
   
 



 49 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12.2    :  มีบริการด้านทุนการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

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

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือ ไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
1. มีการจัดทําแผนการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา � 
2. มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้คําปรึกษา การจัดโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา � 

3. มีการดําเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 � 
4. มีการวิเคราะห์ความต้องการ ตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา � 
5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษา 
ทุกสิ้นปีการศึกษา � 

6. มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
ด้านทุนการศึกษา � 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :  

 1. งานทุนการศึกษา มีการจัดทําแผนการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดทําเป็น
ปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2553  
  2. มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้คําปรึกษา การจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  
   2.1 งานทุนการศึกษา มีภารกิจในการให้บริการด้านการจัดสรรทุนการศึกษา การรับสมัคร      
การติดต่อประสานงานผู้ให้ทุนและผู้ได้รับทุนการศึกษา การระดมทุนการศึกษาเพ่ือนําเงินเข้ากองทุนการศึกษา  
จําแนกทุนการศึกษาตามแหล่งผู้ให้ทุนได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1) ทุนรัฐบาล ประกอบด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้
กู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ.   
    2) ทุนจากบริษัท ห้างร้าน  หรือหน่วยงานภายนอก  โดยเป็นทุนให้เปล่า จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  
    3) ทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ประกอบด้วย  
     1. ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษา  
     2. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สําหรับนักศึกษา 
      3. ทุนจากกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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      4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษา แยกเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ, 
ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนโควตาวิทยาศาสตร์, ทุนโควตาเรียนดี, ทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน,  
ทุนศักยภาพ, ทุนโควตา 5 จังหวัดภาคใต้ ทุนเรียนดี และทุน สอวน. 
                   ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการภายใต้คณะกรรมการ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะกรรมการ/อนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนกู้ยืมของกองทุน
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี                         
เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  2.2 งานทุนการศึกษามีการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับทุนการศึกษา และหากมี
เรื่องอ่ืนนอกเหนือจากนี้ งานทุนการศึกษามีการประสานกันกับหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษาท่ีมีหน้าท่ี
ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น งานแนะแนว งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และงานสร้างเสริม
และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา มีการประสานงานและส่งต่อศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนั้นยังมีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาอีกด้วย 
  2.3 มีโครงการในการสนับสนุนการดําเนินงานการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การจัด
ประชุมนักศึกษาทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้ความรู้ในการใช้
คืนเงินทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ของรัฐบาล สําหรับนักศึกษาท่ีกําลังสําเร็จการศึกษา  กิจกรรมการ
จําหน่ายสิ่งของท่ีได้รับบริจาค เพ่ือนําเงินเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพสําหรับนักศึกษา  การระดมทุนจาก
คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือนําเงินเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพสําหรับ
นักศึกษา  การประชุมชี้แจงคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ทุนการศึกษา เพ่ือทําความเข้าใจในบทบาท และการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาในความดูแลของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย   
  2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารของงานทุนการศึกษา งานทุนการศึกษามีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การดาวน์โหลดเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การตอบกระทู้คําถามท่ีเก่ียวกับทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ท่ีเว็บไซต์ web.sut.ac.th/dsa/sutfund 
           3. งานทุนการศึกษาสามารถดําเนินงานได้ตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
 4. งานทุนการศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการ ตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 
  - โดยได้วิเคราะห์ความเพียงพอของจํานวนทุนการศึกษา จากสถิติผู้ยื่นขอทุนต่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 มีจํานวนผู้ได้รับทุนต่อผู้ยื่นขอทุนคิดเป็นร้อยละ 87.21 และ  
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมท้ังสิ้น 5,700 ทุน  หรือคิดเป็นร้อยละ 62.56 ของ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 9,110 คน (ข้อมูลจากศูนย์บริการการศึกษา ณ วันท่ี17 มกราคม 
2554)   
 5. งานทุนการศึกษามีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษาทุกสิ้น             
ปีการศึกษา 
    - โดยได้ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานทุนนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2553 (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 369 คน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 
 6. มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศึกษา 
  - งานทุนการศึกษาได้นําผลการประเมินการจัดกิจกรรม/การดําเนินงานมาใช้ปรับแก้ไข                 
การให้บริการ  เช่น กรณีผู้รับบริการต้องเข้าแถวรอรับบริการในการยื่นเอกสารหลักฐาน การยื่นขอ
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ทุนการศึกษาจํานวนมาก  งานทุนการศึกษาจึงคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้ โดยใช้ระบบเรียกคิวด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแต่อย่างใด ทําให้ผู้รับบริการและ          
ผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมนี้เป็นอย่างมาก โดยนักศึกษาไม่ต้องรอเข้าแถวเพ่ือรอ
รับบริการ  สามารถมารับคิวแล้วนั่งรอเรียกจากเครื่องท่ีเจ้าหน้าท่ีว่างได้เลย พร้อมมีจอภาพแสดงลําดับท่ีท่ี
กําลังรับบริการ ทําให้ลําดับต่อไปเตรียมตัวได้ในทันที ซ่ึงมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ข้ันตอนการจองวันสําหรับมาดําเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยให้นักศึกษาทําการ
บันทึกจองวันท่ีจะมาดําเนินการยื่นกู้ โดยกําหนดให้มีนักศึกษามาดําเนินการวันละ 800 คน แยกเป็นภาคเช้า 
(เวลา 9.00-12.00 น.) จํานวน 400 คน ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) จํานวน 400 คน  โดยให้นักศึกษาสั่งพิมพ์
ใบจองคิวพร้อมนํามาในวันท่ีกําหนดมายื่นกู้ยืม โดยนักศึกษาจะไม่สามารถจองวันท่ีมีคนจองครบ 800 คนแล้ว  
ข้ันตอนนี้ทําให้แก้ปัญหาการท่ีนักศึกษามาในวันท้ายๆ เป็นส่วนใหญ่ได้ โดยจะกระจายตามกําหนดเวลา และ
วันท่ีระบุให้เท่านั้น 
   2. ข้ันตอนการรับบริการด้วยระบบเรียกคิวเข้าตามโต๊ะท่ีว่าง  โดยนักศึกษาท่ีมาก่อนจะบันทึก
คอมพิวเตอร์เพ่ือรับอันดับคิวเข้ารับบริการ  แล้วสามารถนั่งรอในบริเวณรอบๆ อาคารได้ โดยไม่ต้องเข้าแถวรอ  
เม่ือโต๊ะของเจ้าหน้าท่ีว่างก็จะเรียกคิวผ่านระบบเรียกคิว ท่ีติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ีทุกคน จะ
ส่งสัญญาณให้เครื่องขยายเสียงเรียกผู้ท่ีได้คิวแล้วเข้ารับบริการตามโต๊ะท่ีว่างได้ทันที พร้อมกับมีจอแสดงลําดับ
ท่ีท่ีกําลังรับบริการอยู่ ช่วยให้ผู้รับบริการในลําดับต่อไปเตรียมตัวเข้ารับบริการได้ 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย(�)  หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย(� )  

มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
(6 ข้อ) 

� 

  
รายการหลักฐาน :   
 1. ตารางท่ี 12.2.1 ปฏิทินการดําเนินงานด้านทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
  2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีท่ี 152/2553  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน
ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 
  3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีท่ี 179/2553  เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน
ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2553 
  4. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีท่ี 992/2553  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2553 
  5. ตารางท่ี 12.2.2 รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553   

 6. ตารางท่ี 1.1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 
 7. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 12.3   :  การส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1-2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7-8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
   

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี (�) หรือไม่มี (�) 

การดําเนินการ 
 1. มีการกําหนดวินัยนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร � 
 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา � 
 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา � 
 4. มีระบบในการดําเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัยนัยนักศึกษา � 
 5. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกรณีนักศึกษากระทําผิด เช่น 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษา 

 
� 

 6. มีการติดตามนักศึกษากรณีท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงหลังจากท่ีคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาพิจารณาลงโทษแล้ว 

 
� 

 7. มีโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางด้านวินัยนักศึกษา และด้านอ่ืน ๆ � 
 8. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ � 
 9. มีการประเมินผลการดําเนินงาน � 
10. มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน � 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  :   
 1. มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทําผิดวินัยนักศึกษาและประกาศอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ในหลาย
รูปแบบ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือ อินเทอร์เน็ต รวมท้ังการอบรมสัมมนาหรือค่ายต่างๆ ฯลฯ 
  3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการตรวจตราความเรียบร้อยในยามวิกาลหรือในช่วง
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา เป็นต้น รวมท้ังการสอดส่องดูแล
หาข้อมูลท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยงานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา และขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเก่ียวกับพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านการพนัน 
ยาเสพติด วินัยจราจร และลัทธินอกระบบ 
 4. มีระบบในการดําเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษาคือ คณาจารย์ท่ีเป็นตัวแทนจากทุกสํานักวิชาๆ ละ 1 ท่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น 
ประธาน และหัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหารเป็นเลขานุการ เพ่ือพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัย              
นักศึกษา 
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 5. หลังจากท่ีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้พิจารณาตัดสินโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนักศึกษา
แล้ว งานวินัยนักศึกษาและการทหารได้แจ้งให้ นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและการปฏิบัติตนต่อไปของนักศึกษา 
 6. ได้ติดตามพฤติกรรมและดูแลการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาถูกลงโทษด้านวินัย
นักศึกษา โดยได้ให้คําปรึกษาการปฏิบัติตนในช่วงท่ีถูกลงโทษ เช่น บางกรณีหากนักศึกษาชายถูกลงโทษพัก
การศึกษา ในช่วงท่ีพักการศึกษาได้ออกบวช หรือทํางานรับใช้สังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 7. ได้ดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
 8. ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ ท้ังงานด้านวินัยนักศึกษาและการทหาร 
 9. ทุกปีการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ได้มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยการทํา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็นประจําทุกปี ในปีการศึกษา 
2553 ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51 
           10. หลังจากการแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการแล้ว ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีข้ึน   

การประเมินตนเอง  : 

ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมิน 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บรรลุเป้าหมาย (�)  
หรือไม่บรรลุเป้าหมาย (�) 

มีการดําเนินการครบทุกข้อ 5 คะแนน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
(10 ข้อ) 

� 

รายการหลักฐาน : 

  1. คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีการศึกษา 2553    
  2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 988/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวินัยนักศึกษา                    
ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 

  3. รายงายการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
  4. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 (ไตรมาส) ของงานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

  5. สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการบริการ สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2553   
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ตารางแสดงเป้าหมายและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
ปีการศึกษา 2553 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ ( 6 ข้อ) 
5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 5 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   

5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 5 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   

5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ)   

5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทะนุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

 มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 5 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงานและ

ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั 
 มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้  มีการดําเนินการ  
ครบ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
ครบ 4 ข้อ 

4 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ                
การตัดสินใจ 

 มีการดําเนินการ           
ครบทุกข้อ 

 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (5 ข้อ)   

5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง  มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 4.50 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 มีการดําเนินการ 

ครบ 8 ข้อ 
 มีการดําเนินการ 

ครบ 8 ข้อ 
4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9 4 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 
มีความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3 ดี (3D) 

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 
3 ดี  ครบท้ัง 3 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 
3 ดี  ครบท้ัง 3 ด้าน 

5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 10 5 
องค์ประกอบท่ี 12 ภารกิจหลกัสว่นกิจการนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา   มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 

  มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 

5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี12.2 มีบริการด้านทุนการศึกษา  มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี12.3 มีการส่งเสรมิวินัยนักศึกษา  มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ (10 ข้อ) 

5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 12 5 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.80 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบง่ช้ี และในภาพรวม 
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2550 – 2552 เพ่ือการพัฒนาการ สามารถสรุปได้ดังนี้ * 

 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมี

การกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

บรรลเุป้าหมาย  
92.10% 

บรรลเุป้าหมาย  
91.49% 

บรรลเุป้าหมาย  
97.62% 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

ตัวบ่งช้ี 3.2 มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการดําเนินการ 

4 ข้อแรก 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อแรก 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อแรก 
ระดับ 4 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 7.1 ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ
และสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ใน

ระดับสถาบัน 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

ตัวบ่งช้ี 7.2 ภาวะผู้นําของผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 4 

ตัวบ่งช้ี 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ มีการดําเนินการ 
3 ข้อแรก 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อแรก 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อแรก 
ระดับ 3 

ตัวบ่งช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคล
เพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคุีณภาพ

และประสิทธิภาพ 
 
 

- มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 6 

มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 
ระดับ 6 
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ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
ตัวบ่งช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร มีการดําเนินการ 

3 ข้อแรก 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

ตัวบ่งช้ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

การดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
 4 ข้อแรก 
ระดับ 4 

ตัวบ่งช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและ

เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 
ระดับ 8 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก 
สถาบันร่วมกัน 

- มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
 4 ข้อแรก 
ระดับ 4 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อแรก 

ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อแรก 

ระดับ 5 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อแรก 

ระดับ 5 

ตัวบ่งช้ี 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้าน

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 6 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 6 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อแรก 

ระดับ 5 

ตัวบ่งช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

มีการดําเนินการ 
 4 ข้อแรก 

ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
 4 ข้อแรก 

ระดับ 4 

มีการดําเนินการ

ครบทุกข้อ 

ระดับ 5 
องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) - - มีการดําเนินการ 
 4 ข้อแรก 

ระดับ 4 

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ 

เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  

- - มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 3 
องค์ประกอบท่ี 11 ภารกิจหลกัสว่นกิจการนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี11.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา  มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 5 
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ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ตัวบ่งช้ี11.2 มีบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา - มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 6 

ตัวบ่งช้ี11.3 มีบริการทุนการศึกษา - มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 7 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ระดับ 6 

ตัวบ่งช้ี 11.4 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา - - มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
ระดับ 5 

      คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 3) 2.78 2.95 2.82 

      คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.63 4.92 4.70 
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ตารางเป้าหมายและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 2550 – 2552  
 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ    

ตัวบ่งช้ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

 
3 

 
3 

 
3 

ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

 
3 

 
3 

 
3 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    
ตัวบ่งช้ี 3.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา 3 3 3 
ตัวบ่งช้ี 3.2 มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
3 

 
3 

 
3 

   องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
ตัวบ่งช้ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 3 3 

   องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ    

ตัวบ่งช้ี 7.1 ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการและสามารถ

ผลักดันมหาวิทยาลัยให้แข่งขันได้ในระดับสถาบัน 

 

3 

 

3 

 

3 

ตัวบ่งช้ี 7.2 ภาวะผู้นําของผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน 3 3 3 

ตัวบ่งช้ี 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 2 2 2 

ตัวบ่งช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

-  

3 

 

3 

ตัวบ่งช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร 3 3 3 

ตัวบ่งช้ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

3 3 2 

ตัวบ่งช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

3 3 3 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    

ตัวบ่งช้ี 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก 
สถาบันร่วมกัน 

- 3 3 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

2 3 3 

ตัวบ่งช้ี 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน

คุณภาพแก่นักศึกษา 

3 3 2 
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ผลการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ตัวบ่งช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 3 3 

องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

                         “สถานศึกษา 3 ดี (3D) ” 
   

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) - - 2 

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติท่ีดี 

ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  

- - 3 

องค์ประกอบท่ี 11 ภารกิจหลักสว่นกิจการนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 11.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา - 3 3 

ตัวบ่งช้ี 11.2 มีบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา - 3 3 

ตัวบ่งช้ี 11.3 มีบริการทุนการศึกษา - 3 3 

ตัวบ่งช้ี 11.4 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา - - 3 

 คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 3) 2.78 2.95 2.82 

 คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.63 4.92 4.70 
 
หมายเหตุ   : ข้อมูลในปีการศึกษา 2550 – 2552 มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เดียวกัน 
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สรุปผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2553 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
ผลการดําเนินการ 

ปี 2553 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจัด 

ให้กับนักศึกษา 
 

5 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  6 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 5 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 
 

5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 4 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”                        
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติท่ีดี

ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
 

3 ด้าน 
องค์ประกอบท่ี 12  ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา     
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 7 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 มีบริการด้านทุนการศึกษา 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 10 ข้อ 
 


