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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี ้

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรอื 7ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :     

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าปท่ีีสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 

 

 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏบัิตกิารประจ าปรีะดับหนว่ยงานไปสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน  

3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของ

หนว่ยงาน 

 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

 

 

5. มีการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปคีรบทุกภารกจิ  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย         

ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตาม                  

การด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา  

 

 

7. มกีารประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีอยา่งน้อย 

ปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารหนว่ยงานและคณะกรรมการติดตามการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

 

8. มกีารน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหนว่ยงานและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าป ี
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

  1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยการมี          

ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 

      ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ของ          

ส่วนกิจการนักศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนกิจการนักศึกษา และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) โดยเป็น

หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และ

จัดระบบบริการสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1, 1.1.1-2) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

   หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามีการประชุมหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือน และหัวหน้างานมี

การประชุมบุคลากรภายในงาน เพื่อถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ     

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมส่วนกิจการนักศึกษา 

 3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้ รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของ

หน่วยงาน 

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษา  จะมีการทบทวนแผนปฏิบัติ

การเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละตัวบ่งชี้

ของการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี ้  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อ           

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการก าหนดตัวบ่งชีข้องการด าเนินงานและก าหนดค่า 

เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 , 1.1.1-2) 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนกิจการนักศกึษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ครบทุกภารกิจ  ดังปรากฏในระบบการจัดท าแผนและการตดิตามผลการด าเนินงานของฝุายวางแผน  

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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  ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ

มหาวิทยาลัยปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดยกรอกข้อมูลลงระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงาน

ของฝุายวางแผน (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และฝุายวางแผนจะรวบรวมน าเสนอ

อธิการบดีและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย           

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีละ 4 ครั้ง                

(ทุกไตรมาส) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และค านวณ

ออกมาเป็นคะแนนร้อยละ พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส                 

โดยกรอกข้อมูลลงระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานของฝุายวางแผน 

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และฝุายวางแผนจะรวบรวมน าเสนออธิการบดีและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  ส่วนกิจการนักศกึษามีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีใหเ้หมาะสมกับ

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยดูจากรายงานผลการด าเนินงาน และจากการประเมินผลการ

ด าเนินงาน และน าไปปรับแผนปฏิบัติการของส่วนกิจการนักศกึษาใหม้ีความเหมาะสมในปีงบประมาณต่อไป 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
5 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

           งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

           การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8       :   ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับ  

        นักศึกษา   

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ

ผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปูาหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

 

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ 

 

 

หมายเหตุ :  

 1.  การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ

สถาบัน ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม

การคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึน้ไป) 

 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 

สภาวิชาชีพ)    
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร  

         ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการสนองตอบปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นพันธกิจของ

หน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดระบบบริการและ

สวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาให้เป็นผู้มีวินัย ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด มีความสามารถในทักษะหลักของนัก

เทคโนโลยี 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสาร และทักษะเทคโนโลยี โดยในด้านทักษะ

มนุษย์นั้น มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมและระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ  โดยมุ่งเน้นให้

บัณฑิต “มีคุณธรรมน าความรู้” ซึ่งมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและ

ในคู่มอืนักศกึษาด้านกิจการนักศกึษา ต่อมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

โดยมีทั้งจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้ประชุมทบทวนยกร่าง

จรรยาบรรณของนักศึกษาให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น ได้เสนอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และ

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 2554” ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้อื่น จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย และ

จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/ethics.pdf) นอกจากนี้

ในทุกหลักสูตรของส านักวิชาได้มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทางด้านพฤติกรรมและคุณธรรม 

จริยธรรม ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา มีการ

ก าหนดระเบียบทางด้านพฤติกรรม การแต่งกายที่ดีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา  และมีข้อบังคับว่าด้วย

วินัยนักศกึษาที่ใช้ส าหรับลงโทษกรณีที่นักศกึษาประพฤติตัวไม่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม อาทิ การทุจริตใน

การสอบ การทะเลาะวิวาท และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น  

   2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งสถาบัน 

  ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยได้

เผยแพร่ให้ทราบใน Website (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/ethics.pdf) ของส่วนกิจการนักศึกษา 

และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทราบ นอกจากนั้นยังมีการหารือหรือมี     

การประชุมกับคณาจารย์ประจ าส านักวิชาเพื่อดูแลเรื่องพฤติกรรมต่างๆ เช่น การประชุมรับน้อง รับพี่

บัณฑติเพื่อเป็นการปูองกันและเฝาูระวังอีกด้วย 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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   3. โครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด

ในข้อ 1 โดยระบุ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

          ส่วนกิจการนักศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 ดังนี้ 

     3.1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมอันดีงาม ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจรยิวัตรของมหาวิทยาลัย ประพฤติ

ตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม (ตารางที่ 

2.8.3.1-1) 

    3.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็น

นักศึกษา จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม (ตารางท่ี 2.8.3.2-1)  

    3.3 โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

อย่างเคร่งครัด จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม (ตารางท่ี 2.8.3.3-1)  

     3.4 โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

และไม่ประพฤติ ปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 

19 โครงการ/กิจกรรม (ตารางท่ี 2.8.3.4-1)  

   3.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง

ประหยัดและคุม้ค่า รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จ านวน 

10 โครงการ/กิจกรรม (ตารางท่ี 2.8.3.5-1)  

   3.6 โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการประพฤติตนเป็นผู้มจีติสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม (ตารางท่ี 2.8.3.6-1)  

  นอกจากนี้ส านักวิชาร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ/

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมไหว้ครู  การจัด

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งจะมี

บุคคลภายนอกมารว่มกิจกรรมด้วย กิจกรรมวันพ่อ–วันแม ่ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

   4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 

90 ของตัวบ่งชี ้           

  มีรายงานการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บ่งชีแ้ละเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยก าหนดเปูาหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม คือ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.00) รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 62,382 คน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 (ตารางที่ 2.8.4-1)  ซึ่งมีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี ้
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   4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน

ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตร

ของมหาวิทยาลัย รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 16,580 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.41 

   4.2 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่

เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 7,354 คน ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 

   4.3 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 19 ,011 คน             

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 

   4.4 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้าง

ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและไม่ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 7,676 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 

   4.5 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือผู้อื่น จ านวน  โครงการ/กิจกรรม รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,843 คน       

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 

   4.6 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิต

สาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม          

9,918 คน ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.53 

   5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ 

  มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หนว่ยงานหรอืองค์กรระดับชาติ จ านวน 6 คน (ดังตารางท่ี 2.8.5-1) 

  จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท าให้พบว่ามี

นักศึกษาที่กระท าผดิวินัยด้านพฤติกรรมดลง (ดังตารางท่ี 2.8.6-1) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน  : 

 ตารางที่ 2.8.3.1-1  โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศลีธรรม  

        จรยิธรรม และวัฒนธรรมอันดงีาม จ านวน 32 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.2-1  โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับ 

        การเป็นนักศึกษา จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.3-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของ 

        มหาวิทยาลัย จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม  

 ตารางที่ 2.8.3.4-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการรักษาภาพลักษณ์ของตนเองและของ 

         มหาวิทยาลัย จ านวน 19 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.5-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของ 

         มหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.6-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์  

        ส่วนตน  จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 

        ตารางที่ 2.8.4-1  โครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตาม 

        ตัวบ่งชีแ้ละเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ 

         เปูาหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี            

 ตารางที่ 2.8.5-1  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 

        ด้านคุณธรรม จรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ  

         ปีการศึกษา 2555  

  ตารางที่ 2.8.6-1  ร้อยละการท าผดิวินัย จ าแนกตามประเภทของความผิด   

        ปีการศึกษา 2551-2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     :   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ   

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1.   มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่

นักศึกษา 

 

 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา   

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

 

 

4.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5  

 

 

5.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เป็นข้อมูลใน        

การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา     

 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

 1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 

       1.1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ  มีการด าเนินการดังนี ้

           ส่วนกิจการนักศึกษามีการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจการนักศึกษาแก่

นักศึกษาครอบคลุมเกี่ยวข้องของแตล่ะงานที่รับผดิชอบ ดังนี้ 1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน สารบรรณ การติดตามหนังสือ เอกสารต่างๆ และให้ความรู้ ความเข้าใจ 

ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา สง่เสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ปูองโรคแล ะยาเสพติด                  

2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ให้ค าปรึกษาด้านวินัยนักศึกษา เช่น โทษวินัยต่าง ๆ และการให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัย และการทหาร เช่น  การสมัครเป็น นศท. การผ่อนผัน           

การฝึกภาคสนาม ฯลฯ 3. งานกิจกรรมนักศึกษาให้ค าปรกึษาด้านกิจกรรมตา่งๆ ของนักศึกษา เชน่  
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องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ชมรม สภานักศึกษา การเบิก จา่ย คืนเงนิ และอาจารย์ที่ปรึกษา 

กิจกรรม ฯลฯ 4. งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้ค าปรึกษาด้านดนตรี การแสดง การยืมวัสดุ อุปกรณ์ 

การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ฯลฯ 5. งานทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาทั้งทุนภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดหางานให้นักศึกษาท าภายในมหาวิทยาลัย 6. งานแนะแนว ให้

ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายแก่นักศึกษาทุกคน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และ  7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา  

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

    1.2 การจัดแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศกึษา มีการด าเนินการดังนี ้

         ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินการเพื่อเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีสุข มีลักษณะบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 

โดยการให้บริการและการจัดกิจกรรมตา่งๆ ดังนี้ 

  (1) มีการจัดให้ที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพักดูแลนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เป็นพิเศษโดยได้ขอ

ความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึก...สู่ความส าเร็จ ที่จัดท า

ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต ก าหนดเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการเวลา  การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง การหาแนวทางใน

การพัฒนาตนเอง และการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพฯ ประกอบการให้ค าปรึกษาทั้งเรื่อง

การเรียนและการใชชี้วติของนักศกึษา  (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/sutdent/sut-note.pdf)                  

            (2) มีบริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการปรับตัว อารมณ์ สังคม และอื่นๆ 

โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่จบการศึกษาด้านจิตวิทยาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในการให้

ค าปรึกษาและบุคลากรที่ผ่านการฝกึอบรมด้านการใหค้ าปรึกษาโดยเฉพาะมาแล้วเปน็ผูใ้หค้ าปรึกษา มีระบบ

การดูแลนักศกึษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศกึษามารับบริการ มีการเยี่ยมไข้ การใหค้ าแนะน าต่างๆมี

การติดตามอาการ ดูแล  เยี่ยมไข้นักศึกษาและฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือ

สุขภาพจิต การเฝูาระวังนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา

(http://www.sut.ac.th/ces/)  เช่น ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ มี

การประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาและมีการรายงานให้ทราบในบางรายกรณี โดยทั้งนี้ทุกหน่วยงาน

ภายในส่วนกิจการนักศึกษาจะมีการประสานงานกัน หากเรื่องที่นักศึกษาปรึกษานั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

งานใดจะมีการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุดแต่ทั้งนี้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากนักศกึษาด้วย  

          นอกเหนือจากนั้นส่วนกิจการนักศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มีระบบการติดตามผล             

การช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ และมีระบบ

การส่งต่อเพื่อการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักศึกษาหากเกินความสามารถที่จะดูแลได้  โดย

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
http://www.sut.ac.th/ces/)%20%20เช่น
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การประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลหรือ

หนว่ยใหบ้ริการเฉพาะทาง  และหากกรณีที่นักศึกษามปีัญหาวกิฤติและตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมีการจัดบริการสายด่ วน (Hotline) 

ให้บริการด้วย  

            (3) มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่  1 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                      

ปีการศึกษา 2555 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาใน 6 ด้าน คือด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ยาเสพติด 

เพศ การพนัน การใช้เวลา และวินัยจราจร เพื่อน าผลที่ได้มาวางแผนในการช่วยเหลือนักศึกษาให้พ้น

ภาวะวิกฤต และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับนักศึกษาให้มากที่สุด                         

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 3.1.1-1) 

   2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา  

      ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา ดังนี้ 

        2.1 การจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้ อมูล

ทุนการศกึษา การรับสมัครงาน ข่าวสารที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับนักศกึษาที่จ าเป็นต้องรู้ โดยผา่นเว็บไซด์

ของส่วนกิจการนักศกึษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) และผ่านเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงานภายใน

ส่วนกิจการนักศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังมีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง SMS และ face book ให้

นักศกึษาได้ทราบข่าวสารด้วย (https://www.facebook.com/groups/sutstudents/)ซึ่งการให้บริการต่างๆ 

นั้น มีการใหผู้ร้ับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการดังได้กล่าวมาแล้ว หากมีข้อเสนอแนะใดๆ 

ที่นักศกึษาต้องการเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปด าเนินการต่อไป 

        2.2 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการปูองกันปัญหาและ

ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดท าแผ่น

พับต่างๆ ดังนี้ การจัดนิทรรศการ เช่น วันเอดส์โลก  ดวงตาน่าถนอม ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่ม

สุราและความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สัปดาห์ส่งส่งสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย กิจกรรม : ความสุขสร้างได้...ด้วยรอยยิ้ม กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง : ตามฝัน เติมไฟ 

ก้าวไปสู่ความส าเร็จ การบรรยายพิเศษเรื่อง : เยาวชนวัยใส...เรียนรู้เข้าใจชีวิต กิจกรรม : มทส.ร่วมใจ

ต้านภัยยาเสพติด'55  กิจกรรม : ค่ายเยาวชนสีขาว  กิจกรรมอบรม : การขับขี่ที่ปลอดภัย กิจกรรม : 

ค่ายต่อต้านเอดส์และยาเสพติด  กิจกรรม : รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ปัญหาและการปูองกันยาเสพติด และการประชุมสนับสนุนการด าเนินงานปูองกัน

อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ทาง วิทยุ เสียง

ตามสาย Website ของส่วนกิจการนักศึกษา การจัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค  การดูแลสุขภาพ 

การปรับตัว การเรียน  เพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลา

อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์และยังเป็นการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ  อีกด้วย           

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา

โควตาดนตรีและนาฏศลิป์ การปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่หอพักนักศึกษา เป็นต้น (ดังตารางท่ี 3.1-2) 

        2.3 มีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจกแก่นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่  1 ทุกคน เพื่อให้

นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมอืในการขอรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  เช่น 1. คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการ

นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทราบถึงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณ

ของนักศึกษาที่นักศึกษาควรทราบและถือปฏิบัติตลอดสถานภาพของการเป็นนักศึกษา นอกเหนือจาก

การมีรายละเอียดข้อมูลของงานต่าง ๆ ในส่วนกิจการนักศึกษาที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาแล้ว 

2. สมุดบันทึกสู่...ความส าเร็จ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต ให้นักศึกษาได้

ก าหนดเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการเวลา การรู้จักและวิเคราะห์

ตนเอง การหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพฯ สมุดบันทึก

เล่มนี้ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและที่ปรึกษาหอพัก ใช้

ประกอบในการให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการ

และการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 3. สมุดบันทึกกิจกรรม

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย  องค์การนักศึกษา ชมรม 

และหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดขึ้นและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม และยังใช้ข้อมูลจากการบันทึกนั้น

ประกอบการขอเกียรติบัตรกิจกรรมเพื่อประกอบกับการทุนการศกึษา การออกสหกิจศกึษาอีกด้วย 

 (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

  3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศกึษา                                    

       ส่วนกิจการนักศึกษา สนับสนุนใหน้ักศึกษาเป็นผู้รับผดิชอบหลักในการด าเนินการจัดกิจกรรม

ต่างๆ  เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน โดยผ่านชมรมของนักศึกษา องค์การนักศึกษา 

องค์การบริหาร และสภานักศึกษา นอกเหนือจากนั้นหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษายังมีการจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมฝึกอบรม : จิต

อาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน (เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น)  กิจกรรมฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  กิจกรรมฝึกอบรม : การพัฒนาศักยภาพด้วยความคิด (Power Up Your 

Mind) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้น า กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : เพื่อ

พัฒนาทีมงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : เทคนิคการแต่งหน้าส าหรับวัยรุ่นและวัยท างาน  กิจกรรม : 

แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กิจกรรมด้านการเรียน เช่น การจัดติวที่ศูนย์การเรียนรู้ของหอพักนักศึกษา กิจกรรม :             

การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน กิจกรรมฝึกอบรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน..สู่ความส าเร็จ กิจกรรม

ฝกึอบรม : เรยีน มทส....อย่างไรใหส้นุก โครงการค่ายวิชาการ เป็นต้น การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืม

เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) การน านักศึกษาใหม่สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีไหว้ครู   

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรม : ค่าย Aids and drugs camp XV เป็นต้น การท ากิจกรรมทางสังคมและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น โครงการท าบุญตักบาตร โครงการวันพ่อ 5 ธันวามหาราช โครงการ

ท าบุญกฐินหอพัก โครงการอิ่มบุญอิ่มใจเนื่องในวันแม่ โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่น 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม โครงการไปวัดท าบุญอุ่นใจ โครงการ

สร้างเสริมคุณธรรม จรยิธรรมของนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเทศน์มหาชาติ  

เป็นต้น  การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเช่น การปฐมนิเทศ

นักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมส านึกรักษ์ชุดนักศึกษา เป็นต้น (ดังตารางที่ 3.1-1 และ 

3.1-2) โดยทั้งนี้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปนั้น มีการให้นักศึกษาได้ประเมิน

กิจกรรมด้วยเสมอ  ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด แทบทุก

กิจกรรม และมีการเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาในการจัดครั้งตอ่ไป 

          นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้ว ส่วนกิจการนักศึกษายังมีการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน 

ความรู ้ สร้างความรักใคร่สามัคคี ความเข้าใจอันดีตอ่กัน การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อร่วมมือ

กันในการพัฒนานักศึกษา  โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี ้การศึกษาดูงาน เช่น การศึกษาดูงาน : สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ 

การศึกษาดูงาน : ของวิทยากรประจ ากลุ่มจิตอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน การศึกษาดูงาน : ด้านหอพัก

นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการศึกษาดูงาน : หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง มหาวิทยาลัย

รามค าแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น การการประชุม สัมมนา 

เช่น  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  : เพลงโคราช การสร้างมาตรฐานศิลปะการ  แสดงเพลง

พื้นบ้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการ : พุทธชยันตี  งดเหล้า บุหรี่ ทั่วไทย สักการะแด่สมเด็จพระภูมี

สัมมาสัมพุทธเจ้า  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และการพัฒนานักศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง : 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประชุมเรื่อง :             

การประชาสัมพันธ์  โครงการ Enact us (SIFE) ประจ าปี 2556 การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง : 

การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน  การประชุมวิชาการ :                 

จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน การงานสัมมนา AEC Forum 2013 การสัมมนา/ร่วมจัด

นิทรรศการโครงการ : มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา อาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

การฟังบรรยายพิเศษเรื่อง : ยุทธศาสตร์  น าไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Road to A) การเสวนา

เรื่อง : การพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น การอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

เชน่ การอบรมหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสาร การอบรมหลักสูตร : สร้างสัมพันธ์ในงานและ
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ภาวะผู้น า  การอบรมหลักสูตร : การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การอบรมหลักสูตร : 

บุคลิกภาพเพื่อสังคมและการท างาน การอบรมหลักสูตร : บุคลิกภาพเพื่อสังคมและการท างาน การ

ฝึกอบรม : การสร้างสัมพันธภาพในงาน การอบรมหลักสูตร  : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Flip 

Album Vista PROW การอบรมหลักสูตร : ผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพ การการอบรมหลักสูตร : การ

พัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การอบรมหลักสูตร : เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

การอบรม : การใชร้ะบบเผยแพร่  ขา่วสารบนเว็บไซต์ มทส. และหลักการเขียนข่าว การอบรมหลักสูตร 

: MS-Excel 2010 การใช้ฟังก์ชั่นขั้นพืน้ฐานส าหรับงานส านักงาน เป็นต้น(ดังตารางที่ 7.1.5-1) 

                 นอกจากนั้น บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ยังมีการท าวิจัยสถาบันเรื่อง ปัญหาการ

ปรับตัวของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัว

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ปัญหาการปรับตัวของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 

ส านักวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระบบการเข้าศกึษา ในภาพรวมมีปัญหามากที่สุดด้านการ

เรียน ส่วนนักศึกษาระบบโควตาเด็กดีมีคุณธรรม และระบบโควตา สอวน. มีปัญหามากที่สุดด้าน

กิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ 2. ปัญหาการปรับตัวของนักศกึษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี เปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ส านักวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และระบบการ

เข้าศึกษา พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาด้านเพศและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

แตกต่างกัน  นักศึกษาที่มรีะดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกันมีปัญหาด้านการเรียน ด้านกิจกรรมทาง

สังคมและนันทนาการ ด้านอารมณแ์ละส่วนตัว ดา้นความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการเงิน ด้านเพศ และ

รวมปัญหาทุกด้านแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีระบบการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีปัญหาด้านกิจกรรม

ทางสังคมและนันทนาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านการเรียนแตกต่างกัน โดยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้ 1. มทส. ควรให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะนักศึกษามี

ความคิดว่า การดื่มสุราจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน (ร้อยละ71.4) 2. มทส. ควรตระหนักว่า

สาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาคือ เพื่อต้องการเข้าสังคม (ร้อยละ 52.8) 3. มทส. ควรให้

ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายเช่น กฎหมายที่ห้ามผู้ที่มอีายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ บริโภคเครื่องดื่ม

ที่ผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น 4. มทส. ควรให้มีการวิจัยในครั้งต่อไปที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายโดยตรงไม่ว่า

จะเป็นตัวนักศึกษาผู้ดื่มเอง ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งมาตรการของมหาวิทยาลัยเองว่าได้เข้มงวด

หรือบังคับใช้กฎระเบียบมากน้อยขนาดไหน จากผลการวิจัยดั งกล่าว ส่วนกิจการนักศึกษาได้มี

มาตรการในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องเช่น การจัดติวของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ด้านการเรียนของนักศึกษากลุ่มเปูาหมายและที่สนใจทั่วไป การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการ

ดื่มสุรา การจัดท าแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพ การปรับตัว การเรียน  จัด

นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา  และการขอความร่วมมือกับสถานประกอบรอบมหาวทิยาลัย 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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ในการไม่จ าหนา่ยสุราให้กับนักศึกษาที่มอีายุไม่ถึง 20 ปี 

          และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มี             

การประเมิน ความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1. ด้านเจ้าหน้าที่

ผูใ้ห้ บริการ  2. ดา้นกระบวนการให้บริการ 3. ด้านระบบการให้บริการ และ 4. ความพึงพอใจโดยรวม

ในการให้บริการทั้งหมด ในปีการศึกษา 2555 แตล่ะงานได้สอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 

คน ที่เป็นนักศึกษาที่มาใช้บริการในแต่ละงาน และสรุปความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงาน

โดยรวมได้ดังนี้ 1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.49) 2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.34) 3. งานกิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

(4.27) 4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.54) 5. งานทุนการศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73)                

6. งานแนะแนว ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) และ 7. งานบริการ

และพัฒนานักศึกษาหอพัก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 

นอกเหนือจากนั้นมีการสอบถามนักศึกษาผู้มาใช้บริการเป็นลักษณะค าถามปลายเปดดในประเด็นที่

เกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการ สิ่งที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 1. จุดเด่นของการให้บริการ : ส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษา

นักศึกษาจะระบุว่าบุคลากรมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจดี อารมณ์ดี                       

มีความเป็นมิตร มีความพร้อมและมีความเต็มใจในการให้บริการ 2. สิ่งที่ควรปรับปรุงของการ

ให้บริการ : ส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงานของส่วนกิจการนักศึกษานักศึกษาจะระบุว่า มีบุคลากรให้บริการ

น้อยบางครัง้มาติดต่อแล้วต้องรอนาน และในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่านี้ ด้านหอพักนักศึกษา ควรมีการปรับปรุงเรื่องอินเตอร์เน็ตเนื่องจากช้ามาก

และขอให้เพิ่มตู้ท าน้ าเย็นที่หอพักให้เพียงพอ และ 3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ส่วนใหญ่

นักศึกษาจะระบุว่ากิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมมีความหลากหลาย และเป็นประโยชน์มาก

สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตได้ เป็นต้น (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

   4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

        สว่นกิจการนักศึกษาได้มกีารประเมนิคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ด้าน 

การจัดบริการใหค้ าปรึกษาและแนะแนวการใชชี้วติแก่นักศึกษา  ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โดยได้ผล

การประเมนิคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกด้าน 

โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.54) และการประเมินคุณภาพใน 3 ประเด็นหลักสรุปผลได้ดังนี้ (1) ด้านการจัดบริการให้
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ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) (2) ด้าน

การจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา   ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.37) 

และ (3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.79) (ดังตารางท่ี 3.1-1) 

    5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบรกิารท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา 

        ส่วนกิจการนักศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

           5.1 มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละช้ันปี โดยการจัดท า

เป็นแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษาของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา และ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา                    

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

           5.2 มกีารน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และ

มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่

ก าหนด หรือในบางบริการ/บางกิจกรรมที่มีปัญหาที่บางกิจกรรมสามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วยงาน 

เชน่ การจัดกิจกรรมที่มีงบประมาณเพิ่มขี้นจากที่ก าหนดในแผน เนื่องจากภาวะราคาอาหารและน้ ามัน

เชื้อเพลิงแพงขึ้นและบางกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการแต่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่มเปูาหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขทันที แก้ปัญหาโดยการเกลี่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ

แต่ละงาน  แต่บางกิจกรรมไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาในบางกิจกรรมน้อย ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 ส่วนใหญ่

วันหยุดตรงกับวันธรรมดาท าให้ต้องมีการสอนชดเชยตรงวันเสาร์-อาทิตย์ อาจารย์นัดเรียน-สอบนอก

ตาราง ซึ่งตรงกับวันที่จัดกิจกรรมและนักศึกษาที่สนใจ ไม่สามารถสมัครได้เพราะมีเรียน มีสอบ ในช่วง

ดังกล่าว  และในเรื่องยานพาหนะ ด้วยหลักของการรวมบริการประสานภารกิจนั้น มีปัญหาในการขอใช้

รถเมล์ของมหาวิทยาลัยที่มกีารขอใชบ้ริการจากหน่วยงานต่างๆ จ านวนมาก ท าให้สภาพรถอยู่ในสภาพ

ที่ไม่ปลอดภัย เช่น หม้อน้ ามีรอยรั่วท าให้มีความร้อนสูง รถเมล์ระบบปรับอากาศเสีย ท าให้กระทบต่อ

เวลาในการจัดกิจรรมเนื่องจากต้องจอดซ่อมหรอืรอรถมาเปลี่ยน เป็นต้น 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ                 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารอ้างอิงที่ 3.1.1-1     รายงานผลการสอบถามนักศึกษา 

            เรื่อง การใช้ชีวติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1   สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

             ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   

 ตารางที่ 3.1-1         ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการในด้านต่างๆ แก่ 

            นักศึกษา ปีการศกึษา 2555  

 ตารางที่ 3.1-2       ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการใน 3 ประเด็นหลัก 

 ตารางที่ 7.1.5-1       ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ละ 

           ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศกึษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 หรอื 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทุกด้าน  

 

 

2. มีกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา  

3. มีการส่งเสริมให้นักศกึษาน าความรูด้้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด 

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี 

และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑติศกึษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  

     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์    

     - กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

     - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

     - กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

     - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ 

ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษา 

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ 

พัฒนานักศึกษา  
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทุกด้าน 

  ส่วนกิจการนักศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษา และของ

องค์การนักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 

    2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศกึษา 

           ส่วนกิจการนักศึกษา มีการจัดการอบรมให้ความรู้ให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ                

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555  โดยในวันที่  19 กันยายน 2555  โดยเชิญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการองคก์ารบริหาร สมาชิกสภานักศึกษา และผู้แทนชมรมต่างๆ มี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 85 คน และวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 น านักศึกษา จ านวน              

72 คน การศกึษาดูงานด้านการประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน (ดังเอกสารประกอบที่ 3.2.2-1) 

     3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท

ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม กิจกรรมส่งเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

          3.1 ระดับปริญญาตรี  

                ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภท โดยมีการก าหนดให้นักศึกษาจัดตั้งชมรม

กิจกรรมนักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ชมรมด้านวิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 11 ชมรม ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 4  ชมรม ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ชมรม ชมรมด้านกีฬา ซึ่งจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน             

10 ชมรม ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ซึ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จ านวน         

11 ชมรม  โดยในปีการศึกษา 2555  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 65  โครงการ/กิจกรรม           

(ดังตารางท่ี 3.2.3.1-1) 

          3.2 ระดับบัณฑติศกึษา  

               ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมให้นักศกึษาน าความรูด้้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน 
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การจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดยนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : มารยาทการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก กิจกรรม : การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเข้าร่วมกิจกรรม : การ

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น พิธีไหว้ครู กิจกรรมท าบุญตักบาตรที่หอพักนักศึกษา กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม   นอกเหนือจากนั้นยังมีการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมลอยกระทง  และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามวาระและโอกาส 

     4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

            ส่วนกิจการนักศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน โดยเปดดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริหาร สภานักศึกษา และชมรม 

เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวทิยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมถึงมีการประชุม

นักศึกษาและน านักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  และเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการด าเนินโครงการของสถาบันอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ก าแพงแสน (ดังตารางท่ี 3.2.4-1) 

 5. มีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

            ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการหลังจาก

เสร็จสิน้กิจกรรม/โครงการแล้ว จะต้องมีการรายงานผล (ดังตารางท่ี 3.2.5-1 ) ดังนี้ 

   5.1 การประเมนิผลการจัดกิจกรรม โดยใหผู้เ้ข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลหลัง 

เสร็จสิน้กิจกรรม 

       5.2 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตอ่มหาวิทยาลัยในรายไตรมาสทุก
ไตรมาส (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา  

            ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดท ารายงานประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ภายหลังจากได้ด าเนินกิจกรรม / โครงการ  เสร็จสิ้นแล้วเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของหน่วยงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน าเอา

กิจกรรม / โครงการ  มาบูรณาการรว่มกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

 

 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ              

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

6 ข้อ 

 

 

รายการหลักฐาน  :  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

          งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University   

 เอกสารประกอบที่ 3.2.2-1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเกี่ยวกับ 

          การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ตารางที่ 3.2.3.1-1    รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การนักศึกษา  

          ปีการศึกษา 2555 

  ตารางที่ 3.2.4-1     รายการการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย  

           มหาวิทยาลัยและหนว่ยงานภายนอก  

  ตารางที่ 3.2.5-1     รายงานการประเมินผลโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของ 
          งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1      : ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยงานและแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะ 10 ป ี  

(พ.ศ.2555-2564) 

 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัด 

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการดา้นทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ต่อสาธารณชน 

 

 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศลิปะ 

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี

ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะ 10 ป ี(พ.ศ.2555-2564) 

    ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศลิปวัฒธรรม ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการ

ทะนุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมไว้อย่าง ชัด เจนในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ                 

(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2) นอกจากนีย้ังมีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โดยการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดสวัสดิการส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรี
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และนาฏศิลป์ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารประกอบที่ 6.1.1-1) เพื่อดูแลนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระบบ

โควต้าดนตรีนาฏศิลป์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ผู้แทนจากส านักวิ ชา และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 

เป็นผู้ก ากับดูแล 

 2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  

  ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 7 กิจกรรม กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนจ านวน  21 กิจกรรม (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) นอกเหนือจากนั้นยังมีการจัด

สอนดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปบูรณาการเพื่อใช้ในการแสดงในโอกาสต่างๆ ได้ เช่น 

งานพิธีบายศรีสูข่วัญต้อนรับนักศกึษาใหม่ งานพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทยและการแสดงของนักศึกษา

ในกิจกรรมสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น การเข้าค่ายเยาวชน

ศิลปวัฒนธรรม  การจัดสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติในกิจกรรมจิตอาสาและค่าย

ผู้น าเยาวชน อาเซียนพลัส  เป็นต้น  ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การร่วมเดิน

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ ในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา เช่น การจัดพิธีท าบุญตักบาตร จัดพิธีเวียน

เทียนในวันส าคัญต่างๆ  เป็นต้น  ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์  เรื่องวัฒนธรรม               

การแต่งกาย รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมของชมรมต่างๆ  เป็นต้น 

 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืบรกิารด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   

   ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้จัดให้มีบริการด้านชุดและอุปกรณ์

ประกอบการแสดงและห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์  มีการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน เช่น การบรรเลงดนตรีไทยในงานดนตรีไทย

อุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การจัดแสดง

ดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทยในงานเกษตรแห่งชาติ งานสัปดาห์อาเซียน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ประกอบงานส าคัญ เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งาน

บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติที่

มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศกึษา  

   ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการสรุปและประเมินผล

ความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ภายใต้แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และมีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และคณะท างาน ทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้ว  ดังนี้ กิจกรรมด้านศิลปะและ

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแผนงานจัดกิจกรรม  6 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได้ จ านวน          

7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 116.67  และกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและชุมชน

ตามแผนงานจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมได้จ านวน  21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 262.50  

ความพึงพอใจโดยรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27)  

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศกึษา  

  เมื่อได้ผลการประเมินจะน าผลการประเมินมาปรับใช้กับการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป 

ท าให้ปัญหาการท างานน้อยลงและผลการประเมินดีขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ไทยซึ่ง

จัดเป็นประจ าทุกปีโดยการจัดเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่จะน ามาจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมปีที่

ผ่านมาแล้วน ามาเป็นเนื้อหาการอบรมในปีปัจจุบัน หรือในด้านวัสดุดนตรีและการแสดงที่เตรียมพร้อม

ส าหรับให้นักศึกษาใช้ฝึกซ้อมและท าการแสดงส่วนใหญ่จะจัดหาไว้ตรงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

ท าให้นักศึกษาสามารถได้ใชว้ัสดุและอุปกรณ์ตรงตามความต้องการซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนให้กิจกรรม

ของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์  

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 
           

        5 ขอ้ 
 

 

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

           การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารประกอบที่ 6.1.1-1  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  

           การจัดสวัสดิการส าหรับนักศกึษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรี 

           และนาฏศิลป์ พ.ศ.2555             

 

 

 

 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555  

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างตอ่เนื่อง  

4. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  :  

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

      โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2 ) มีการด าเนินกิจกรรมได้ตาม

แผนทุกกิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะท าการประเมินผลการด าเนินงาน

และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดย

วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 100 ฉบับต่อกิจกรรม  ในขณะเดียวกันได้น าผลการ

ประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมครั้งถัดไป 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  ในการด าเนินงานตามแผนประจ าปี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 10.2-1) มีการตั้งเปูาหมายและสามารถ

ด าเนินการตามเปูาหมายได้มากกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ การจัดการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งเปูาหมายตาม

แผน 88 ครั้ง ด าเนินได้ 209 ครั้ง คิดเป็น  ร้อยละ 237.5 การบริการห้องซ้อมดนตรี ตั้งเปูาหมายตามแผน 

200 ครั้ง ด าเนินการได้ 398 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 199 การให้บริการชุดและอุปกรณ์การแสดง ตั้งเปูาหมาย

ตามแผน 80 ครั้ง ด าเนินการได้ 112 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 140 นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจของ



 

 

หนา้   39 

ผู้รับบริการทั้งจากบุคลากรและนักศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) จาก

คะแนนเต็ม 5  (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

        3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเน่ือง  

  โดยกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             

ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เช่น กิจกรรม : ไหว้ครู

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย กิจกรรม : อบรมดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรม : ค่ายเยาวชนศิลป วัฒนธรรม 

กิจกรรม : ลานบันเทิง กิจกรรม : การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก 

  โดยการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนได้อย่างดียิ่ง 

เช่น กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านการ

ปฏิบัติท่าร า  การแต่งกายแต่งหน้าท าผมประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมโดยส่วนใหญ่

เป็นครู – อาจารย์ – นักเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของโรงเรียน ซึ่งมีครู 

อาจารย์จ านวนมากที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชานี้

โดยตรง เมื่อเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ จะได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพของครู สามารถที่จะน าความรู้ไป

ใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัด

งบประมาณค่าใช้จ่ายใหก้ับโรงเรียนและถือเป็นการสร้างประโยชน์และคุณค่าใหก้ับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

  ไม่มีการด าเนินการ  เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่จัดในช่วงที่นักศกึษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ           

4 ข้อ 

 

4 คะแนน 
 

4 ข้อ 

 

 

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

           การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 เอกสารอ้างองิที่ 10.2-1  รายละเอียดโครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

           ปีการศึกษา 2555 

  เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1   สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ  

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11  :  การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555  

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :   ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

2. สิ่งแวดล้อมดา้นความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ  

และตกแต่งอย่างมคีวามสุนทรีย์ 

 

 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา

และบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4  

ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  :        

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

   ส่วนกิจการนักศึกษามีสว่นร่วมในการส่งเสริมการก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยการปฏิบัติตนของ

บุคลากรตามจริยวัตรของ มทส. ในประเด็น ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด เช่น วัฒนธรรมในการตรง

ต่อเวลาในการปฏิบัติงาน การเข้าประชุม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน 

ประหยัดน้ า ไฟ ทรัพยากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การด าเนินกิจกรรม 5 ส ประจ าหน่วยงาน

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) และมีการด าเนินงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ การจัดกิจกรรม 

“สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย” มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย                

การพัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ใหก้ับนักศกึษา การจัดค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม การอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย (ดังตารางที่ 3.1-2) 

เป็นต้น 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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 2. อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์  

  มีการจัดปูายนิเทศให้ความรู้และให้บรรยากาศแห่งความเป็นไทย เช่น การจัดปูายให้ความรู้

ด้านการแต่งกายแบบไทย การแต่งกายประกอบการแสดงนาฏศิลป์ การจัดห้องซ้อมดนตรีไทย ดนตรี

พื้นบ้าน  ให้มีการฝึกซ้อมดนตรีทุกวันเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านไป มา ได้รับกลิ่นอายของ

ความเป็นไทยและความเป็นสากล (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 11.2-1) 

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

  มีการรักษาความสะอาดในอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ที่ใช้ซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ อย่าง

สม่ าเสมอและมีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ และปลูกหญ้าบริเวณที่ฝึกซ้อม จัดวางโต๊ะม้าหินอ่อนให้

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ร่ ว ม กั น  ต ามก า รด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม  5  ส  ป ร ะ จ า ห น่ ว ย ง า น  

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

  4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรม

สม่ าเสมอ 

   จัดให้มหีอ้งซ้อมดนตรแีละนาฏศลิป์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา

โดยนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการห้องฝึกซ้อมได้ทุกวันและในเวลาท าการ ประกอบด้วยห้องซ้อม

ดนตรีสากล ห้องซ้อมดนตรีไทย หอ้งซ้อมดนตรพีืน้บ้านและห้องซ้อมร้องเพลง และมีนักศึกษาเข้ามาใช้

บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยปีการศึกษา 2555 มีผู้มาใช้บริการ 398 ครั้ง รวมถึงการมีอาคารสุรนิทัศน์            

ลานศลิปวัฒนธรรม ที่มีเวที/มลีานอเนกประสงค์ส าหรับจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดง

ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางแจ้งบริเวณอาคารกิจการนักศึกษารองรับในการจัดการแสดง

ของนักศึกษา  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 11.4-1) 

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

  สรุปจากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการพื้นที่ทางวัฒนธรรมมีผลการประเมินความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1)   

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ              

ครบทุกข้อ ( 5 ขอ้) 
5 คะแนน 5 ขอ้ 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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หมายเหตุ  : 

     1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

     2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย 

     3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่

แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 

รายการหลักฐาน  :  

 ตารางที่ 3.1-2      ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการใน 3 ประเด็นหลัก 

  เอกสารอ้างองิที่ 11.2-1   รายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ 

          ด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

  เอกสารอ้างองิที่ 11.4-1   โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และ

          เปูาหมายของความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมิน 

           การมีสว่นร่วม 

  เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมนิความพงึพอใจการผู้รับบริการ  

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1         :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

 4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. ผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรอืข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนด

ครบถ้วน  

 

 

2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน า

ข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 

 

3. ผูบ้ริหารมกีารก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงานไปยังบุคลากรในหนว่ยงาน 

 

 

4. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนรว่มในการบริหาร

จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม   

 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 

 

6. ผูบ้ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

หนว่ยงานและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

 

   

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารหนว่ยงานตาม

ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรอืข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน  

   หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยมีหน้าที่บริหารงานส่วนกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่

มุ่งสร้างบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมธิรรม ภูมปิัญญา  ซึ่งส่วนกิจการนักศึกษามี 

ภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิที่พึงประสงค์    และจัดระบบบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ  

  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร            

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน                

การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนกิจการนักศึกษา และในการ

ท างานต่าง ๆ  ที่บุคลากรทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่น งานฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิตในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร งานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเฝูาระวังกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาใน

สาขาวิชา งานสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เป็นต้น จะมีการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันวาง

แผนการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้ง หัวหน้าส่วนฯ มี

การผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถน ามาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงานได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษาหอพัก ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา  ฐานข้อมูลทุนการศึกษา  

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ 

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือน และให้

หัวหน้างานประชุมบุคลากรภายในงานทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของส่วนฯ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการก ากับติดตาม ดูแลผลการด าเนินงานของ

บุคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้ง หัวหน้าส่วนฯ จะน าเรื่องที่ได้จากการประชุมประสานงานบริหาร ซึ่ง

เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการ และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้

บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและน าสู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน

รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง  

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/


 

 

หนา้   45 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม   

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเปดดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ตั้งแต่การประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงาน 

พร้อมทั้งก าหนดบุคลากรหลักที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ซึ่งในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะมีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันก่อนและระหว่างการ

ด าเนินงาน เพื่อใหเ้ข้าใจงานตรงกันและร่วมกันศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยได้

น าแนวทางและปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในการ

ประชุมด้วย อีกทั้ง หลังจากด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อ

สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  ในแต่ละงานของ

ส่วนกิจการนักศึกษา จะมีหัวหน้างานเป็นผู้ก ากับดูแล โดยในแต่ละงานจะมีโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง

ภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา ด าเนินงานในความรับผิดชอบและร่วมกันประชุมวางแผนด าเนินงาน  

ประเมินผลการด าเนินงาน  แก้ไขปรับปรุงการท างาน  และรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบ 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาจะมีการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมการ

อบรม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 7.1.5-1) และ            

ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  โดยในแต่ละปีงบประมาณ

จะมีการมอบหมายใหแ้ต่ละงานรับผิดชอบในการสืบค้นหัวข้อ/ข้อมูลการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัด

สัมมนาเรื่อง กิจการนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมสานสัมพันธ์-และทัศนศึกษา 

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เมืองเว้ ดานัง และฮอยอัน ในระหว่าง  วันที่ 18-22 เมษายน 

2555 เพื่อเป็นการเปดดโลกทัศนข์องบุคลากรในหนว่ยงาน(ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.5-1) 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานครบทั้ง 10 ข้อ                      

(ดังเอกสารประกอบที่ 7.1.6-1) 
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 7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบประเมินของ

มหาวิทยาลัย    

  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนกิจการ

นักศกึษา  โดยระบบประเมิน ปีละ 3 ครั้ง    

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ              

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน   : 

  ตารางที่ 7.1.5-1       ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ละ 

           ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีการศกึษา 2555   

 เอกสารประกอบที่ 7.1.5-1  สรุปผลการสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2555   

 เอกสารประกอบที่ 7.1.6-1 แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :       

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มกีารก าหนดประเด็นความรูแ้ละเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหนว่ยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1  

 

 

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ้ทักษะของผู้มปีระสบการณต์รง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ   

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน   

    คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ก าหนดขอบเขต 

ประเด็นการจัดการความรู้ (KM Focus Area) ให้แตล่ะหน่วยงานเลือกตามความประสงค์ของการ 

จัดการความรูข้องหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งส่วนกิจการนักศึกษา ได้เลือก 
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ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย   ประเด็นการพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

(ดังเอกสารประกอบที่ 7.2.1-1) 

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

    ส่วนกิจการนักศึกษา มีการก าหนดบุคลากรในแต่ละงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าประเด็น

ความรูใ้นงานทั้งหมดจ านวน 7 เรื่อง  ดังนีค้ือ 1. งานทุนการศึกษา เรื่อง “การจองคิวยืนยันการขอกู้ยืม

เงินคา่เล่าเรียนของ กยศ.ผ่านอินเตอรเ์น็ต” 2. งานแนะแนว เรื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา (จิ๊บๆแต่แจ๋ว) 3. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร  เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย

นักศึกษา 4.  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  “วิธี การจองหอพัก ในระบบ Internet”                             

5. งานกิจกรรมนักศึกษา  เรื่อง “คู่มือกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์” 6. งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา “ขั้นตอนการดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เจ็บปุวย/อุบัติเหตุ ” และ                

7. งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม “เรื่องการให้บริการห้องซ้อมดนตรีและยืมชุดการแสดง” (ดังเอกสาร

ประกอบที่ 7.2.2-1) และมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหนว่ยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายใน

งานนั้นๆ  

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

  ส่วนกิจการนักศึกษา มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ในหัวข้อต่างๆ ภายในงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาความ

สอดคล้องและสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีก่อนเผยแพร่ไปยังบุคลากรในงานอื่นๆ หรือใช้ประโยชน์ในเรื่อง

ดังกล่าวต่อไป เช่น “วิธีการจองหอพักในระบบ Internet” ของงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักที่

บุคลากรทุกคนในงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และในปัจจุบัน

นักศึกษาสามารถเข้ามาจองหอพักผ่านระบบได้ หรอื “การจองคิวยืนยันการขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนของ           

กยศ.ผ่านอินเตอร์เน็ต” ของงานทุนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน  ท าให้ไม่

เสียเวลาในการรอและทราบคิวในการด าเนินการของตนเอง 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge)  

             บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายได้จัดท าชุดความรู้ตาม

ประเด็นที่ก าหนด โดยจัดท าเป็นคู่มือตามประเด็นความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 



 

 

หนา้   49 

แนวปฏบิัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และน าคู่มอืดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของงาน และเป็นเอกสารเผยแพร่

ที่สามารถน าไปศกึษาได้ นอกเหนอืจากนั้นยังมีการใหป้รึกษาและแนะน าเพิ่มเติมอีกด้วย 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ   

            ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงที่แต่ละหน่วยงาน

ของส่วนกิจการนักศึกษาได้ให้บริการนักศึกษา และได้น าแนวปฏิบัติที่ดีมารวบรวมเรียบเรียงเพื่อ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร  

 โดยทั้งนี้ส่วนกิจการนักสึกษาได้มกีารจัดท าเว็บไซด์การจัดการความรู้ของหน่วยงานด้วย 

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=165) 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ           

ครบทุกข้อ  (5 ขอ้) 
5 คะแนน 5 ขอ้ 

 

 

รายการหลักฐาน   : 

 เอกสารประกอบที่ 7.2.1-1   แบบฟอร์ม 1 การก าหนดประเด็นความรูแ้ละเปูาหมาย 

          ของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

 เอกสารประกอบที่ 7.2.2-1  แบบฟอร์ม 2 กระบวนการจัดการความรู้  

            (ก าหนดบุคลากรผูร้ับผิดชอบ) 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.3       :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน     :  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มนีโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของ  

หนว่ยงาน โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ใน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพ                    

 

 

3. มกีารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศมา 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

 

5. มกีารส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือขา่ยของหนว่ยงานภายในและ/หรอื 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีนโยบายและ/หรอืแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

   ส่วนกิจการนักศึกษา มีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ภายในส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนินการร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา  

ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนส่งเสริมวิชาการ และส่วนแผนงาน  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูล

นักศึกษามาประมวลผลและใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 

ทั้งนี้รายการบันทึกข้อมูลและแบบแสดงรายงานของแต่ละหน่วยงานจะด าเนินการภายใต้ภารกิจของ

หน่วยงานนั้นๆ อาทิเช่น ในระบบฐานข้อมูลที่ส่วนกิจการนักศึกษาบันทึกมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย  

      1) งานกิจกรรมนักศึกษา  

      2) งานวินัยนักศึกษาและการทหาร  

      3) งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และ 
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      4) งานทุนการศกึษา  

      โดยมีรหัสผ่านเพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ  Back office  ของฐานข้อมูลออราเคิลของ

ศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานอื่นที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

จากฐานข้อมูลเดียวกัน (ดังเอกสารประกอบที่ 7.3.1-1) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน โดย

ครอบคลุมการบรหิารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ                    

   ส่วนกิจการนักศึกษา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของ

หน่วยงาน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน โดยในส่วนของ Front office ของระบบทะเบียน

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลการเรียน ประวัตนิักศึกษา รายละเอียดด้านวินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา 

หอพักของนักศึกษาเป็นรายคนได้ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานในระบบได้ใน 3 งาน 

ประกอบด้วยงานทุนการศึกษา, งานวินัยนักศึกษาและการทหาร และงานบริการและพัฒนานักศึกษา

หอพัก เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนของนักศึกษาในการด าเนินงานตามภารกิจของทั้ง 3 งาน

ข้างตน้ (http://www.sut.ac.th/ces/)   

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 4 หน่วยงานภายในส่วนกิจการ

นักศึกษา ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานวินัยนักศึกษา

และการทหาร และงานทุนการศึกษา  เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในระบบ Back office ที่ได้มีการ

บันทึกข้อมูล และแบบแสดงรายงานของระบบที่หน่วยงานได้จัดท า  พบว่าผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความ

พึงพอใจต่อการใชร้ะบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการ

น าระบบสารสนเทศไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานได้สะดวกในทุกสถานที่ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 

7.3.3-1) 

  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

  ส่วนกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ใช้  โดยประสานขอความอนุเค ราะห์ฝุาย

วิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษาด าเนินการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลและรูปแบบ

รายงานที่ตอ้งการเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเช่นข้อมูลการจองหอพักของนักศึกษา ข้อมูลการ

ตรวจสอบสถานภาพทุนต่อเนื่อง เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.3.3-1) 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรอืภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   มีการส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่ายของหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษากับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

http://www.sut.ac.th/ces/)
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        5.1 งานทุนการศกึษา ส่วนกิจการนักศึกษา มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง ที่เป็นหน่วยงานภายนอก 2 หน่วยงาน และหน่วยงานภายในประกอบด้วยศูนย์บริการ

การศกึษา และส่วนการเงนิและบัญช ีมีรายละเอียดดังนีค้ือ  

             1) ระบบฐานขอ้มูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) จากเว็บไซต์ E-studentloan 

ส าหรับให้มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษายื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-studentloan ในสังกัดของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี สามารถด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ E-studentloan ของ กยศ. ซึ่งมี

กระบวนการด าเนินการทั้งในส่วนของนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และฐานะ

ผู้บริหาร  มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งส่วนของสถานศึกษาและตัวนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 40 

ขั้นตอน  ซึ่งมีกระบวนการยืนยันค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องด าเนินการทุกภาคการศึกษา 

(http://www.studentloan.or.th/index.php) 

    2) ระบบฐานขอ้มูล โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ส าหรับบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุนเฉลิม

ราชกุมารี เพื่อเป็นข้อมูลการส่งต่อนักเรียนทุนจากระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี  เพื่อ

รายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งมีส านัก

น โ ยบ ายและแผน  ก ร ะท รว งศึ กษ าธิ ก า ร  เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบร ะบบฐา นข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว 

(http://www.pocs.moe.go.th/DB/) 

           3) หน่วยงานภายใน ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี งาน

ทุนการศึกษา ได้ส่งผ่านข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลด้านการได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษาในทุกระดับ

การศึกษา เพื่อแสดงผลการได้รับทุนที่นักศึกษาได้รับทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงดูขอ้มูลทั้งหมดได้  

(http://203.158.0.201/csut/) 

       5.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงาน 

ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี  เพื่อแสดงข้อมูลการพักอาศัยของนักศึกษา และการ

ช าระเงินคา่หอพักนักศกึษา (http://203.158.0.201/csut/) 

      5.3 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงาน

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  เ พื่ อ แ สด ง ข้ อ มู ล ก า ร ก ร ะท า ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า ข อ งนั ก ศึ ก ษ า 

(http://203.158.0.201/csut/) 

               5.4 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการส่งข้อมูลการท ากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อบันทึกขอใบ

เกียรตบิัตรกิจกรรมนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา (http://203.158.0.201/csut/) 

               5.5 งานทุนการศกึษา เพื่อบันทึกการได้ทุนการศึกษาของนักศึกษา ทุกประเภททุน และทุก

ระดับ ช้ัน  เพื่อ เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการน าไปใ ช้บริหารจัดการด้านทุนการศึกษา 

(http://203.158.0.201/csut/) 
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  นอกเหนือจากนั้นยั งมีการประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆผ่านหน้า เ ว็บ ไซด์                              

งานทุนการศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/  ตอบข้อซักถามของนักศึกษาผ่าน 

face book งานทุนการศึกษา (https://www.facebook.com/groups/sutfund/) และระบบการส่งข้อความ

ผา่นโทรศัพท์มอืถือของบริษัท TOT ที่จัดซื้อจ านวนข้อความที่จะจัดส่งให้กับนักศึกษา เพื่อความสะดวก

ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้กับนักศึกษาโดยตรง ท าให้สะดวกต่อการนัดหมายกับนักศึกษา จ านวน                

8 รหัส (http://www.gccsms.tot.co.th/SMS_APP) 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ          

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ขอ้ 
 

 

รายการหลักฐาน :    

  เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1   รายการเมนูระบบสารสนเทศส่วนกิจการนักศึกษาในการ 

               บันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/
https://www.facebook.com/groups/sutfund/
http://www.gccsms.tot.co.th/SMS_APP
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    :  ระบบบรหิารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 หรอื 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()       

การด าเนินการ 

1. มีการแต่งต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายใน 

หนว่ยงานร่วมเป็นคณะท างาน 

 

 

2. มกีารวเิคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ

หนว่ยงาน  

 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จาก 

การวเิคราะห์ในข้อ 2   

 

 

4. มกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนนิการตามแผน    

5. มีการตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

  

  

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวทิยาลัยไปใชใ้นการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 

  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบรหิารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ร่วมเป็นคณะท างาน    

   มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1290/2554 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน

บริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.1-1) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในระบบ

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
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 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ

หน่วยงาน 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ภายในหนว่ยงานจ านวน 7 หนว่ยงาน ตัวอย่างเชน่ 

       - ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (นักศกึษาเสียชีวติจากอุบัติเหตุการจราจร)       

      - ด้านบุคลากร (บุคลากรไม่เพียงพอ, บุคลากรมีภาระงานมากไม่สามารถ    

ด าเนนิกิจกรรมทุนการศกึษาในเชิงรุกได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานทุนการศกึษา)               

      - ด้านปฏิบัติงาน (ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ตามแผนปฏิบัติการ 

ที่ก าหนดไว้) 

      - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบข้อมูลและโปรแกรมจัดการ 

ข้อมูลหอพักนักศึกษาไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน) 

       - ด้านชื่อเสียง (การจัดกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่) 

      - ด้านการเงินและทรัพย์สิน (นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มพักอาศัยในหอพัก 

 มหาวิทยาลัยลดลง, ครุภัณฑห์อพักสูญหาย, เกิดอัคคีภัยในหอพักทรัพย์สินนักศึกษาในหอพักถูกขโมย 

เครื่องดนตรี/อุปกรณ์ ประกอบการฝึกซ้อมไมเ่พียงพอ)       

  ตามเกณฑค์ู่มอืการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายใน

หน่วยงาน  ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ

บรรลุเปูาหมายในการบริหารงาน  

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การวเิคราะห์ในข้อ 2   

  คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2.  

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง  

  ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยเป็นความเสี่ยงที่

สามารถยอมรับได้ทั้งหมด จงึไม่มกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   

 5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง    

  คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555 และรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
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 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

   คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา มีการน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับแผน และวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

อีกทั้งยังมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน และแผนการบริหาร            

ความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและ          

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

 โดยทั้งนี้ได้มีการจัดท าเว็บไซด์บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว

ขา้งตน้  (http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/RiskWeb/intro2555.html) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ         

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 6 ข้อ 
 

 

รายการหลักฐาน : 

เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีที่ 1290/2554  

            เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  

            (ส่วนกิจการนักศกึษา)  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/RiskWeb/intro2555.html
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1     :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ               

4 หรอื 5 หรอื 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7  หรอื 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ สอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของหนว่ยงาน และด าเนนิการตามระบบท่ีก าหนด 

 

 

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเร่ืองการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

โดยผู้บริหารหนว่ยงานและมหาวทิยาลัย  

 

 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิตามภารกิจของหนว่ยงาน  

4. มกีารด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 

    1)  การควบคุม ติดตามการด าเนนิงาน และประเมินคุณภาพ               

    2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ่ 

        คณะกรรมการประกันคณุภาพของมหาวทิยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็น 

        รายงานท่ีมีขอ้มูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ 

    3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ของหน่วยงาน     

  

 

 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล

ให้มีการพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานทุกตัวบ่งช้ี 

 

  

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนว่ยงาน    

   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

คณาจารย์ นักศกึษา ผูใ้ชบั้ณฑติ และผูใ้ชบ้ริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

   

8. มีเครอืขา่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพการศกึษาระหว่าง

หนว่ยงานภายในและ/หรือภายนอกสถาบันและมีกจิกรรมร่วมกัน 
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนกิจการนักศึกษา (ชุดใหม่) ตามค าสั่งฯ ที่ 454/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 (ดังเอกสารประกอบ        

ที่ 9.1.1-1) มีการประชุมคณะท างานฯ เพื่อปรับปรุงตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วน
กิจการนักศึกษาให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ท าความเข้าใจ จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตัว

บ่งชี ้และจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งช้ีของสว่นกิจการนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

  ส่วนกิจการนักศึกษาให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก โดย

ก าหนดให้แต่ละงานจัดท าตัวบ่งชี้ของแต่ละงาน และด าเนินการให้มีผลตอบสนองในตัวบ่งชี้ของแต่ละ

งาน โดยมีการประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ในปี 2555 ได้จัดอบรมในวันที่                  

19 กันยายน 2555 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นวิทยากร และได้น ากลุ่มผู้น านักศึกษาจ านวน 

80 คน ไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิยาเขตก าแพงแสน  (ดังเอกสารประกอบที่ 3.2.2-1)  
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ส่วนกิจการนักศึกษาด าเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ขั้นต่ า

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และมีการเพิ่มตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อแสดงถึงภารกิจ
หลักของส่วนกิจการนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ตัวบ่งชี้  รวมองค์ประกอบ

คุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ทั้ งสิ้น                  

8 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งช้ี 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ3) การน าผล

การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน     

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

   4.1 การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยการวางแผนและด าเนินการ 
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ตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.4-1) ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพื่อน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศึกษา

ทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 2555 (ซึ่งเป็น                    

การประเมนิคุณภาพการศกึษา) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2555 และได้รับการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน (ระดับสถาบันของปีการศกึษา 2554) สว่นกิจการนักศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน (ระดับหนว่ยงาน) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สงิหาคม 2555 
  4.2 ส่วนกิจการนักศึกษาจัดท าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา ซึ่ง

เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บเซต์ ส่วนกิจการ-

นักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) 

   4.3 ส่วนกิจการนักศกึษาได้ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน

กิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งหากพบว่าผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ใดที่ได้ผลไม่เป็นไปตาม

เปูาหมาย จะมีการทบทวนผลการด าเนินงานใหม่และปรับแผนการด าเนินงานในปีการศกึษาต่อไป 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 
  ส่วนกิจการนักศึกษาได้น าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงาน

และระดับสถาบันไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อพัฒนาการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานต่อไป (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.5-1, 9.1.5-2 และ 9.1.5-3) 

  6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หน่วยงาน    

  ส่วนกิจการนักศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน ได้แก่ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาหอพักฐานข้อมูล

ทุนการศกึษา ฐานข้อมูลวินัยนักศกึษา ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศกึษา (http://www.sut.ac.th/ces/) 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

คณาจารย์ นักศกึษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บรกิารตามภารกิจของหน่วยงาน 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานที่ได้จากการประเมิน

ตนเอง ในการประชุมเวที QA เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพ โดยน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มีท่านอธิการบดีเป็นประธานการประชุม  

นอกจากนีย้ังให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับบริการของสว่นกิจการนักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการรับ 

บริการในทุกงานเพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการ (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
http://www.sut.ac.th/ces/
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

 มีการด าเนินการ                

7 ข้อ 
4 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1    ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 454/2556   

          เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา  

           ส่วนกิจการนักศึกษา ลงวันที่ 5 เมษายน 2556  

 เอกสารประกอบที่ 3.2.2-1  โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและเข้าใจเกี่ยวกับ

          การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555  

 เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในหนว่ยงาน  

 เอกสารประกอบที่ 9.1.5-1  การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ตอ้งปรับปรุงใหไ้ด้มาตรฐาน   

    (ได้ 1 คะแนน) จากผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน   

    มทส. ปีการศึกษา 2554  

 เอกสารประกอบที่ 9.1.5-2  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ 

           การศกึษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

          ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 6-8 สงิหาคม 2555  

 เอกสารประกอบที่ 9.1.5-3  การด าเนินงานตามจุดอ่อนจากผลการประเมินตนเอง (SAR) 

          ระดับหนว่ยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

          ระดับหนว่ยงาน ปีการศกึษา 2554  

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

             ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้   61 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    : การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ     

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ     

5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และ

ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

 

 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 

 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะ

การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 3 ดี (3D) อย่างมคีุณภาพ 

 

 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 

3 ดี (3D) 

 

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศกึษา 3 ดี (3D)  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก 
 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
4.   รายงานผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผลและการน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล ดังนี้ 

   1.1 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี 

(3D) ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 (ดังเอกสารประกอบที่ 10.1.1.1-1) มีหน้าที่ด าเนินการก าหนด

นโยบายและจัดท าแผนการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) เพื่อให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนา ตามตัวบ่งช้ีที่ 10.1 และตัวบ่งชีท้ี่ 10.2  

   1.2 คณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี(3D) ได้ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีมติ

เสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

และเสนอมหาวิทยาลัยให้ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 3ดี (3D) เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2553  (ดังเอกสารประกอบที่ 10.1.1.2-1) 

   1.3 มตสิภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เรื่องการประกาศนโยบายเป็น

สถานศึกษา 3 ดี (3D) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดังเอกสารประกอบที่ 10.1.1.3-1) ที่

ประชุมรับทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝุายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและศึกษา

นโยบายในการเป็นสถานศึกษา 3 ดี (3D) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ฝุายกิจการนักศึกษาจึงได้จัดตั้งคณะท างาน

ด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ขึ้น 

โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม

นโยบายและแผนพัฒนา ตามตัวบ่งช้ีที่ 10.1 และตัวบ่งชีท้ี่ 10.2 ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2553 (ดังเอกสารอ้งอิงที่ 

10.1.1.3-1)  มีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น

สถานศกึษา 3 ดี (3D)” และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ประกาศนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ 

      2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติด (ดังตารางที่ 10.2-1, 10.2-2 และเอกสารประกอบที่ 10.2-1 ถงึ 10.2-3) ดังนี้ 

   2.1 มหาวิทยาลัยโดยส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

2555 และ 2556 ให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมุ่งเน้นการจัดโครงการ/กิจกรรม

ที่พัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่ดทีั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ 

        1) ด้านประชาธิปไตย (DEMOCRACY) คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธา

และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและ
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ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เช่น มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหาร สภานักศึกษา การจัดการ

เลือกตั้งกรรมการชมรม กรรมการหอพัก มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่างๆ  

        2) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (DECENCY) คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม         

มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารง

ชีพ เช่น มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ

ท าบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม แต่งกายชุดไทย ร่วมงานตามประเพณีไทย เช่น วันสงกรานต์ 

วันลอยกระทง เป็นต้น 

       3) ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (DRUG - FREE) คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของ

ยาเสพติดและรู้จักการหลกีเลี่ยง เชน่การจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใจ

และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร สิ่ง

อ านวยความสะดวก และบุคลากรผูด้ าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงาน 

  2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนรู้ ด้านประชาธิปไตย 3 โครงการ/กิจกรรม , ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 55 โครงการ/กิจกรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 10 โครงการ/กิจกรรม 

       3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ  

           โดยมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ โดยส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 12 ครั้ง และจัดโดยหน่วยงานหน่วยงานภายนอก 14 ครั้ง  (ดังตารางที่ 

7.1.5-1) 

       4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

           โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา                

องค์การนักศึกษา และส านักวิชาต่างๆ  

       5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

           โดยส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการประชุมหัวหน้างานเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัด

กิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 12 ครั้ง มีการรายงานการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 255 5 และ  2556 ตาม ไตรมาสแก่ มหาวิทยาลั ย 

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

คุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 (ดังเอกสารประกอบที่ 

10.1.5-1) 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ขอ้ 
 

 

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 10.1.1.1-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 327/2553  

              เรื่อง แต่งตัง้ คณะท างานด าเนินการก าหนดนโยบายจัดท า  

  แผนพัฒนา สถานศกึษา ตามนโยบายสถานศกึษา 3ดี (3D)  

             ลงวันที่ 29 เมษายน 2553  

 เอกสารประกอบที่ 10.1.1.1-2   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 5644/200 เรื่อง ขอเสนอมหาวิทยาลัยให้

ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศกึษา 3ดี( 3D)  

             ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

 เอกสารประกอบที่ 10.1.1.3-3  รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2553  

             วันที่ 22 กรกฎาคม 2553  

 เอกสารอ้างอิงที่ 10.1.1.3-1   รายงานการประชุมหัวหน้างาน สว่นกิจการนักศึกษา  

ตารางที่ 10.2-1        จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
ตารางที่ 10.2-2       รายชื่อโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี  (3D) 
เอกสารประกอบที่ 10.2-1   ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  

             ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

              ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 เอกสารประกอบที่ 10.2-2   ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  

             ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

             ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 
 เอกสารประกอบที่ 10.2-3   ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  

            ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

             ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
ตารางที่ 7.1.5-1       ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้

     และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
      ปีการศกึษา 2555   
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  เอกสารประกอบที่ 10.1.5-1   รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศกึษาต่อคุณลักษณะ

            ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2    : ผลที่เกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี  

       ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ผลผลิต  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 3  คะแนน 5  

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ด ีจ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ด ีจ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศกึษา 3 ด ีครบทั้ง 3 ด้าน 

 
หมายเหตุ  :  โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) ได้แก่ 

1.  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY) 
2.  ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทย (DECENCY) 
3.  ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE) 

   ทั้งนี้ การนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าว จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ในด้านน้ัน ๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
 
ผลการด าเนินงาน : 

 
 ในปีการศึกษา 2555 มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ที่จัดโดยฝุาย

กิจการนักศกึษา และส านักวิชา จ านวน   68   กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  

(ดังตารางท่ี 10.2-1, 10.2-2 และเอกสารประกอบที่ 10.2-1 ถงึ 10.2-3) ดังนี้ 

  1. ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย (DEMOCRACY)  จ านวน    3  กิจกรรม  นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 13,905 คน และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) 

2. ดา้นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (DECENCY)   จ านวน   55    กิจกรรม 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 38,754 คน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) 

  3. ดา้นการสร้างภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG - FREE)  จ านวน   10    กิจกรรม 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9,530 คน  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) 

การประเมินตนเอง : 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศกึษา          
3 ดีครบทั้ง 3 ด้าน 

 

5 คะแนน 
 

ครบทั้ง 3 ด้าน 
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รายการหลักฐาน  : 

 ตารางที่ 10.2-1     จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
 ตารางที่ 10.2-2     รายชื่อโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 
  เอกสารประกอบที่ 10.2-1  ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  
           ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

            ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 เอกสารประกอบที่ 10.2-2  ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  

           ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

            ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 
 เอกสารประกอบที่ 10.2-3  ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มคีวามรู้ เจตคติที่ดี  

           ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)  

            ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
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ตัวบ่งชี้ 12.1    :  มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1-2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา และ

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

2. มีการบริการ ตอ่ไปนี้ 

    2.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

    2.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 

    2.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา เช่น 

          ศูนย์การเรียนรู้ 

    2.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยใหท้ี่ปรึกษาหอพักประจ า 

         แต่ละหอพัก 

 

 

 

3. จัดใหม้ีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต  

4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก  

5. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

6. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกปี    

7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้าน 

   หอพักนักศกึษา 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 1. มีแผนปฏิบตัิการประจ าปีด้านการให้บรกิารด้านหอพักนักศึกษาและด้านการพัฒนานักศึกษา 

  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่สอดคล้องกับภารกิจของ                  

ส่วนกิจการนักศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    

ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 
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  2. มีการบรกิาร 2.1 ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศกึษา 2.2 การบริการ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา 2.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษา เช่น  ศูนย์การเรียนรู้ 2.4 การจัดระบบที่ปรกึษาหอพักโดยให้ท่ีปรึกษา

หอพักประจ าแต่ละหอพัก    

   มีการด าเนินการ  ดังนี้   

   2.1 มีการจัดที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย และความปลอดภัย ในราคา

ยุติธรรมใหน้ักศึกษา (http://www.sut.ac.th/dsa/unit/dorms/dorm/Dorm/Index.htm)      

   2.2 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา เช่น การบริการห้อง

คอมพิวเตอร์ หอ้งทบทวน ที่นั่งอ่านหนังสือ หอ้งบรรยาย เป็นต้น   

(http://www.sut.ac.th/dsa/unit/dorms/dorm/Dorm/Index.htm)      

       2.3 มีการบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา โดยมีศูนย์การเรียนรู้หอพัก

นักศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมด้านการจัดสอนทบทวนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์

การศึกษาและพักอาศัย (Living and Learning) อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น 

และลดการตกออกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งให้บริการนักศึกษาที่ขอใช้ห้องทบทวน

รายวิชา (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.2.3-1) 

    2.4 มีการจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก อย่างน้อย

หอพักละ 1 คน เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ก ากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย

ของหอพัก ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆของนักศึกษาในหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษาที่

พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บปุวยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก ประสานงานกับ

ผูป้กครองนักศกึษาและหนว่ยงานตา่งๆ เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ จัด

กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก และดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก                 

(ดังเอกอ้างอิงที่ 12.1.2.4-1) 

    3. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวติ 

   งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักได้จัดใหม้ีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน

และการใช้ชีวิต เช่น การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตและ           

การเรียนในมหาวิทยาลัย การให้ค าปรึกษาแก่นึกศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 และการให้

ค าปรึกษาอื่นๆ ที่นักศกึษามีปัญหาและขอค าปรึกษา เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.3-1)     

  4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศกึษาในหอพัก 

 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อนักศึกษาที่หลากหลาย 

เชน่ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม่  โครงการ

อบรมคณะกรรมการหอพัก  โครงการพบปะผูป้กครองนักศกึษาใหม่หอพัก  โครงการปฐมนิเทศ 
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นักศึกษาใหม่หอพัก โครงการแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการหอพัก   โครงการ

ด้านทักษะทางสังคม  โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการด้านการปรับตัวและ

พัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.4-1)    

  5. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

  ในปีการศึกษา 2555 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักมีการด าเนินการตามแผนได้

มากกว่าร้อยละ 100 (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บรกิารทุกปี 

  การติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกสิ้นปีการศึกษา โดยได้ท าการประเมินความ

พึงพอใจของผูร้ับบริการของงานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2555 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.6-1)    

 7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บรกิารด้านหอพักนักศกึษา 

  มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา โดยมีการ

ประชุมหัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพักและบุคคลากรหอพักทุกคนร่วมกับผู้บริหารฝุายกิจการนักศึกษา 

เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.7-1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ           

ครบทุกข้อ (7 ขอ้) 

 

5 คะแนน 7 ข้อ 
 

 

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1     แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

             งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารอ้างอิงที ่ 12.1.2.3-1   ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศกึษา  

              งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  ส่วนกิจการนักศกึษา  

 เอกสารอ้างอิงที่  12.1.2.4-1      รายชื่อที่ปรึกษาหอพัก  งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

 เอกสารอ้างองิที่  12.1.3-1     ตัวอย่างการให้ค าปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1  

            ด้านการเรียน หอพักสุรนเิวศ 16 

 เอกสารอ้างองิที่  12.1.4-1    สรุปประเมินโครงการเลือกตั้งกรรมการหอพัก  

             และวันสัมพันธ์ชาวหอ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1      สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

                 ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.6-1  สรุปประเมินความพึงพอใจการบริการ  

             งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  ส่วนกิจการนักศกึษา 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.7-1        สรุปประเด็นการประชุม   

            งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2     :  มีบริการด้านทุนการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มกีารจัดท าแผนการให้บริการดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา  

2. มีการจัดสรรทุนการศกึษา การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัด

โครงการเพื่อสนับสนุนการใหทุ้นการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสาร            

ด้านทุนการศกึษาแก่นักศึกษา 

 

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

4. มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศกึษา  

5. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศกึษา 

ทุกสิน้ปีการศกึษา 
 

6. มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทุน 

การศกึษา 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

 1. มีการจัดท าแผนการให้บรกิารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

  งานทุนการศึกษา มีการจัดท าแผนการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดท า

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษา ในแต่

ละภาคการศกึษา ตั้งแตภ่าคการศกึษาที่ 1-3 ปีการศึกษา 2555 (ดังตารางท่ี 12.2.1-1) 

 2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาการจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพื่อสนับสนุน

การให้ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 

   มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการให้

ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา (ดังตารางท่ี 12.2.2-1) 
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   2.1 งานทุนการศึกษา มีภารกิจในการระดมทุนการศึกษาเข้ากองทุนการศึกษา                

การจัดสรรทุนการศึกษา ตามประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานผู้ให้ทุนและ                    

ผูไ้ด้รับทุนการศึกษา ทุนที่ได้รับการจัดสรร จ าแนกตามแหลง่ผู้ให้ทุนได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

     1) ทุนรัฐบาล เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนการศึกษาของรัฐบาล ประกอบด้วย 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา หรอื กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรอื กรอ.   

     2) ทุนมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน จากหน่วยงานภายนอก  เป็นทุนที่องค์กรมูลนิธิ บริษัท 

ห้างร้าน บุคคลภายนอก ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้เปล่าให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ในกลุ่มนี้มีองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคมากกว่า 30 องค์กร อาทิเช่น มูลนิธิชิน โสภณพนิช  บริษัท 

ไทยบริดจสโตน จ ากัด เป็นต้น 

    3) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย  

      3.1)  ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑติศกึษา 

      3.2)  ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพระดับบัณฑติศกึษา 

      3.3)  ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาที่คณาจารย์ได้รับ 

                              ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

      3.4)  ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) 

      3.5)  ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ระดับบัณฑติศกึษา 

      3.6)  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานพินธ์ 

      3.7)  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย 

      3.8)  ทุนเงินยืมเพื่อการศกึษาส าหรับนักศกึษา  

      3.9)  ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศกึษา 

       3.10) ทุนจากกองทุนการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

     3.11) ทุนกองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศกึษา 

     3.12) ทุนจา้งงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

     4) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ส าหรับนักศกึษา ประกอบด้วย  

                         4.1) ทุนในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพฯ  

                      4.2) ทุนโครงการเฉลิมราชกุมาร ี 

                      4.3) ทุนโควตาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                      4.4) ทุนเรียนดี  

                      4.5) ทุนศักยภาพ  

                      4.6) ทุนโควตา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

                      4.7) ทุนโครงการโอลิมปดกวิชาการ 

                      4.8) ทุนเฉลิมพระเกียรต ิ84 พรรษา 
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                ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการ

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คณะกรรมการ/อนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนกู้ยืมของ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศกึษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

      2.2 งานทุนการศึกษามีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา และ

หากมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ งานทุนการศึกษามีการประสานกันกับหน่วยงานภายในส่วนกิจการ

นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น งานแนะแนว งานบริการและพัฒนานักศึกษา

หอพัก และงานสร้างเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา มีการประสานงานและส่งต่อศูนย์ปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย นอกเหนอื จากนั้นยังมีการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนด้วย 

   2.3 มีโครงการในการสนับสนุนการด าเนินงานการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ 

การจัดประชุมนักศึกษาทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อให้

ความรู้ในการใช้คืนเงินทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ของรัฐบาล ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังส าเร็จ

การศึกษา  กิจกรรมการจ าหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค เพื่อน าเงินเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับ

นักศึกษา การระดมทุนจากคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน า

เงินเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา  การประชุมชี้แจงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา เพื่อท าความเข้าใจในบทบาทและการให้ความ

ช่วยเหลือกับนักศึกษาในความดูแลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   

   2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารของงานทุนการศึกษา งานทุนการศึกษามีเว็บไซต์ในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตอบกระทู้ค าถามที่เกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เว็บไซต์ (http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/) 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

           งานทุนการศึกษาสามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นรอ้ยละ 100  

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 4. มีการวิเคราะห์ความต้องการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 

     โดยได้วิเคราะห์ความเพียงพอของจ านวนทุนการศึกษา จากสถิติผู้ยื่นสมัครขอรับทุนต่อ                  

ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 มีจ านวนผู้ได้รับทุนต่อผู้ยื่นขอรับทุน  คิดเป็นร้อยละ 

95.55 จากจ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ รวมทั้งสิ้น 8 ,364 ทุน                        

(ดังตารางท่ี 12.2.2-1) 

 5. มีการติดตามและประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารด้านทุนการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 

   โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานทุนนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2555 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555–เมษายน 2556) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่าผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/
http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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(ค่าเฉลี่ย 4.73 ) (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศึกษา 

    มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

การประเมินตนเอง  :  

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ                 

ครบทุกข้อ  (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :   

 ตารางที่ 12.2.1-1      ปฏิทินทุนการศกึษาระดับปริญญาตรี  

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555 

 ตารางที่ 12.2.2-1      รายงานสถิตจิ านวนผูร้ับทุนการศึกษา  

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555   

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1     สรุปรายงานการประเมนิความพงึพอใจการผู้รับบริการ 

             ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3     :  มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 - 2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 - 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

9 - 10 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1.  มีการก าหนดวินัยนักศกึษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

2.  มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา  

3.  มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา  

4.  มีระบบในการด าเนินการกับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนัยนักศกึษา  

5.  มีการประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด เชน่ 

อาจารย์ที่ปรึกษา และผูป้กครองของนักศกึษา 
 

6.  มีการตดิตามนักศึกษากรณีที่มพีฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาลงโทษแล้ว 
 

7.  มโีครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดา้นวินัยนักศึกษา และด้านอื่น ๆ  

8.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

9.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน  

10.  มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

  1. มีการก าหนดวินัยนักศกึษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

   มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาดังนี้ 

   1 . 1  ข้อบั งคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  ว่ าด้ วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.  2536  
(http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid= 27) 

   1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา

ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษาและประกาศอื่น ๆ เพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าที่ที่ต้อง

ปฏิบัติ (http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid= 84) 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=%2027
http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=%2084
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 2. มีกระบวนการส่งเสรมิให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

    มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยมีการบรรยายในกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมีการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ เว็บไซด์ เกี่ยวกับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นาร ี พ.ศ. 2545 คู่มือการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 

2555 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพั นธ์ของ

นักศึกษาในสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา  2555 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หน้าที่ 

คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษพี่วินัย ในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา ประจ าปี

การศึกษา 2555 (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/student-manual2012.pdf) รวมทั้งการอบรม

สัมมนาหรอืค่ายต่าง ๆ ฯลฯ 

 3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา  

   มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการตรวจตราความเรียบร้อยในยามวิกาล

หรอืในช่วงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชาโดยมีระบุ

ไว้ในคู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/student-

manual2012.pdf) เป็นต้น รวมทั้งการสอดส่องดูแลหาข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยงานวินัย

นักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา และขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านการพนัน ยาเสพติด วินัยจราจร 

เมาสุรา การทะเลาะวิวาท เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.3-2)  

 4.  มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนัยนักศกึษา 

   มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการวนิัยนักศกึษา ประกอบด้วย คณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักวิชา ๆ ละ 1 ท่าน โดย

รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและหัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร เป็น

เลขานุการ เพื่อพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผดิวินัยนักศกึษา 

(http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=         

36) 

 5. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด เช่น อาจารย์ที่

ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศกึษา  

   หลังจากที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้พิจารณาตัดสินโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย

นักศึกษาแล้ว งานวินัยนักศึกษาและการทหารได้แจ้งให้ นักศึกษา(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-1) 

อาจารย์ที่ปรึกษา(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-2) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 

12.3.5-3) และผูป้กครองของนักศึกษาทราบ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-4) เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/student-manual2012.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=%20%20%20%20%20%20%20%20%2036
http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=%20%20%20%20%20%20%20%20%2036
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และการปฏิบัติตนตอ่ไปของนักศึกษา 

 6. มีการติดตามนักศึกษากรณีที่มีพฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่คณะกรรมการวินัย

นักศกึษาพิจารณาลงโทษแล้ว  

   ได้ติดตามพฤติกรรมและดูแลการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาถูกลงโทษด้าน

วินัยนักศึกษา โดยได้ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตนในช่วงที่ถูกลงโทษ เช่น บางกรณีหากนักศึกษาชาย

ถูกลงโทษพักการศึกษา ในช่วงที่พักการศึกษาได้อุปสมบท หรือติดตามดูแลการท างานรับใช้สังคม

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.6-1) 

 7. มีโครงการเพื่อพัฒนานักศกึษาทางด้านวินัยนักศกึษา และด้านอื่น ๆ  

   ได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษา เป็นต้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.7-1) 

 8. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

   ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งงานด้านวินัยนักศึกษาและ

การทหาร (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 9. มีการประเมินผลการด าเนินงาน  

  ทุก ๆ ปีการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน และ

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของงานวินัยนักศึกษาและการทหาร ในปีการศึกษา 2555              

ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.34)  (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1)   

 10. มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน  

   หลังจากการท าแบบสอบถามแล้ว ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษามา

พัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.10-1) 

เกณฑ์การประเมิน  :  

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (10 ข้อ) 
5 คะแนน 10 ข้อ  

 

 

 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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รายการหลักฐาน : 

  เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.3-2   บันทึกข้อความ เรื่อง ช้ีแจงการจัดกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่

           และกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา  และ 

                บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความรว่มมอืเรื่องการส่งเสียงดังในยาม

           วิกาล  

  เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-1   แจ้งผลการพิจารณาโทษทางวินัยนักศกึษา (นักศกึษา) 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-2   แจง้ผลการพิจารณาโทษทางวินัยนักศกึษา (อาจารย์ทีป่รกึษา) 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-3    แจ้งผลการพิจารณาโทษทางวินัยนักศกึษา (หน่วยงานต่าง ๆ) 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.5-4    แจ้งผลการพิจารณาโทษทางวินัยนักศกึษา (ผูป้กครอง 

               นักศึกษา) 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.6-1    แบบใบลงเวลาการท างานรับใช้สังคมของนักศึกษา 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.7-1    โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1    สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจผูร้ับบริการ 

                        ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   

  เอกสารอ้างอิงที่ 12.3.10-1    สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะผลการประเมิน 

            ความพึงพอใจผูร้ับบริการของงานวินัยนักศึกษาและการทหาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4   : มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มแีผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา   

2. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา   

3. มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน   

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน   

5. มกีารน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีแผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

      งานกิจกรรมนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา (ดังตารางท่ี 12.4.1-1)  ดังนี้ 

   1.1 จัดโครงการกิจกรรมต้อนรับนักศกึษาใหม่ 2555 เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา กิจกรรม

น านักศึกษาใหม่กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรม Team & Trace 

Rally กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรมพิธีมอบเข็ม

สัญลักษณ์และพธิีการ ณ ลานสัญลักษณ์ กิจกรรมเฟรชช่ีไนท์  

   1.2 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2555 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น า  

  1.3 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจ า                               

ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ผู้น านักศึกษา องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม เป็นผู้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม 

  1.4 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมสัมมนาสภานิสิต

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรม
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สวดมนต์ประจ าเดือน  กิจกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา กิจกรรมส าคัญประจ าปี เช่น กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม (วันพ่อ) กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า

สิรกิิติ์ ฯ (วันแม)่ กิจกรรมวันปดยมหาราช กิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานและสถาบันขอความร่วมมอื  

  1.5 จัดท าสมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมได้บันทึก

ข้อมูลการท ากิจกรรมลงในสมุดบันทึกกิจกรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับเกียรติบัตรกิจกรรม 

และประกอบการขอใบรับรองการท ากิจกรรม 

  1.6 จัดการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาองค์การบริหาร  

สภานักศึกษา  ชมรม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น านักศึกษา รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยใน

การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา และทราบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง  

   1.7 จัดกิจกรรม  5  ส.  อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีห้องชมรมอยู่ที่อาคาร

กิจการนักศึกษา ได้ดูแลรักษา ท าความสะอาดห้องชมรม เข้าใจในหลักการกิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรา้งนสิัย ให้กับนักศึกษา 

 2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศกึษา  

  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี ้ 

  2.1 ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษาองค์การบริหาร  สภานักศึกษา  ชมรม 

องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมได้

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/student-manual2012.pdf) 

  2.2 อ านวยความสะดวก โดยติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษา

องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.3 ให้บริการด้านงานธุรการส าหรับองค์การนักศึกษา  โดยรับและส่งหนังสือ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย พิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก ตรวจทานเอกสารก่อนส่งออกหน่วยงานต่างๆ  

  2.4 ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้กับองค์การบริหาร ชมรม และสภา

นักศึกษา ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภานักศึกษาแล้ว   เพื่อด าเนนิกิจกรรมนักศึกษา และให้

บุคลากรเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายและคืนเงินทดรองจ่ายให้กับนักศึกษาในส่วนที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ

ส าหรับกิจกรรมของนักศึกษา 

  2.5 จัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมี

บุคลากร ก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 

   2.6 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม โดยการออกใบรับรองในการท า

กิจกรรมให้ กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดท าเกียรติบัตรการท ากิจกรรมอันดับ 1 และอันดับ 2 ให้กับ

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/student/student-manual2012.pdf


 

 

หนา้   82 

นักศึกษาที่ท ากิจกรรมดีและดีเด่น ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และมอบให้นักศึกษาในพิธีไหว้ครู เพื่อ

เป็นแบบอย่างให้นักศกึษารุ่นน้อง  

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=205)  

 3. มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกกิจกรรม (ดังตารางที่  3.2.5-1)  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังมอบหมายใหจ้ัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานและจัดกิจกรรมจิตอาสานานาชาติและค่าย

ผู้น าเยาวชนอาเซียนพลัส เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษา มทส.(ไทย) จ านวน 139 คน นักศึกษาต่างชาติจาก

ต่างประเทศและจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 32 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวกัมพูชา          

1 คน ชาวจีน 7 คน ชาวเกาหลี 10 คน ชาวอินโดนีเซีย 10 คน ชาวลาว 1 คน ชาวเวียดนาม 2 คน ชาว

อินเดีย 1 คน  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) ซึ่งนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น  ช่วงที่ด าเนินกิจกรรมอากาศร้อนมาก ควรมีการอบรมเรื่อง

การใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าค่าย และในระหว่างจัดค่ายควรมีอาจารย์ภาษาอังกฤษสอนเรื่องการใช้

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  

เป็นต้น 

  4.มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

   มีการประเมินผลการด าเนนิงานของงานกิจกรรมนักศึกษา (ดังตารางที่  3.2.5-1) และมีการ

ท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ใน                         

ปีการศึกษา 2555 ความพึงพอใจในการให้บริการงานกิจรรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27)  

(ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  5. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน 

    ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการผู้รับบริการมีการเสนอแนะให้มีการ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ และกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

ของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ

หลากหลายชอ่งทางขึน้ เช่น ลงประชาสัมพันธ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค การส่ง SMS แจ้งข่าวสารโดยตรงถึง

นักศึกษากลุ่มเปูาหมาย 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ขอ้ 
 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=205
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รายการหลักฐาน   : 

 ตารางที่ 12.4.1-1            ปฏิทินกิจกรรมงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศกึษา 2555 

 ตารางที่  3.2.5-1            รายงานการประเมินผลโครงการ / กิจกรรมต่างๆ  

                 ของงานกิจกรรมนักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา   

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1      สรุปรายงานการประเมินความพงึพอใจการผู้รับบริการ 

                 ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ 12.5     :  มีบริการด้านแนะแนว 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา  

2. มีบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 

    2.1 ด้านการให้ค าปรึกษา 

    2.2 ด้านสนเทศ 

    2.3 ดา้นแนะแนวการศกึษา 

    2.4 ดา้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

    2.5 ดา้นการตดิตามและประเมินผล 

 

 

 

 

3. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว 

ส่วนกิจการนักศกึษา ได้มากกว่าร้อยละ 80 

 

 

4. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี    

5. มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนว

ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 

   งานแนะแนว มีแผนงานการให้บริการด้านแนะแนว โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการงานแนะแนว 

ประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา ทุกปี (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.5.1-1) 

 2. มีบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังน้ี 2.1 ด้านการให้ค าปรึกษา  2.2 ด้านสนเทศ 

2.3 ด้านแนะแนวการศึกษา 2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                          

2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล 
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         งานแนะแนว มีการจัดบริการด้านแนะแนว 5 บริการ  ดังนี้ 

       2.1 บริการด้านการใหค้ าปรึกษา (Counseling Services) โดยเมื่อนักศกึษาเกิดความกังวลใจไม่วา่

เรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนว พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในทุกด้าน  ไม่ว่า

จะเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) หรือเป็นกลุ่ม (Group Counseling) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

(Testing Services) (โดยบุคลากรงานแนะแนวทุกคนจบการศึกษาด้านการให้ค าปรึกษาและยึดหลัก

จรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษาทุกครั้ง)  ซึ่งบางโอกาสจะได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ช านาญการเป็นพิเศษ  และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นักศกึษาด้วย 

     ในปีการศึกษา 2555 งานแนะแนวบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จ านวนทั้งสิ้น 43 ราย (เฉพาะรายใหม่) ในเรื่องของการเรียน การคบเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ 

การท างานกลุ่ม การวางแผนการเรียน ครอบครัว นักศึกษาโทษวินัย และเป็นกลุ่มจ านวน 1 กลุ่ม เป็น

นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรม จิตอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อนมาแล้ว ๆ น าเทคนิคที่ได้รับไปให้

ค าปรึกษากับเพื่อนนักศึกษา กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น) : 

จติอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน  รุ่นที่ 3 จัดในวันที่ 28 – 30 ก.ย. 2555 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สกน./ไร่กุสุมา 

อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 62 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย กิจกรรม“ความสุขสร้างได้...ด้วยรอยยิ้ม” ใน

วันที่ 27-29 พ.ย. 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 และกิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จัดวันที่ 25-27 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม สกน./อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม                      

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.85 เป็นต้น 

       2.2 บริการด้านสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และ

ข้อสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบ เช่น การจัดท าเอกสารข้อมูล การจัดท า

แผ่นพับ ปูายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีการ

บริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม-คืน ทั้งวารสาร หนังสือ นวนิยาย  เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ 

เอกสาร V.D.O เทป ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ  เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจ และการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในปี

การศึกษา 2555 งานแนะแนวได้จัดท าเอกสารข้อมูล 2 เรื่องคือ 1) คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) จ านวน 3,500 เล่ม แจกแก่นักศกึษาใหม่ช้ัน

ปีที่ 1 ทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศกึษา เพื่อเป็นการใหน้ักศกึษาทราบถึงข้อมูลของแต่ละงานภายในส่วนกิจการ

นักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดท าสมุด

บันทึก...สู่ความส าเร็จ (http://web.sut.ac.th/dsa/activity/) จ านวน 3,500 เล่ม แจกแก่นักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1 

ทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การวางแผนการเรียน การ

ปรับตัว ทักษะการใช้ชีวิต/สังคม การท าแบบประเมิน แบบวัดต่างๆ  นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 

http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
http://web.sut.ac.th/dsa/activity/
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เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่  21 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร

สุรพัฒน์ 2 จัดขึน้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่มีความแตกต่างกันในด้านภูมิหลัง บุคลิกภาพ และวัตถุประสงค์

ในการศึกษา ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อม ระบบการศึกษา ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในทุกๆด้านของ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองให้พ้นจากอบายมุขทั้งปวง  อันจะท าให้

นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคมและประเทศชาติตอ่ไป และเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลพืน้ฐานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาช้ันปีที่ 

1 ควรทราบเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์การลงทะเบียนโดยศูนย์บริการการศึกษา การ

สืบค้นข้อมูลและการใช้บริการต่างๆ  โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาการแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ  

“การรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์” โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การแนะน า

นักศึกษาเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ  

“SUT e-learning กับการเรียนการสอน” โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การแนะน านักศึกษา

เกี่ยวกับ “กิจการนักศึกษา” และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกิจการนักศึกษาที่ให้บริการแก่นักศึกษา โดย รอง

อธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “วินัยนักศึกษา”  โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝุาย

กิจการนักศกึษา เป็นต้น  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,658 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.76 และกิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง “เยาวชนวัยใส...เรียนรู้เข้าใจชีวิต” โดยพระมหาสมปอง

ตาลปุตฺโต พระวิทยากร (ธรรมะเดลิเวอร์รี่) จาก วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ในวันที่                   

22 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมี

สติ การครองตนใหพ้้นอบายมุขทั้งปวง ทักษะชีวติ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา 

มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,455 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 

นอกจากนั้นงานแนะแนวได้จัดให้บริการด้านสนเทศในการให้ยืมหนังสือในห้องสมุดงานแนะแนว การใช้

คอมพิวเตอร์ในการท างาน/ การท ารายงานของนักศึกษา การสบืค้นขอ้มูลต่างๆอีกด้วย  

       2.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ

การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่

ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  

    ในปีการศกึษา 2555 นอกเหนอืจากบริการด้านการแนะแนวการศกึษา โดยให้บริการสืบค้น

ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น 

กิจกรรม : การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน จัดในวันที่ 27-28 ต.ค. 2555 ณ ห้องประชุม สกน./วัดบ้าน

ไร่/หลวงพ่อโต มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 42 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74  

กิจกรรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน...สู่ความส าเร็จ จัดในวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สกน./         

จ.พระนครศรีอยุธยา มีนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรม 57 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

4.54 และกิจกรรม : เรียน มทส. อย่างไร...ให้สนุก  จัดในวันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ สวนสัตว์/พิพิธภัณฑ์ไม้
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กลายเป็นหิน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 47 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82 

เป็นต้น 

       2.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

การฝกึอบรมบรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน  โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศกึษาเป็นบุคคลที่มคีุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์  

      ในปีการศึกษา 2555  งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ดังนี้ หลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก จัดวันที่ 4 ก.ค. 2555 ณ ห้องไทรงาม 

โรงแรมสมีาธานี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 51 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 

หลักสูตร : การพูดในที่ชุมชน จัดวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2555ห้องประชุม ช้ัน 2 สกน.นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม 54 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.91 หลักสูตร : เพื่อสร้างความหมายให้

ชีวิต รุ่นที่ 24 จัดวันที่ 18 ส.ค. 2555 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 36 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71  หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน รุ่นที่ 10 จัดวันที่ 9-11 ก.ย. 2555 ณ ห้อง

ประชุม สกน. และเขาใหญ่สราญรมย์  จ.นครราชสีมา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 69 คน                        

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.92 หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1จัดวันที่                  

1 ธันวาคม 2555หอ้งประชุม ช้ัน 2 สกน.มนีักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 42 ค่าเฉลี่ย 4.85 หลักสูตร : การ

พัฒนาศักยภาพด้วยความคิด (Power Up Your Mind) จัดวันที่  2 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุม สกน.            

มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.94 หลักสูตร : 

เทคนิคการพัฒนา  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รุ่นที่ 15 จัดวันที่ 2 มี.ค. 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม 31 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90  และหลักสูตร : เทคนิคการแต่งหน้า

ส าหรับวัยรุ่นและวัยท างาน จัดวันที่ 18 มี.ค. 2556 ณ ห้องประชุม สกน. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   

47 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81  

       2.5 การติดตามและประเมินผล      

     งานแนะแนว มีการตดิตามและประเมินผลความพึงพอใจการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

และการใช้บริการ  เป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และการใช้บริการงานแนะ

แนว และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา/งบประมาณและจัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ                                                                                                                                                                                  

     นอกเหนอืจากนั้นบุคลากรงานแนะแนวยังมีการประสานงาน การให้ความร่วมมือ และ

การสนบัสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาบุคลากร

ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การประชุม และการ

สัมมนาต่างๆ กับหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น  การศึกษาดูงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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การให้ค าปรึกษา ที่เป็นคณะท างานจิตอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน 8 คน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -                

1 กันยายน 2555  ศกึษาดูงาน 4 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย และมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย               

จ.เชียงราย  การศึกษาดูงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงพยาบาล               

จิตเวชราชนครินทรนครราชสีมาและวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การเข้าร่วม

ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน วันที่ 5-6 พฤศจกิายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา  จ.ขอนแก่น  การเข้าร่วมโครงการการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง การประกันคุณภาพการศกึษา : สู่มาตรฐานคุณภาพการศกึษาอาเซียน วันที่ 

29-30 พฤศจกิายน2555 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และการพัฒนาอุปกรณ์/สถานที่

และการใหบ้ริการแนะแนว (กิจกรรม 5 ส) เป็นต้น 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการ-

นักศึกษา ได้มากกว่าร้อยละ 80 

  งานแนะแนว มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว            

ส่วนกิจการนักศกึษาได้มากกว่าร้อยละ 100 (http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 โดยในปีการศึกษา 2555 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาจ านวน 19 โครงการ/

กิจกรรม กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 1 โครงการ/กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) และการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การฝึกอบรม/การประชุม

ของบุคลากรงานแนะแนว 6 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางที่ 12.5.3-1) 

     4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบรกิารทุกปีการศึกษา 

 โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2555 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า ผู้รับความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) 

(ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1)  

    5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพ 

    มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนว มีการประชุม

บุคลากรภายในงานแนะแนว คณะท างานและคณะวิทยากรในแต่ละกิจกรรม โดยน าปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ                     

(ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ขอ้ 
 

 

รายการหลักฐาน 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.5.1-1  แผนปฏิบัติการงานแนะแนว ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2555   

 ตารางที่ 12.5.3-1    สรุปรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม  

          งานแนะแนว ส่วนกิจการนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555  
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6     :  มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()

การด าเนินการ 

1.  มีแผนงานการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา  
2.  มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา มีการ

จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการสง่เสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

และพัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษา มบีริการข้อมูลข่าวสารดา้นส่งเสริม

และปูองกันปัญหาสุขภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

3.  มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80   
4.  มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและ

ปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษาทุกสิน้ปีการศกึษา  
 

5.  มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการดา้น

ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 
 

6.  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิใหก้ับหนว่ยงานและ 

สถาบันอื่นๆ 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

   1.  มีแผนงานการให้บรกิารด้านส่งเสรมิและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา 

    งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มกีารจัดท าแผนการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศึกษา โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555 (ดังเอกสาร

ประกอบที่ 1.1.1-1) 

   2.  มีการจัดบริการด้านส่งเสรมิและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา มีการจัดกิจกรรม/

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและพัฒนาด้านสุขภาพของ

นักศึกษา มีบริการข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
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  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศึกษาอย่างตอ่เนื่อง โดยการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา และ ฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 

12.6.2-1) 

 3.  มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) และมีบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยที่

เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ด้วยช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

การจัดท าแผน่พับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์ และจัดรายการความรู้ด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ FM99.5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการปูองกันปัญหา

และส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.3-1) 

4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหา

สุขภาพของนักศกึษาทุกสิ้นปีการศึกษา 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มกีารจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยเพื่อ

สนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และรณรงค์เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาเอดส์และยาเสพ

ติดของนักศึกษา ในเชิงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย (Health Promotion) การปูองกัน (Prevention) 

และการควบคุม (Control) ในด้านสุขภาพอนามัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.4-1) และมีการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี และได้

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาที่มารับบริการ และประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม

ทุกครั้งหลังจัด (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1)      

  5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้าน

ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษามาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษา โดยน าผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อจัดการจัดบริการที่ดีและตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษา                               

 6.  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ด ีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ

หน่วยงานอื่นๆ โดยการเขียนผังการส่งต่อนักศึกษากรณีเจ็บปุวย/อุบัติเหตุ และ มีการเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของส่วนกิจการนักศึกษา 

(http://web.sut.ac.th/dsa/activity/index.php?option=com_content&id=107&Itemid=165) 

 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
http://web.sut.ac.th/dsa/activity/index.php?option=com_content&id=107&Itemid=165
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ               

ครบทุกข้อ ( 6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 6ข้อ 
 

 

 

รายการหลักฐาน :  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

                งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Residential University  

 เอกสารอ้างองิที่ 12.6.2-1     สรุปจ านวนการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยใน 

           เขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา และ ฟื้นฟูสภาพ 

           นักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

  เอกสารอ้างองิที่ 12.6.3-1   สรุปจ านวนการจัดท าแผ่นพับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์ และ 

           จัดรายการความรู้ดา้นสุขภาพทางสถานีวทิยุ FM99.5 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ความรู้ สร้างทัศนคติและ

           พฤติกรรมที่ดี ในการปูองกันปัญหาและสง่เสริมสุขภาพของ 

           นักศึกษา 

  เอกสารอ้างองิที ่12.6.4-1   สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยเพื่อ

           สนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และรณรงค์

           เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาเอดส์และยาเสพติด 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1    สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

             ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2555   
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.7   :  มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มกีารจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้              

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

3. มกีารสรุปประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

4. มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานภายในและ

หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

5. มกีารจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า           

ปีงบประมาณทุกๆ ปีงบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2) 

 2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โดยในปีการศกึษา 2555 สามารถด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้เกินกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

(http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp) 

 3. มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเมื่อด าเนิน

กิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบ

ประเมินทุกครั้ง เชน่ โครงการศลิปวัฒนธรรมสัมพันธ์  โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเลนส์ เป็นต้น 

http://dpn.sut.ac.th/planning/output/userlogin.asp
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 4. มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

   มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยโดยจัดให้บริการแก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการยืมชุดและอุปกรณ์

ประกอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การให้บริการห้องซ้อมดนตรีสากล การให้บริการจัดแสดง

ประกอบกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยและชุมชนจัดขึน้ (http://web.sut.ac.th/dsa/new/ index.php?            

school=ART&lang=th) 

    นอกเหนือจากนั้นงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยังมีการประเมินความพึงพอใจของ            

การให้บริการ โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า 

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีไทย ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ การจัด

เผยแพร่การแสดงดนตรแีละนาฏศลิป์ตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญในงาน

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ การจัดแสดงดนตรสีากลประกอบการจัดงาน เกษตรสุรนารี คอนเสิร์ตที่ว่าง และ

คอนเสิร์ตปัญญาชนคนดนตรี เป็นต้น  

   นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยเพื่อให้

นักศึกษาได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การจัด

ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม เป็นต้น (http://web.sut.ac.th/dsa/new/index.php?school=ART&lang=th) 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรอื 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ           

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 5 ขอ้ 
 

 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/new/
http://web.sut.ac.th/dsa/new/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20index.php?school=ART&lang=th
http://web.sut.ac.th/dsa/new/index.php?school=ART&lang=th
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รายการหลักฐาน   :  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

              งานทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1   สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2555   
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ตารางที่ 1    สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2555 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * 
ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนน            

การประเมนิ

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย

(= บรรลุ              

 = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

8 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ  

      (8 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบง่ชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษา                   

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
 

ตัวบง่ชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 
 

6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (6 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบง่ชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกในการทะนุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

(5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 
 
 

ตัวบง่ชี้สมศ.            
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 

4 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

(4 ข้อ) 

 
4 คะแนน 

 
 

0ตัวบง่ชีส้มศ. 
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติ 

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 6  

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ สกอ.+
สมศ. 

4.67 คะแนน  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * 
ผลการ

ด าเนินงาน * 

คะแนน            

การประเมิน

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย

(= บรรลุ              

 = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารหน่วยงาน  

7 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (7 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.2 มกีารพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง

การเรยีนรู้ 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ 

การตัดสนิใจ 

    

 ก. การบริหารจัดการ 5 ข้อ มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

5 คะแนน 

 

 
 

ตัวบง่ชี้ท่ี 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 

6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

 (6 ข้อ) 

5 คะแนน 
 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5 คะแนน  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบง่ชี้ท่ี 9.1 มรีะบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน 
7 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

 (7 ข้อ)  4 คะแนน 
 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4 คะแนน  

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบง่ชี้ท่ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี

(3D) 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ด ี

(3D) มีความรู ้เจตคติท่ีดี ตลอดจน

เกิดพฤตกิรรตามคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค ์3 ด ี(3 D) 

มีกิจกรรม 

สนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี 

ครบทั้ง 3 ด้าน 

มีกิจกรรม

สนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี 

ครบทั้ง 3 ด้าน 

 
 

5 คะแนน 

 
 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10   5 คะแนน  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * 
ผลการ

ด าเนินงาน * 

คะแนน            

การประเมิน

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย

(= บรรลุ              

 = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบที ่12 ภารกิจหลกัส่วนกิจการนักศกึษา    

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.1 มบีรกิารดา้นหอพักนักศึกษา  

7 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (7 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.2 มบีรกิารดา้นทุนการศึกษา  

6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.3 มกีารสง่เสริมวินัยนักศึกษา  

10 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (10 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา  

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.5 มบีรกิารดา้นแนะแนว  

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.6 มบีรกิารด้านสง่เสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 
 

6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบง่ชี้ท่ี 12.7 มกีารด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

5 ข้อ 

มกีารด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.90  
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ตารางที่ 2   สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศกึษา
2553 

ปีการศกึษา
2554 

ปีการศกึษา
2555 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ 

ด้านขอ้มูลข่าวสาร 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 ระบบและกลไกในการทะนุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรียนรู้ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ    

ตัวบ่งช้ี 9.1 มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)      

มีความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 3 ดี (3 D) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศกึษา
2553 

ปีการศกึษา
2554 

ปีการศกึษา
2555 

องค์ประกอบที ่12  ภารกิจหลักส่วนกจิการนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการด้านหอพักนักศกึษา    5 คะแนน   5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศกึษา - 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.5 มบีริการด้านแนะแนว - 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศกึษา 
- 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5 คะแนน 5 คะแนน 

 เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.80 4.86 4.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


