
 15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

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 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :     

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()                

การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ย 

งาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

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

 

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากร

ภายในหนว่ยงาน 
 

3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบ                        

ทุกภารกิจของหน่วยงาน 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ                  

ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
 

5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ  
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี

อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง และรายงานผลต่ อผู้ บ ริ หารหน่ วยงาน                              

และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี ()                

การด าเนินการ 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน

และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

หน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน

และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์                  

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

   ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ของส่วนกิจการนักศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนกิจการนักศึกษา และสอดคล้องกับแผน

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

หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และ

จัดระบบบริการสวัสดิการนักศกึษาให้มคีุณภาพ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1, 1.1.1-2) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามีการประชุมหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือน และหัวหน้า

งานมีการประชุมบุคลากรภายในงาน เพื่อถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ แผนปฏิบัติการประจ าปี 

และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับมหาวิทยาลัย  

 3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของ

หน่วยงาน 

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษาจะมีการทบทวน

แผนปฏิบัติการปีเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในแต่ละตัวบ่งชีข้องการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี ้  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานและ
ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1, 1.1.1-2) 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนกิจการนักศกึษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีครบทุกภารกิจ  ดังปรากฏในระบบการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝา่ยวางแผน (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.5-1, 1.1.5-2) 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตาม                     

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

   ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ

มหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) โดยกรอกข้อมูลลงระบบการจัดท าแผนและติดตามผล
การด าเนินงานของฝ่ายวางแผน  และฝ่ายวางแผนจะรวบรวมน าเสนออธิการบดีและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 

1.1.6-1, 1.1.6-2) 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 4 ครั้ง 

(ทุกไตรมาส) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้และ

ค านวณออกมาเป็นคะแนนร้อยละ พร้อมให้รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละ
ไตรมาส โดยกรอกข้อมูลลงระบบการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายวางแผนและ

ฝ่ายวางแผนจะรวบรวมน าเสนออธิการบดีและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1, 1.1.6-2) 
  8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บรหิารหน่วยงานและ

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โดยดูจากรายงานผลการด าเนนิงาน  

และจากการประเมินผลการด าเนนิงาน และน าไปปรับแผนปฏิบัติการของส่วนกิจการนักศึกษาให้ 

มีความเหมาะสมในปีงบประมาณต่อไป 
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การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเปา้หมาย () หรือ 

ไม่บรรลเุปา้หมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 
5 คะแนน 8 ขอ้  

รายการหลักฐาน  : 

  เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

          งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

          การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.5.-1  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    

          พ.ศ. 2556 งานพัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็น Residential University  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2  ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

            พ.ศ. 2556 การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

 เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส)  

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-2   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส)  

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8       : ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา   

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 าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 

นักศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ

ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

 

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติ 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ

สถาบัน ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรอืเข้าร่วม

การคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึน้ไป) 

 2. หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรอืเทียบเท่า

ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม                    

สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)    
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

         ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการสนองตอบปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป็น

พันธกิจของหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา  ให้เป็น  ผู้มวีินัย มคีวามสามารถในทักษะหลักของนักเทคโนโลยี 4 ประการ 

คือ ทักษะมนุษย์ ทักษะองค์การ ทักษะข่าวสาร และทักษะเทคโนโลยี โดยในด้านทักษะมนุษย์นั้น 

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมและระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต “มีคุณธรรมน าความรู้” ซึ่งมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงาน

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยและในคู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัยจะ

ด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยโดยมีทั้งจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้ประชุมทบทวนยกร่างจรรยาบรรณของนักศึกษาให้มี

รายละเอียดชัดเจนขึ้น เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท า“ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554” 

ประกาศ ณ  วันที่  30 เมษายน 2554 ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของนักศึกษา                     

ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผูอ้ื่น จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย และ

จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (http://web.sut.ac.th/dsa) นอกจากนี้ในทุกหลักสูตร

ของส านักวิชาได้มกีารก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทางด้านพฤติกรรมและคุณธรรม จริยธรรม 

ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา มีการ

ก าหนดระเบียบทางด้านพฤติกรรม การแต่งกายที่ดีเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา  และมี

ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาที่ใช้ส าหรับลงโทษกรณีที่นักศึกษาประพฤติตัวไม่ถูกต้องตามหลัก

คุณธรรม อาทิ การทุจริตในการสอบ การทะเลาะวิวาท และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น  

   2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างท่ัวถงึท้ังสถาบัน 

    ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง

สถาบัน โดยได้เผยแพร่ให้ทราบใน Website (http://web.sut.ac.th/dsa) ของส่วนกิจการนักศึกษา และ

ได้ประชาสัมพันธ์แจง้เวียนให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทราบ  

 

http://web.sut.ac.th/dsa
http://web.sut.ac.th/dsa
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  3. โครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่

ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

          ส่วนกิจการนักศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 ดังนี้ 

    3.1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของ

มหาวิทยาลัย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  จ านวน 33 

โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 2.8.3.1-1)  

   3.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับ

การเป็นนักศึกษา จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 2.8.3.2-1)  

   3.3 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด จ านวน 20 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 2.8.3.3-1)  

    3.4 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้างชื่อเสียงแก่

มหาวิทยาลัย และไม่ประพฤติ ปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย จ านวน 27 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 2.8.3.4-1)  

   3.5 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ้ื่น จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 2.8.3.5-1)  

   3.6 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางที่ 

2.8.3.6-1)  

   นอกจากนี้ส านักวิชาร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัด

โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมไหว้

ครู  การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันส าคัญทางศาสนา 

ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมวันพ่อ–วันแม่ กิจกรรมจติอาสา เป็นต้น 

   4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย

อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้            

   มีรายงานการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยก าหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการ/

กิจกรรม คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 รวม
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จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 98,956 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

4.41 (ดังตารางท่ี 2.8.4-1)  ซึ่งมีผลการประเมินพอสรุปได้ ดังนี้ 

   4.1 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตน            

อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย 

และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 26,474 คน ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 

    4.2 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการมีบุคลิกภาพและ            

การวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 10,741  คน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.44 

               4.3 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

36,439 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 

   4.4 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจพัฒนา

และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและไม่ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 11,958 คน ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 

    4.5 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่น าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้

เพื่อประโยชนส์่วนตนหรอืผู้อื่น รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,367 คน ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 

    4.6 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตนเป็นผู้มี 

จติสาธารณะ รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวมจ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 

11,977 คน ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.46 

   5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ 

  มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวศิริวิมล สาระติ  B5363629 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับ

เกียรติบัตรชมเชย ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ า            

ปีการศึกษา 2555 โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน 

2556  (ดังตารางท่ี 2.8.5-1) 
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การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเปา้หมาย () หรือ 

ไม่บรรลเุปา้หมาย () 

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  

รายการหลักฐาน  : 

 ตารางที่ 2.8.3.1-1  โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศลีธรรม  

         จรยิธรรมและวัฒนธรรมอันดงีาม จ านวน 33 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.2-1   โครงการ/กิจกรรมสง่เสริมการมีบุคลิกภาพและการวางตนที่ 

         เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.3-1   โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ 

        ของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 โครงการ/กิจกรรม  

 ตารางที่ 2.8.3.4-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการรักษาภาพลักษณ์ของตนเองและของ  

         มหาวิทยาลัยจ านวน 27 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.5-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของ 

         มหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 

 ตารางที่ 2.8.3.6-1  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า  

          ประโยชน์สว่นตน จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 

        ตารางที่ 2.8.4-1  โครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตาม 

       ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ 

       เป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี            

 ตารางที่ 2.8.5-1  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 

       ด้านคุณธรรม จรยิธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ    

        ปีการศึกษา 2556  
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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. มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่
นักศึกษา  

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา     

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ                  

แก่นักศึกษา 

1.  

 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

5. มกีารน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เป็นข้อมูลใน 
การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา      

   1.1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  มกีารด าเนินการดังนี้ 

                  ส่วนกิจการนักศึกษามีการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับด้านกิจการ

นักศึกษาแก่นักศึกษาครอบคลุมเกี่ยวข้องของแต่ละงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การติดตามหนังสือ เอกสารต่างๆ 

และให้ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพทางกายและ

สุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรม

ด้านการรณรงค์ป้องกันโรคและยาเสพติด  2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ให้ค าปรึกษาด้าน

วินัยนักศึกษา เช่น โทษวินัยต่าง ๆ และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัย และ

การทหาร เช่น  การสมัครเป็น นศท. การผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ 3. งานกิจกรรม

นักศึกษาให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 

ชมรม สภานักศึกษา การเบิกจ่าย คืนเงนิ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ฯลฯ  4. งานท านุบ ารุง 
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ศลิปวัฒนธรรมใหค้ าปรึกษาด้านดนตร ีการแสดง การยืมวัสดุ อุปกรณ์ การเรียน การสอนด้าน 

นาฏศิลป์ฯลฯ 5. งานทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษาทั้งทุนภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และจัดหางานให้นักศึกษาท าภายในมหาวิทยาลัย 6. งานแนะแนว ให้ค าปรึกษา

ด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายแก่นักศึกษาทุกคน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

และ  7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายของ

นั กศึ กษ าที่ พั ก ภายในหอพั กของมหาวิ ทยาลั ยและจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนานั กศึ กษา 

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

     1.2 การจัดแนะแนวการใช้ชวีิตแก่นักศกึษา มีการด าเนินการดังนี้ 

             ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินการเพื่อเป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองใหเ้ก่ง ดี มีสุข มีลักษณะบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 

ภูมปิัญญา โดยการให้บริการและการจัดกิจกรรมตา่งๆ ดังนี้ 

                (1) มีการจัดให้ที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพักดูแลนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เป็น

พิเศษโดยได้ขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึก...            

สู่ความส าเร็จ ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและการใช้ชีวิต 

ก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การวางแผนและบริหารจัดการเวลา  การรู้จักและ

วิเคราะห์ตนเอง การหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้า                  

สู่อาชีพฯ ประกอบการให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใชชี้วติของนักศึกษา   

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

                (2) มีบริการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการปรับตัว 

อารมณ์ สังคม และอื่นๆ โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่จบการศึกษาด้านจิตวิทยาทั้งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทในการให้ค าปรึกษาและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการให้

ค าปรึกษาโดยเฉพาะมาแล้วเป็นผู้ให้ค าปรึกษา มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์                    

ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ มีการเยี่ยมไข้ การให้ค าแนะน าต่างๆมีการติดตามอาการ ดูแล  

เยี่ยมไข้นักศึกษาและฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจิต การเฝ้า

ระวังนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา 

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

ติดต่อได้ มีการประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาและมีการรายงานให้ทราบในบางรายกรณี 

โดยทั้งนี้ทุกหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษาจะมีการประสานงานกัน หากเรื่องที่นักศึกษา

ปรึกษานั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานใดจะมีการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้ตรงกับ

ความตอ้งการของนักศึกษามากที่สุดแตท่ั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากนักศกึษาด้วย 

                   นอกเหนอืจากนั้นส่วนกิจการนักศึกษายังมีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มีระบบ

การติดตามผล การช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

ได้ส าเร็จ และมีระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักศึกษาหาก

http://web.sut.ac.th/dsa
http://web.sut.ac.th/dsa
http://www.sut.ac.th/ces/
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เกินความสามารถที่จะดูแลได้  โดยการประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขของมหาวิทยาลัย (http://smc.sut.ac.th/) โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทาง  

ในบางกรณีที่จ าเป็นหากนักศึกษามีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ศูนย์

ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมีการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์โดย

แพทย์และพยาบาลที่ช านาญเฉพาะทางให้บริการด้วย 

                (3) มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่  1 ในวันปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาใน 6 ด้าน คือด้านการใช้

อินเทอร์เน็ต ยาเสพติด เพศ การพนัน การใช้เวลา และวินัยจราจร เพื่อน าผลที่ได้มาวางแผนใน

การช่วยเหลือนักศกึษาให้พ้นภาวะวิกฤต และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

นักศึกษาให้มากที่สุด (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 3.1.1-1) 

 2. มีการจัดบรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา  

   ส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา ดังนี้ 

              2.1 การจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ข้อมูลทุนการศึกษา การรับสมัครงาน ข่าวสารที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาที่จ าเป็นต้องรู้ โดยผ่านเว็บไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา (http://web.sut.ac.th/dsa)  และ

ผ่านเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังมีการส่งข้อมูล

ข่ า ว ส า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  SMS แ ล ะ  face book ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ท ร าบ ข่ า ว ส า ร ด้ ว ย 

(https://www.facebook.com/groups/sutstudents/) โดยการให้บริการต่างๆ นั้น มีการให้ผูร้ับบริการได้

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการดังกล่าวด้วย หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่นักศึกษาต้องการ

เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปด าเนนิการตอ่ไป 

              2.2 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการป้องกัน

ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดู

งาน และจัดท าแผ่นพับต่างๆ ดังนี้ การจัดนิทรรศการ เช่น การประชุมนักศึกษาผู้กู้เงินจาก

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ. การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ การประชุม

ปัจฉิมนักศึกษาเงินยืมเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่แจ้งจบ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง

โรคต่างๆ ทาง วิทยุ กิจกรรมประชุม อบรมนักศึกษาทุนการศึกษา การจัดนิทรรศการสัปดาห์วัน

เอดส์โลก การจัดท าแผ่นพับให้ความรู้ด้านสุขภาพ การจัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักศกึษา การจัดบอร์ดให้ความรูเ้รื่องโรคต่างๆ การจัดท า

แผ่นพับให้ความรู้ด้านสุขภาพ โครงการปรับภูมิทัศน์หอพักน่าอยู่  การจัดนักศึกษาที่ท าผิดวินัย

จราจรเข้าอบรม "การขับขี่ที่ปลอดภัย" การจัดบรรยายพิเศษ : แนะน าหน่วยงานต่างๆ ในวัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 การให้ความรู้ทางด้านการทหาร การจัดกิจกรรม

นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับเพศศึกษา กิจกรรม : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร 

http://smc.sut.ac.th/
http://web.sut.ac.th/dsa
https://www.facebook.com/
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สภานักศึกษา ชมรม การจัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การศึกษาดูงานองค์การ

นักศึกษา และการประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม : อบรมประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ

ปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักนักศึกษา โครงการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา การส่ง

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก  โครงการค่ายวิชาการหอ 7 สัญจร การจัด

นิทรรศการดวงตาน่าถนอม เป็นต้น (ดังตารางท่ี 3.1-2) 

              2.3 มีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจกแก่นักศกึษาใหม่ ช้ันปีที่ 1 ทกุคน 

เพื่อใหน้ักศกึษาใช้เป็นเครื่องมอืในการขอรับบรกิารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  (http://web.sut.ac.th/dsa) 

เช่น                        

     1) คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทราบถึง

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักศึกษาที่นักศึกษาควรทราบและ

ถือปฏิบัติตลอดสถานภาพของการเป็นนักศึกษา นอกเหนือจากการมีรายละเอียดข้อมูลของงาน

ต่าง ๆ ในส่วนกิจการนักศึกษาที่ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาแล้ว   

    2) สมุดบันทึกสู่...ความส าเร็จ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและ             

การใช้ชีวิต ให้นักศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การวางแผนและบริหาร

จัดการเวลา การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง การหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการวางแผน

พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพฯ สมุดบันทึกเล่มนีย้ังใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้นักศึกษา อาจารย์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการและที่ปรึกษาหอพัก ใช้ประกอบในการให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับ                 

การเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาตลอด

ระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย  

    3) สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา เพื่ อให้นักศึกษาใช้บันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย  องค์การนักศึกษา ชมรม และหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดขึ้นและ

นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม และยังใช้ข้อมูลจากการบันทึกนั้นประกอบการขอเกียรติบัตร

กิจกรรมเพื่อประกอบกับการขอทุนการศึกษา การออกสหกิจศกึษาอีกด้วย  

 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ                   

    ส่วนกิจการนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน โดยผ่านชมรมของนักศึกษา 

องค์การนักศึกษา องค์การบริหาร และสภานักศึกษา นอกเหนือจากนั้นหน่วยงานภายใน                        

ส่วนกิจการนักศึกษายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน

ด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานของนักศึกษาจ้างงานในระหว่างเรียน กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร :     

การเสริมสร้างความเป็นผู้น า รุ่นที่ 4 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร : มารยาทการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้น า             

รุ่นที่ 5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : พัฒนาชีวิต ...ด้วยจิตประภัสสร รุ่นที่ 1 

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


 28 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

กิจกรรมฝกึอบรม หลักสูตร : การพูดในที่ชุมชน รุน่ที่ 1 กิจกรรม ฝึกอบรม หลักสูตร : การพูดใน

ที่ชุมชน รุน่ที่ 2 กิจกรรมฝกึอบรม หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร : 

การพัฒนาทีมงาน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 

โครงการอบรมป้องกันและผจญเพลิง : กรณีไฟไหม้อาคาร และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ

การสื่อสาร เป็นต้น (ดังตารางที่ 3.1-1 และ 3.1-2) โดยทั้งนีใ้นแต่ละโครงการหรอืกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการไปนั้น มีการให้นักศึกษาได้ประเมินกิจกรรมด้วยเสมอ  ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษามี                       

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด แทบทุกกิจกรรม และมีการเสนอข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป 

                นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้ว ส่วนกิจการนักศึกษายังมี                  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผดิชอบในการดูแลนักศึกษาในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การท างาน ความรู้  สร้างความรักใคร่สามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกัน การให้ความร่วมมือซึ่งกัน

และกันเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษา  โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง

ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ การสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ปี 2556 ส าหรับสถานศึกษา การอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 

การประชุมสัมมนาโครงการ  “การประกันคุณภาพการศกึษากับการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศสู่ประชาคมอาเซียน” การเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม การเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้ าที่ ปฏิบั ติ งานด้ านการป้องกันและแก้ ไขปัญ หายาเสพติดใน

สถาบันอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2556 การอบรมหลักสูตร ระเบียบสาร

บรรณ และการเขียนหนังสือเพื่อการท างานใน มทส. การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวิจัย

สถาบัน การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย การสัมมนาด้านดนตรี เรื่อง ดนตรีไทยร่วมสมัย : แหก

คอก นอกครู  ? การอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบแฟกซ์ เซิร์ฟ เวอร์  (Fax Server)”               

การสัมมนา Happy 8 Workplace mode “องค์การแห่งความสุข พร้อมเปลี่ยนผา่นวิกฤต พลิกเป็น

โอกาสมุ่งสู่การเปิดตลาดระดับสากล” การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ Windows 8” การอบรมเชงิปฏิบัติการหลักสูตร  “การใช้งานโปรแกรม OneNote 

2013” การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Access 2013” การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้  (Tools Knowledge Management) 

การสัมมนาโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือ-สหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา                        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MS-

Access 2013 ขั้นพื้นฐาน การอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การอบรม 

เครื่องมอืเชิงกลยุทธ์ส าหรับ HR ในการก าหนดแนวทาง การพัฒนากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข การอบรมสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติการ ยาเสพติด ปี 2557

การศึกษาดูงานองค์การนักศึกษาและการประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ประสานมิตร กรุงเทพฯ การอบรมการใช้งานระบบ E-Document II เบื้องต้นส าหรับงานธุรการ 

การศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ ณ ส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม การอบรมหลักสูตร “สร้างเว็บบล็อก

ด้วย World Press ส าหรับการพัฒนาองค์กร” การเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบบริษัทชัยบูรณ์ บรา

เดอร์ จ ากัด การศึกษาดูงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ “การ

ประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ

การติดตามผลการด าเนินงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 การการอบรม

พัฒนาเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การบริหารจัดการองค์ความรู้สูค่วามสุขใน

การท างาน” การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสมุดงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MS-OneNote 

2010 ส าหรับส านักงาน” การอบรมหลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือเพื่อท างาน

ใน มทส. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของการจัดการงาน/

โครงการโดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

องค์กรแบบบูรณาการในบริบทของการบริหารมหาวิทยาลัย” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้

ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงในการจัดท าแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในระดับ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “ท าดีมีสุขทุกอาชีพ”การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุขของหน่วยงาน”การอบรมหลักสูตร “MS-Excel 2010 การใช้ฟังก์ชั่น

ขั้นพื้นฐานส าหรับงานส านักงาน”การประชุมโครงการรากวัฒนธรรม“ของดีบ้านฉัน” จังหวัด

นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2557 การประชุมเรื่อง การด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  ในสถาบันอุดมศกึษา การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผูป้ฏิบัติงานสถานศกึษา 

รุ่นที่ 1 การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

แผนงานที ่3 เป็นต้น  (ดังตารางที่ 7.1.5-1) 

             และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษาได้

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ                 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  2. ด้านกระบวนการให้บริการ 3. ด้านระบบการให้บริการ และ                

4. ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการทั้งหมด ในปีการศึกษา 2556 แต่ละงานได้สอบถาม

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่เป็นนักศึกษาที่มาใช้บริการในแต่ละงาน และสรุปความ

พึงพอใจในการให้บริการของแต่ละงานโดยรวม ได้ดังนี้ 1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 , 2. งานวินัยนักศึกษาและ

การทหาร ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 , 3. งานกิจกรรม

นักศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 , 4. งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ,               

5. งานทุนการศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.52,                     
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6. งานแนะแนว ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 และ                            

7. งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

4.29 นอกเหนือจากนั้นมีการสอบถามนักศึกษาผู้มาใช้บริการเป็นลักษณะค าถามปลายเปิดใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการ สิ่งที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ และข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ จุดเด่นของการให้บริการ : ส่วนใหญ่ในทุกหน่วยงานของ                

ส่วนกิจการนักศึกษานักศึกษาจะระบุว่าบุคลากรให้บริการด้วยหน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ                 

มีความเป็นกันเอง บริการด้วยความรวดเร็วและอัธยาศรัยดี ส่วนในด้านสิ่งที่ควรปรับปรุงของ              

การให้บริการ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : นักศึกษาไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม               

เป็นต้น (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

 4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                

จากคะแนนเต็ม 5 

   ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก 

คือ ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  ด้านการจัดบริการ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศกึษา และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 

แก่นักศึกษา โดยได้ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกด้าน โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวม

ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 และการประเมินคุณภาพใน 3 ประเด็นหลัก

สรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.42, 2) ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.74 (ดังตารางท่ี 3.1-1) 

 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้ เป็นข้อมูลใน                  

การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศกึษา 

   ส่วนกิจการนักศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เป็น 

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา สรุปได้ดังนี ้

                 5.1 มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละช้ันปี โดย             

การจัดท าเป็นแผนพัฒนานักศกึษาประจ าปีการศกึษาของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศกึษา 

และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซด์ของส่วนกิจการนักศึกษา 

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

                 5.2 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ        

ทุกระดับ  ด้านใดที่นักศกึษาประเมินอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากขึ้นไป ให้มี  

การด าเนินการวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

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

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเปา้หมาย () หรือ 

ไม่บรรลเุปา้หมาย () 

มีการด าเนินการ            

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  

รายการหลักฐาน   :  

  เอกสารอ้างอิงที่  3.1.1-1  รายงานผลการสอบถามนักศึกษาเรื่อง การใช้ชีวติของ 

           นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศกึษา 2556 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

           ของส่วนกิจการนักศกึษา ปีการศกึษา 2556 

 ตารางที่ 3.1-1       ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการในด้านต่าง ๆ 

           แก่นักศกึษา ปีการศกึษา 2556  

  ตารางที่ 3.1-2      ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการใน 3 ประเด็นหลัก 

  ตารางที่ 7.1.5-1      ข้อมูลบุคลากรส่วนกิจการนักศกึษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้  

            และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

           ปีการศกึษา 2556  
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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  :   ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติทุกด้าน  

 

 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา 

 

3. มีการส่งเสริมให้นักศกึษาน าความรูด้้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศกึษาอย่างน้อย 5 ประเภท ส าหรับ

ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

จากกิจกรรมต่อไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์    

- กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 
 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

  1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติทุกด้าน 

  ส่วนกิจการนักศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนกิจการนักศึกษา 

และขององค์การนักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 

     2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศกึษา 

             ส่วนกิจการนักศึกษา มีการจัดการอบรมให้ความรู้ให้นักศกึษาได้รับทราบและเข้าใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  โดยในวันที่  30 พฤศจิกายน 

2556  โดยเชิญหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การบริหาร สมาชิกสภา

นักศึกษา และผูแ้ทนชมรมต่าง ๆ มนีักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 84 คน และวันที่ 5 กันยายน 

2556 น านักศึกษา จ านวน 57 คน ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา                   

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ดังเอกสารประกอบที่ 3.2.2-1) 

     3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และ

อย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

            3.1 ระดับปริญญาตรี  

                 ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท โดยมีการก าหนดให้

นักศึกษาจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ชมรมด้านวิชาการ ซึ่งจัดกิจกรรม

วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน  11 ชมรม   ชมรมด้านศลิปวัฒนธรรม

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4  ชมรม  ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจัด

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ชมรม ชมรมด้านกีฬา ซึ่งจัดกิจกรรม

กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 10 ชมรม ชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ซึ่งจัดกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จ านวน 11 ชมรม  โดยในปีการศึกษา 2556  มีการจัด

โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 57 โครงการ/กิจกรรม (ดังตารางท่ี 3.2.3-1) 
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  3.2 ระดับบัณฑติศกึษา  

                 ส่วนกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรอืเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  โดยนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์  และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เชน่ พิธีไหว้

ครู กิจกรรมท าบุญตักบาตรที่หอพักนักศึกษา กิจกรรมปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคการศึกษา  

นอกเหนือจากนั้นยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม 

มทส.ร่วมใจใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมลอย

กระทง  และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามวาระและโอกาส 

    4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ

ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

            ส่วนกิจการนักศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายร่วมกันทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนนักศึกษาจากองค์การบริหาร สภานักศึกษา 

และชมรม เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

รวมถึงมีการประชุมนักศึกษาและน านักศึกษาศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการด าเนินโครงการของสถาบันอื่น ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ดังเอกสารประกอบที่ 3.2.4-1) 

     5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

              ส่วนกิจการนักศึกษามีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

ดังนี ้ 

   5.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

   5.2 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัยในรายไตรมาส

ทุกไตรมาส 

    6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศกึษา  

             ส่วนกิจการนักศึกษา ได้จัดท ารายงานประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  ภายหลังจากได้ด าเนินกิจกรรม / โครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพื่อน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของหน่วยงานในปีตอ่ไปให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน  :  

  เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Residential University 

 เอกสารประกอบที่ 3.2.2-1  โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาได้รับและ 

           เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

            ประจ าปีการศกึษา 2556 

 ตารางที่ 3.2.3-1     รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ขององค์การนักศึกษา  

            ปีการศึกษา 2556 

  ตารางที่ 3.2.4-1     รายการการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย  

            มหาวิทยาลัยและหนว่ยงานภายนอก  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     : ระบบและกลไกการท านุบ 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 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหนว่ยงานและ

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะ 10 ปี  

(พ.ศ.2555-2564) 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัด 

การเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา 
 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรม

นักศึกษา 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือกิจกรรม

นักศึกษา 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน : 

   1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารรีะยะ 10 ปี  (พ.ศ.2555-2564) 

    ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติ

การด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2) นอกจากนี้ยังมีการก าหนดนโยบายด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดสรรสวัสดิการส าหรับ

นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พ.ศ. 2555 (ดังเอกสารอ้างอิง 6.1.1-1) เพื่อ

ดูแลนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระบบโควต้าดนตรีนาฏศิลป์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ผู้แทนจากส านัก

วิชา และงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เป็นผู้ก ากับดูแล 

   2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและ/หรอืกิจกรรมนักศึกษา 

     ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้ จัดให้มีกิจกรรมด้าน             

การเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปบูรณาการประกอบการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น การจัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชน

ศิลปวัฒนธรรม การจัดสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติในการจัดค่ายเยาวชน

อาเซียน การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การจัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา 

การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การร่วม

เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดทูนสถาบันศาสนา เช่น การจัดพิธีท าบุญ              

ตักบาตร จัดพิธีเวียนเทียนในวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์                   

เรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย รวมถึงการจัดแสดงผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมของชมรมต่าง ๆ เป็นต้น 

  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

    ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้จัดให้มีบริการด้านชุด

และอุปกรณ์ประกอบการแสดงและห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์  มีการจัดการแสดงเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน เช่น การบรรเลงดนตรี

ไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้ นบ้ านในงานส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา การจัดแสดงดนตรีสากลประเภทวงสตริงคอมโบ ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีไทย

ในงานเกษตรแห่งชาติ งานสัปดาห์อาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ประกอบ

งานส าคัญต่าง ๆ เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย งานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเลี้ยง
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ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ในส่วนของการ

ให้บริการหน่วยงานภายนอก ได้รับการประสานงานให้แสดงในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานลอยกระทงจัด

โดยเทศบาลต าบลสุรนารี การแสดงดนตรีลูกทุ่งงานวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนคร

นครราชสีมาและการแสดงหมอล าในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาล

ต าบลคลองพิไกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น 

   4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและ/หรอืกิจกรรมนักศกึษา 

   ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ได้จัดให้มีการสรุปและ

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม

ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการ-

นักศึกษา ภายใต้แผนงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จะประเมินผลการด าเนินงานทุกครั้งจาก

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมและคณะท างาน  และผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดีทุกกิจกรรม (ดังตาราง

ที่ 6.1-1) 

   5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรอืกิจกรรมนักศกึษา 

      เมื่อได้ผลการประเมินจะน าผลการประเมินมาปรับใช้กับการด าเนินกิจกรรมในครั้ง

ต่อๆ ไป  ท าให้ปัญหาการท างานน้อยลงและผลการประเมินดีขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมอบรม

นาฏศิลป์ไทยซึ่ งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยการจัดเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่จะน ามาจาก

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมปีที่ผ่านมาแล้วน ามาเป็นเนื้อหาการอบรมในปีปัจจุบัน เช่น โครงการ

ส านึกรักความเป็นไทย แต่เดิมจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดยการจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพถ่าย  นักศึกษามีการให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเป็นการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยและ

จัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังและส านักรักความเป็นไทย  จึงมีการวางแผนและมีการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมโดยการน านักศึกษาไปเรียนรู้จากสถานที่จริงท าให้นักศึกษาส านึกและรักความเป็นไทย

มากขึ้น หรือในด้านวัสดุดนตรีและการแสดงที่เตรียมพร้อมส าหรับให้นักศึกษาใช้ฝึกซ้อมและท า

การแสดงส่วนใหญ่จะจัดหาไว้ตรงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถได้ใช้

วัสดุและอุปกรณ์ตรงตามความต้องการซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมของนักศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเปา้หมาย () หรือ 

ไม่บรรลเุปา้หมาย () 

มีการด าเนินการ                

5 ขอ้ 
5 คะแนน 5 ขอ้  
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รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

          การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารอ้างอิงที่ 6.1.1-1   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การจัดสวัสดิการ 

            ส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์  

            พ.ศ. 2555             

 ตารางที่ 6.1-1     ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ์ พัฒนา และ 

            สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมตอ่จ านวนนักศึกษา 

            ปีการศึกษา 2556   
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

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. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างตอ่เนื่อง  

4. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ  

รายละเอียดการด าเนินงาน  :  

   1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

    โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนใน

ลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2) มีการด าเนิน

กิจกรรมได้ตามแผนทุกกิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะท าการ

ประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

เป็นผู้กรอกแบบประเมิน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 100 ฉบับต่อกิจกรรม  

ในขณะเดียวกันได้น าผลการประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมครั้งถัดไป 

   2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  ในการด าเนินงานตามแผนประจ าปี (ดังเอกสารอ้างอิง 10.2-1) มีการตั้งเป้าหมายและ

สามารถด าเนินการตามเป้าหมายไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 80 ดังนี้ การจัดการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ 

ตั้งเป้าหมาย   ตามแผน 180 คน ด าเนินได้ 268 คน คิดเป็น  ร้อยละ 148.89 การบริการห้องซ้อม

ดนตรี ตั้งเป้าหมายตามแผน 1,154 คน ด าเนินการได้ 1,005 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 การให้บริการ

ชุดและอุปกรณ์การแสดง ตั้งเป้าหมายตามแผน 80 คน ด าเนินการได้ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50

นอกจากนี้ยังประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งจากบุคลากรและนักศึกษาจ านวน 400 คน 

ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5  (ดังเอกสารประกอบที่  

3.1.3-1) 
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  3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเน่ือง  

   โดยกิจกรรมด้ านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เช่น 

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมค่ายเยาวชน

ศลิปวัฒนธรรม กิจกรรมลานบันเทิง กิจกรรมการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

   4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก 

   โดยการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนได้

อย่างดียิ่ง เช่น กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการและเชิง

ปฏิบัติการด้านการปฏิบัติท่าร า  การแต่งกายแต่งหน้าท าผมประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ซึ่งผู้เข้ารับ

การอบรมโดยส่วนใหญ่เป็นครู – อาจารย์ – นักเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ของโรงเรียน ซึ่งมีครู อาจารย์จ านวนมากที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชานี้โดยตรง เมื่อเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ จะได้รับความรู้และ

เพิ่มศักยภาพของครู สามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ให้กับโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนและถือ

เป็นการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการน านักศึกษาที่มีทักษะ

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปสอนใหก้ับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆอีกด้วย 

   5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

   ไม่มีการด าเนินการ  เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่จัดในช่วงที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได ้

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ต้ังไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเปา้หมาย () หรือ 

ไม่บรรลเุปา้หมาย () 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
4 คะแนน 4 ข้อ  

 รายการหลักฐาน   : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

          การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารอ้างอิง 10.2-1   รายละเอียดโครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

          ปีการศึกษา 2556 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

           ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2556  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11   :  การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

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 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. สิ่งแวดล้อมดา้นความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูก    

สุขลักษณะและตกแต่งอย่างมคีวามสุนทรีย์ 
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิัศนใ์ห้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ 

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้ 

นักศึกษาและบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น  

1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน  : 

   1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

    ส่วนกิจการนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น การด าเนิน

กิจกรรม 5 ส ประจ าหน่วยงาน และมีการด าเนินงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  การจัดกิจกรรม “สัปดาห์

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย” มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย การพัฒนา

ศักยภาพผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

นักศึกษา การจัดค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม การอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย (ดังตารางที่ 3.1-2) 

เป็นต้น 

   2. อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์  

  มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้และให้บรรยากาศแห่งความเป็นไทย เช่น การจัดป้ายให้

ความรู้ด้านการแต่งกายแบบไทย การแต่งกายประกอบการแสดงนาฏศลิป์ การจัดห้องซ้อมดนตรีไทย 

ดนตรีพื้นบ้าน  ให้มีการฝึกซ้อมดนตรีทุกวันเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านไป มา ได้รับกลิ่นอาย

ของความเป็นไทยและความเป็นสากล 
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   3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

  มีการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ใช้ซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสม่ าเสมอมี

การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกหญ้าบริเวณที่ฝึกซ้อม และการจัดวางโต๊ะม้าหินอ่อนให้

นักศึกษาได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 

   4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรม

สม่ าเสมอ 

   มีการจัดให้มีห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ

บุคลากรและนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการห้องฝึกซ้อมได้ทุกวันและในเวลาท า

การ ประกอบด้วยห้องซ้อมดนตรีสากล ห้องซ้อมดนตรีไทย ห้องซ้อมดนตรีพืน้บ้านและห้องซ้อม

ร้องเพลง โดยมีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ ในปีการศึกษา 2556 มีผู้มาใช้บริการ

จ านวน  1,005 คน รวมถึงการมีลานศิลปวัฒนธรรมที่มีเวทีส าหรับจัดการแสดงด้านศลิปวัฒนธรรม

และการแสดงในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเวทีกลางแจ้งบริเวณอาคารกิจการนักศึกษา  รองรับ

ในการจัดการแสดงของนักศกึษาด้วย 

  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่ เกี่ยวกับประเด็น 1-4                     

ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  สรุปจากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการพื้นที่ทางวัฒนธรรมมีผล                    

การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 (ดังเอกสาร

ประกอบที่ 3.1.3-1)    

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ                

ครบทุกข้อ ( 5 ขอ้) 
5 คะแนน 5 ขอ้  

หมายเหตุ  : 

 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มรีะเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย 

 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับพืน้ที่แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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รายการหลักฐาน   :  

 ตารางที่ 3.1-2      ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคุณภาพของการใหบ้ริการใน 3 ประเด็นหลัก 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

            ของส่วนกิจการนักศกึษา ปีการศกึษา 2556 
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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. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย                   

ที่ก าหนดครบถ้วน  

 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการ

ด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหน่วยงาน 

 

 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงานไปยังบุคลากรในหนว่ยงาน 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุน ให้บุ คลากรในหน่ วยงานมีส่ วนร่วมใน                       

การบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม                   

ความเหมาะสม   
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้

สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์

ของหน่วยงานและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  
 

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน

ตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

  1. ผู้บรหิารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรอืข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน  

   หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีหน้าที่บริหารงานส่วนกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา                    
ซึ่งส่วนกิจการนักศึกษามีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ และจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ  
  2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
   หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนกิจการนักศึกษา 
และในการท างานต่าง ๆ  ที่บุคลากรทุกคนต้องร่วมมือกัน เช่น งานฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิตใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ งานเฝ้าระวังกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ของนักศึกษาในสาขาวิชา งานสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เป็นต้น จะมี               
การประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันวางแผนการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานใน                
ปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามีการผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงาน
จัดท าฐานข้อมูลให้สามารถน ามาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานได้ ได้แก่ ฐานข้อมูล
นักศึกษาหอพัก ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา  ฐานข้อมูลทุนการศึกษา  และฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศกึษา ซึ่งฐานขอ้มูลดังกล่าวสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ (http://web.sut.ac.th/dsa) 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 
  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้างานเป็นประจ าทุกเดือน 
และให้หัวหน้างานประชุมบุคลากรภายในงานทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส่วนกิจการนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน และ
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการก ากับ
ติดตาม ดูแลผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้ง หัวหน้าส่วนกิจการนักศกึษา
จะน าเรื่องที่ได้จากการประชุมประสานงานบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การบริหาร
จัดการ และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
และน าสู่การปฏิบัติ ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนรับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง  
  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ              
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม   
   หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
หน่วยงานตั้งแต่การประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง

http://web.sut.ac.th/dsa
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ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดบุคลากรหลักที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ซึ่งในการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะมีการประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันก่อนและระหว่างการด าเนินงาน เพื่อให้เข้าใจงานตรงกันและร่วมกันศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยได้น าแนวทางและปัญหาที่เคยเกิดขึ้นใน           
การด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในการประชุมด้วย อีกทั้ง หลังจาก
ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผล                     
การด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  ในแต่ละงาน
ของส่วนกิจการนักศึกษา จะมีหัวหน้างานเป็นผู้ก ากับดูแล โดยในแต่ละงานจะมีโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา ด าเนินงานในความรับผิดชอบและร่วมกันประชุม
วางแผนด าเนินงาน  ประเมินผลการด าเนินงาน  แก้ ไขปรับปรุงการท างาน  และรายงานให้
ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 
  5. ผู้บรหิารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
   หัวหน้าส่วนกิจกิจการนักศึกษาจะมีการกระตุ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ทุกคนภายในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุก

คนเข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 

7.1.5-1)   และส่วนกิจการนักศึกษามีการจัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  โดย

ในแต่ละปีงบประมาณจะมีการมอบหมายให้แต่ละงานรับผิดชอบในการสืบค้นหัวข้อ/ข้อมูลการ

สัมมนาที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยในปีงบประมาณ               

พ.ศ. 2556 ส่วนกิจการนักศกึษามีการจัดสัมมนาเรื่อง กิจการนักศกึษากับการพัฒนานักศึกษาให้

เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  กิจกรรมสานสัมพันธ์-และทัศนศึกษา ที่  จ.ชลบุรี ในระหว่าง  วันที่               

8-11 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศนข์องบุคลากรในหน่วยงาน(ดังเอกสารประกอบ

ที่ 7.1.5-1) 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

   หัวหน้าส่วนกิจการนักศกึษายึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารงาน 

 7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบประเมิน                 

ของมหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนกิจการ

นักศกึษา   โดยระบบประเมินปีละ 3 ครั้ง    
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การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ (7 ข้อ) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน   : 

 ตารางที่ 7.1.5-1     ข้อมูลบุคลากรสว่นกิจการนกัศกึษาทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ 

           และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

           ปีการศกึษา 2556   

 เอกสารประกอบที่ 7.1.5-1    สรุปผลการสัมมนาส่วนกิจการนักศกึษา ประจ าปี  2556   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

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   :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
 

 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่

สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้           

ที่ก าหนดในข้อ 1  
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผูม้ี

ประสบการณต์รง (tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

4. มีการรวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู ้ทั้งที่มอียู่ในตัวบุคคลและ

แหลง่เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

 

5. มีการน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศกึษาปัจจุบัน

หรอืปีการศึกษาที่ผา่นมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน   : 

  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงาน 

               คณะท างานการจัดการความรู้  ส่วนกิจการนักศึกษา  (ดังเอกสารประกอบที่          

7.2.1-1)  ได้จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ในรอบปีการศึกษา 2556 เพื่อก าหนด
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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส่วนกิจการนักศึกษาตามวิธีจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการ

ความรู้ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้คณะท างานน าเสนอ

ผลงานเด่นของหน่วยงานตนเองที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เป็นเลิศ มติที่ประชุมเห็นชอบประเด็น

ความรู้  จ านวน 3 เรื่อง และได้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (ดังเอกสารประกอบที่          

7.2.1-2)  คือ 

   1.1 การจัดท าท่าแสดงมาตรฐานของเชียร์ลีดเดอร์ “เพลงมาร์ชสุรนารี” ซึ่งเป็น

เพลงประจ ามหาวิทยาลัยส าหรับการแขง่ขันกีฬาน้องใหม่ (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-1)   

    1.2 การจัดท าระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา (ดังเอกสารอ้างอิง 

7.2.1-2)   

   1.3 การพัฒนาแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ในหอพักของนักศกึษาที่พักอาศัยอยู่ใน

หอพัก(ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-3)   

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

     ส่วนกิจการนักศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
จริง  จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบจากการปฏิบัติของบุคลากร  ที่ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบมากยิ่งขึ้น (ดังเอกสารอ้างอิง ตามข้อ 1 ) 

  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

           คณะท างานบริหารจัดการความรู้ ส่วนกิจการนักศึกษา เปรียบเสมือนผู้น าหรือ          

คุณอ านวย กล่าวคือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการแสวงหาประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่

เกิดขึ้นจากบุคลากรของส่วนกิจการนักศึกษาที่ได้พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างโดดเด่น 

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัดเวลาและทรัพยากร และได้น าไปขยายผลให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาองค์ความรู้ที่เกิดขึน้  ผา่นการประชุมของหน่วยงานให้เห็นชอบ

ถือปฎิบัติ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

   3.1 เรื่อง “การจัดท าท่าแสดงมาตรฐานของเชียร์ลีดเดอร์ “เพลงมาร์ชสุรนารี” 

ซึ่งเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยส าหรับการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ในรูปแบบวีดีทัศน์   เป็น            

การมองเห็นปัญหาการแสดงของเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละกลุ่มสีในการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ที่จะมี

กิจกรรมส าคัญการร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยพร้อมกันทุกสีโดยเชียร์ลีดเดอร์จะแสดงท่ามือ

ของตัวเองพบว่า ท่ามือจะมีการแสดงไม่เป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้ประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มสี

ว่าท าอย่างไรท่ามือจึงจะเป็นท่ามาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้ใช้ท่าของทีมสีที่

ชนะเลิศกองเชียร์เป็นท่ามาตรฐานในการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ในปีถัดไป และได้ท าการบันทึกวีดีทัศน์
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เพื่อแจกจ่ายให้ทุกกลุ่มสีในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป แตย่ังไม่ถือว่าเป็นท่ามือมาตรฐานของมาร์ช 

มหาวิทยาลัย เพราะต้องให้องค์กรหรือหน่วยงานหลักของนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยน าไป

พิจารณาต่อไป (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-1)   

    3.2 เรื่อง “การจัดท าระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา”  หน่วยงานของ

ส่วนกิจการนักศึกษาจะมีครุภัณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก  โดยเฉพาะงานด้านหอพัก

นักศึกษา ที่มีครุภัณฑ์อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก การจัดฐานข้อมูลครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน

ตามทะเบียนรหัสครุภัณฑ์ จ านวนที่จัดซื้อ สถานที่อยู่ตามรหัสครุภัณฑ์ และการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยใหก้ารก ากับดูแลครุภัณฑห์อพักมิให้

สูญหาย  สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ง่ายหากมีการโยกย้ายหรือจ าหน่าย  ในระบบฐานข้อมูลที่

ส าคัญจะประกอบไปด้วยรหัสครุภัณฑ์ ปีที่จัดซื้อ  ภาพถ่าย ที่อยู่และผู้รับผิดชอบซึ่งจะท าให้ง่าย

ในการตรวจสอบ (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-2)   

    3.3 เรื่อง “การพัฒนาแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ในหอพักของนักศึกษา”           

ส่วนกิจการนักศึกษา  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ท าหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา 

หน่วยงานได้พยายามพัฒนาระบบการยืมครุภัณฑ์ในห้องพักของนักศกึษามาโดยตลอด  แต่ยังไม่

มีระบบหลักฐานครุภัณฑ์ที่สมบูรณ์สามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้ และเกิดความสะดวกทั้ง

บุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าพักได้ การพัฒนาระบบการยืมครุภัณฑ์ในห้องพัก โดยยึดโดยใช้รหัส

ครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑห์อพักมาเป็นหลักฐานส าคัญในการยืมครุภัณฑข์องนักศกึษา

ผูพ้ักอาศัย จงึท าให้เกิดประโยชน์ (ดังเอกสารอ้างอิง 7.2.1-3)  ดังนี้คอื 

    1) สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ชัดเจนเพราะมีเลขรหัสครุภัณฑ์

และลายมอืชื่อนักศึกษาผูย้ืม 

    2) ลดการใช้กระดาษ จากแบบฟอร์มเดิม กระดาษ 1 แผ่นต่อนักศึกษา 1 คน 

มาเป็นกระดาษ 1 แผ่นตอ่นักศึกษา 3-4 คน ตามขนาดจ านวนผูเ้ข้าพัก 

    3) เกิดความสะดวกทั้งบุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าพัก หากห้องพักใดไม่มี    

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ เข้าพักให้ถือว่าการลงลายมือชื่อของในภาคการศึกษาที่  1 ของ             

ปีการศึกษานั้น ๆ ครอบคลุมทั้ง 3 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 บุคลากรจึง

ด าเนนิการเฉพาะหอ้งพักที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ข้าพัก 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

  ส่วนกิจการนักศกึษา มีการด าเนินการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู ้ดังนี ้

            4.1 ประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดท าท่าแสดงมาตรฐานของเชียร์ลดีเดอร์ “เพลงมาร์ช 

สุรนาร”ี ซึ่งเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยส าหรับการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ได้จัดเก็บในรูปแบบวีดีทัศน์ 
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เรียบร้อยแล้ว 

          4.2 ประเด็นความรู้เรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา                 

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผู้ดูแลระบบจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน

คอมพิวเตอร์ แต่บุคลากรผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Excel  และได้น าระบบ

ฐานข้อมูลมาสร้างเป็นฐานข้อมูลแบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์ในห้องพักให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่ง            

ทุกคนมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้นได้ และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันได้ด้วยตนเอง 

           4.3 ประเด็นความรู้เรื่อง การพัฒนาแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ในหอพักของ

นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก  มีเอกสารแบบฟอร์มเกิดจากการน าระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

หอพักนักศึกษา ตามข้อ 2 มาพัฒนาเป็นแบบฟอร์มลงชื่อยืมครุภัณฑ์ของนักศึกษาที่พักอาศัยใน

หอพักมหาวทิยาลัย  ซึง่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมดูแลการใชค้รุภัณฑข์องหอพักนักศึกษา 

    5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ                

ปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ

ของผู้ มี ป ระสบการณ์ ตรง (tacit knowledge) ที่ เป็ นแนวปฏิบั ติที่ ดี มาปรับ ใช้ ใน                        

การปฏิบัติงานจริง 

    ในประเด็นความรู ้จ านวน 3 เรื่อง  คอื  

     5.1 การจัดท าท่าแสดงมาตรฐานของเชียร์ลีดเดอร์ “เพลงมาร์ชสุรนารี” ซึ่ง

เป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลัยส าหรับการแขง่ขันกีฬาน้องใหม่     

    5.2 การจัดท าระบบฐานขอ้มูลครุภัณฑห์อพักนักศกึษา  

     5.3 การพัฒนาแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ในหอพักของนักศึกษาที่พักอาศัย

อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ได้จ านวน 2 เรื่องคือ  การจัดท าระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาและการพัฒนา

แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑใ์นหอพักของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก  ส่วนการจัดท าท่าแสดง

มาตรฐานของเชียร์ลีดเดอร์ “เพลงมาร์ชสุรนารี”  จะมีการน าไปเสนอที่ประชุมคณะท างาน

จัดการการแขง่ขันกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 ต่อไป 

การประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

5 ข้อ 
5 คะแนน 5 ข้อ  
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รายการหลักฐาน   : 

   เอกสารประกอบที่ 7.2.1-1   ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 35/2554  

           เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานการจัดการความรู้  

           ส่วนกิจการนักศึกษา 

  เอกสารประกอบที่ 7.2.1-2  รายงานแผนและผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

           ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 เอกสารอ้างองิ 7.2.1-1    ภาพปกซีดที่าเชยีร์ลีดเดอร์เพลงมาร์ช มทส 

  เอกสารอ้างองิ 7.2.1-2     การจัดท าระบบฐานขอ้มูลครุภัณฑห์อพักนักศกึษา  

 เอกสารอ้างองิ 7.2.1-3    แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑใ์นหอพักของนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3      : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  :      

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มแีผนระบบสารสนเทศ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของ  

หนว่ยงาน โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ใน  

การด าเนินงานประกันคุณภาพ  

 

 

3. มกีารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศมา 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

5. มกีารส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือขา่ยของหนว่ยงานภายในและภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

  ส่วนกิจการนักศึกษา มีระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ

หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนินการร่วมกับ

ศูนย์บริการการศึกษา  ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนส่งเสริมวิชาการ และส่วนแผนงาน  เพื่อน า

ข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลนักศึกษามาประมวลผลและใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่กล่าวมา

ข้างต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ทั้งนี้รายการบันทึกข้อมูลและแบบแสดงรายงานของแต่ละ

หน่วยงานจะด าเนินการภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น  ๆ อาทิเช่น ในระบบฐานข้อมูลที่                 

ส่วนกิจการนักศึกษาบันทึกมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  

      1) งานกิจกรรมนักศึกษา  

      2) งานวินัยนักศึกษาและการทหาร  

      3) งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และ 

     4) งานทุนการศกึษา  
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     โดยมีรหัสผ่านเพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ Back office ของฐานข้อมูลออราเคิล

ของศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งนีร้ายละเอียดหัวข้อการบันทึกข้อมูล และแบบการแสดงรายงาน

ข้อมูลของหน่วยงานส่วนกิจการนักศึกษา ทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้น  จะแสดงรายละเอียดหัวข้อใน

รายการหลักฐานท้ายตัวบ่งช้ีนี ้(ดังเอกสารประกอบที่ 7.3.1-1 และเอกสารอ้างอิง 7.3.1-1) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน 

โดยครอบคลุมการบรหิารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  ส่วนกิจการนักศึกษา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม

ภารกิจของหน่วยงาน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน โดยในส่วนของ Front office ของ

ระบบทะเบียนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลการเรียน ประวัตินักศึกษา รายละเอียดด้านวินัย

นักศึกษา ทุนการศกึษา หอพักของนักศึกษา เป็นรายคนได้ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับอนุญาตให้

เข้าใช้งานในระบบได้ใน 3 งาน ประกอบด้วยงานทุนการศึกษา, งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

และงานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนของนักศึกษาใน

การด าเนินงานตามภารกิจของทั้ง 3 งานข้างตน้  

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

   ส่วนกิจการนักศกึษา มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 4 หน่วยงาน                      

ประกอบด้วย งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก งานวินัยนักศึกษาและ

การทหาร และงานทุนการศึกษา  เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในระบบ Back office ที่ได้มีการบันทึก

ข้อมูล และแบบแสดงรายงานของระบบที่หน่วยงานได้จัดท า พบว่าผู้ ใช้ระบบสารสนเทศมี                    

ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52  

  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

  ส่วนกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ ใช้  โดยประสานขอ                    

ความอนุเคราะห์ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา ด าเนินการปรับปรุง            

การบันทึกข้อมูลและรูปแบบรายงานที่ต้องการเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น ข้อมูล

การจองหอพักของนักศึกษา ข้อมูลการตรวจสอบสถานภาพทุนต่อเนื่อง เป็นต้น 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  การส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่ายของหน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษากับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      5.1 งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อบันทึกการได้ทุนการศึกษาของ

นักศึกษา ทุกประเภททุน และทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการน าไปใช้บริหาร
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จัดการด้านทุนการศึกษา และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง

หนว่ยงานภายนอก และหนว่ยงานภายใน ดังนี้  

        1) ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากเว็บไซต์              

E-student loan ส าหรับใหม้หาวิทยาลัยที่มนีักศกึษายื่นกู้ยืมเงนิผา่นระบบ E-student loan ในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ  E-student loan 

ของ กยศ. ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการทั้งในส่วนของนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงาน และฐานะผู้บริหาร มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งส่วนของสถานศึกษาและตัวนักศึกษาผู้

กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 40 ขั้นตอน  ซึ่งมีกระบวนการยืนยันค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่นักศึกษาต้อง

ด าเนินการทุกภาคการศกึษา 

        2) ระบบฐานข้อมูล โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ส าหรับบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุน

เฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นข้อมูลการส่งต่อนักเรียนทุนจากระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี 

เพื่อรายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งมี               

ส านักนโยบายและแผน กระทรวงศกึษาธิการ เป็นผูร้ับผดิชอบระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 

    3) หน่วยงานภายใน ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี 

งานทุนการศกึษา ได้ส่งผ่านข้อมูล เพื่อแสดงขอ้มูลด้านการได้รับทุนการศกึษาของนักศกึษาในทุก

ระดับการศึกษา เพื่อแสดงผลการได้รับทุนที่นักศึกษาได้รับทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงดูขอ้มูลทั้งหมดได้ 

   5.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับ 

ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี  เพื่อแสดงข้อมูลการพักอาศัยของนักศึกษา และ     

การช าระเงนิค่าหอพักนักศกึษา 

   5.3 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับ

หนว่ยงานศูนย์บริการการศึกษา เพื่อแสดงขอ้มูลการกระท าผิดวินัยนักศึกษาของนักศึกษา 

              5.4 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการส่งข้อมูลการท ากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อ

บันทึกขอใบเกียรตบิัตรกิจกรรมนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  

รายการหลักฐาน   :    

  เอกสารประกอบที่ 7.3.1-1   รายการเมนูระบบสารสนเทศ ส่วนกิจการนักศกึษา 
 เอกสารอ้างอิงที่ 7.3.1-1   ระบบฐานข้อมูลส่วนกิจการนักศึกษา Back Office  
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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. มกีารแตง่ตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ้ริหาร และ

บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ตามบริบทของหน่วยงาน  
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ 

ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2   
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูงและ

ด าเนนิการตามแผน 
 

5. มกีารติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

6. มกีารน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์                

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

   1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรภายใน

หน่วยงานร่วมเป็นคณะท างาน 

    มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน ตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่  1290/2554 ลงวันที่  28 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (ดังเอกสารประกอบที่ 7.4.1-1) ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้มี 
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ส่วนรว่มในระบบการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท

ของหน่วยงาน  

    ส่วนกิจการนักศึกษามีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์คู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ภายในหน่วยงานส่วนกิจการนักศึกษา                

ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน                

การบริหารงาน 6 ด้าน (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-1 SUT-RM1) ดังนี้  
    2.1 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีปัจจัยเสี่ยงคือ นักศึกษาเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุการจราจร อุบัติเหตุจากการเดินทางไปท ากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย และการเกิด

อัคคีภัยในหอพักนักศึกษา  

    2.2 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีปัจจัยเสี่ยงคือ  ระบบ

สารสนเทศส่วนกิจการนักศึกษาไม่สมบูรณ์ท าให้การตรวจสอบข้อมูลนักศกึษาไม่เป็นปัจจุบัน   

     2.3 ด้านบุคลากร มีปัจจัยเสี่ยงคือ บุคลากรไม่เพียงพอ มีภาระงานมากไม่

สามารถด าเนินกิจกรรมทุนการศกึษาในเชิงรุกได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานทุนการศกึษา  

     2.4 ด้านชื่อเสียง มีปัจจัยเสี่ยงคอื การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หอพักไม่

เพียงพอ  

     2.5 ด้านการเงินและทรัพย์สิน มีปัจจัยเสี่ยงคอื ครุภัณฑ์หอพักสูญหาย ทรัพย์สิน

นักศึกษาในหอพักถูกขโมย  

    2.6 ด้านปฏิบัติงาน มีปัจจัยเสี่ยงคือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ได้ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่

ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

   คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 เสนอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  (ดั งเอกสารอ้างอิงที่  7.4.3-1 SUT-RM2, 

7.4.3-2 SUT-RM3) 

   4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 

    คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการประชุมร่วมกันวิเคราะห์

และจัดล าดับความเสี่ยงทั้งหมดแล้วพบว่าทุกปัจจัยเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ทั้งหมด 

จงึไม่มกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   

  5. มีการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
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    คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศกึษา มีการตดิตามและประเมินผล 

การด าเนินงาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาผลการด าเนินงานตามกิจกรรม

ควบคุมที่ระบุไว้ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงและก าหนดร้อยละของความส าเร็จ รายงานผลการ

ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมี

การติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

   คณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา มีการน าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผน และวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปทุกปี 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน   : 

  เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีที่ 1290/2554  

            เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน  

           ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554  

 เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.2-1   ค าอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง  

           (SUT-RM 1)   

 เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.3-1   รายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหน่วยงาน 

                                  ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   

            พ.ศ. 2555 (SUT-RM 2)  

 เอกสารอ้างอิงที่ 7.4.3-2    การจัดล าดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ ์ 

            (SUT-RM 3)  
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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 าเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ               

4 หรอื 5 หรอื 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 หรอื 8 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

และ สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และ

ด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยผู้บริหารหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย  
 

3. มกีารก าหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเติมตามภารกิจของหนว่ยงาน  
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 

    1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ               

    2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  

โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 

    3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาของหน่วยงาน     

 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง              

การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้              

ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี ้
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในของหน่วยงาน    
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี ()หรอืไม่มี () 

การด าเนินการ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรม

ร่วมกัน 
 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่

หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและ 

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา (ชุดใหม่) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 454/2556          

ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.1-1)  มีการประชุมคณะท างานฯ เพื่อปรับปรุง
ตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษาให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ท า

ความเข้าใจ จัดแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบในแต่ละตัวบ่งชี ้และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามตัวบ่งชีข้องส่วนกิจการนักศกึษาทุกปีการศกึษา 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

   ส่วนกิจการนักศึกษาให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก 
โดยก าหนดใหแ้ต่ละงานจัดท าตัวบ่งชีข้องแต่ละงาน และด าเนินการใหม้ีผลตอบสนองในตัวบ่งชี้ของแต่

ละงาน โดยมีการประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการให้ความรู้ใน

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา 2556 ได้จัด
อบรมในวันที่  30 พฤศจิกายน 2556  โดยมีหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นวิทยากร และได้น ากลุ่ม

ผู้น านักศึกษาประกอบด้วยองค์การบริหารและสภานักศึกษา จ านวน 84 คน ไปศึกษาดูงานด้าน                  

การประกันคุณภาพโครงการนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556  (ดังเอกสารประกอบที่ 3.2.2-1 และ 

9.1.2-1)  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
   ส่วนกิจการนักศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยองค์ประกอบและ              

ตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) และมีการเพิ่มตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก เพื่อ 
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แสดงถึงภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศกึษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน 12  ตัวบ่งชี ้รวม 
องค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพการศกึษา ส่วนกิจการนักศกึษา ปีการศกึษา 2556 ทั้งสิ้น 

7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
  4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และ  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงาน     

   ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

   1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

     โดยการวางแผนและด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
(ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.4-1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยการติดตามข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน                 

เพื่อน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศึกษา ทุกปีการศึกษา โดยใน                    
ปีการศึกษา 2555 มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่  1-2 กรกฎาคม 2556                 

(ระดับหนว่ยงาน)  และระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 (ระดับสถาบัน)   

    2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี

ข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    ส่วนกิจการนักศึกษาจัดท าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                        
ทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเผยแพร่ข้อมูล

บนเว็บเซต์สว่นกิจการนักศึกษา  (http://www.sut.ac.th/dsa) 

    3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน     

     ส่วนกิจการนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ

การศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ ตามที่ปรากฏ

ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศึกษา ซึ่งหากพบว่าผลการด าเนินงานใน        

ตัวบ่งชี้ใดที่ได้ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการทบทวนผลการด าเนินงานใหม่และปรับแผน  

การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 

  ส่วนกิจการนักศึกษาได้น าผลจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในทั้งระดับ 

http://www.sut.ac.th/dsa
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หนว่ยงานและระดับสถาบันไปก าหนดมาตรการและรายละเอียด วิธีการด าเนินการตามมาตรการ  
เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป (ดังเอกสารประกอบที่ 9.1.5-1, 9.1.5-2 และ 

9.1.5-3)   

  6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน    

  ส่วนกิจการนักศึกษามีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ได้แก่ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาหอพัก ฐานข้อมูลทุนการศึกษา ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา ฐานข้อมูลกิจกรรม

นักศึกษา (http://www.sut.ac.th/dsa) 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

คณาจารย์ นักศกึษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บรกิารตามภารกิจของหน่วยงาน 

   ส่วนกิจการนักศึกษามีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานที่ได้จากการ

ประเมินตนเอง ในการประชุมเวที QA เป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อให้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ โดยน าเสนอต่อผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย มีท่านอธิการบดีเป็นประธานการประชุม  นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาซึ่งเป็น

ผู้รับบริการของส่วนกิจการนักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการรับบริการในทุกงานเพื่อน ามา

ปรับปรุงการให้บริการ (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

หน่วยงานภายในและ/หรอืภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

       ส่วนกิจการนักศึกษาได้มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาทั้งกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยการเข้าร่วมประชุมในประเด็นองค์ประกอบ

และตัวบ่งชีต้่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และกับสถาบันภายนอกได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

   1. การศกึษาดูงานของคณะผูบ้ริหารและอาจารย์คณะศลิปะศาสตร์          

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 

    2. การศกึษาดูงานของคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย  

วิทยาเขตตรัง เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 

                    3. การศกึษาดูงานของคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย  

วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 

                    4. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ                        

สุราษฎรธ์านี เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 

                   5. การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 

    6. การร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง “ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประกันคุณภาพ 

http://www.sut.ac.th/dsa
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การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” ของเครือข่ายC-เชิงประเด็น การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(มทส.) จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศกึษา (สกอ.)  

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ                

8 ข้อ 
4 คะแนน 8 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

  เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1    ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 454/2556   

            เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา  

            ส่วนกิจการนักศกึษา ลงวันที่ 5 เมษายน 2556  

 เอกสารประกอบที่ 3.2.2-1  โครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาใหแ้ก่นักศกึษา 

             ปีการศกึษา 2556  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 เอกสารประกอบที่ 9.1.2-1  โครงการน านักศกึษาศกึษาดูงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

              ปีการศกึษา 2556  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 เอกสารประกอบที่ 9.1.4-1  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน  

 เอกสารประกอบที่  9.1.5-1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหนว่ยงาน)  
         ปีการศึกษา 2555  

 เอกสารประกอบที่  9.1.5-2  การด าเนินงานตามมาตรการ ตามรายงานการประเมินตนเอง  

           (SAR) ของหน่วยงาน  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 เอกสารประกอบที่  9.1.5-3  การด าเนินงานตามจุดออ่นจากผลการประเมินตนเอง 

           (SAR) ระดับหนว่ยงาน และผลการประเมินคุณภาพ 

           การศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศกึษา 2555  

   ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556   ส่วนกิจการนักศึกษา 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

           ของส่วนกิจการนักศกึษา ปีการศกึษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ 12.1     :    มีบริการด้านหอพักนักศกึษา 

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 าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาและ 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

2. มีการบริการ ตอ่ไปนี้ 

    2.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

    2.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 

    2.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา เช่น 

ศูนย์การเรียนรู้     

    2.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยใหท้ี่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละ

หอพัก 

 

3. จัดใหม้ีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใชชี้วิต  
4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก  
5. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

6. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกปี    

7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้าน

หอพักนักศกึษา 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

  1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาและด้าน

การพัฒนานักศกึษา 

   มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ สอดคล้องกับภารกิจ 

ของส่วนกิจการนักศึกษาและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
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สุรนาร ีระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 

 2. มีการบริการ ต่อไปน้ี 2.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา                 

2.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา 2.3 การบริการจัด

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 2.4 การจัดระบบที่ปรึกษา

หอพักโดยให้ท่ีปรกึษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก 

       งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก จัดใหม้ีการบริการทั้ง 4 ด้าน ตอ่ไปนี ้

           2.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตของนักศกึษา  

    งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการจัดที่พักที่สะอาด สะดวก สบาย 

และปลอดภัยในราคาที่ยุติธรรมให้นักศึกษา ประกอบด้วย 

      1) ห้องพักมีขนาดพื้นที่ 24 ตารางเมตร โดยเฉลี่ย 1 คน/ 6-8 ตารางเมตร 

ภายในห้องพักมี วัสดุ–ครุภัณฑ์จัดให้แต่ละคน ได้แก่ เตียง ที่นอน หมอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่าน

หนังสือ ช้ันวางหนังสอืพร้อมโคมไฟอ่านหนังสือและเก้าอี้ 

     2) มีบริการผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน มีบริการซักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย            

2 สัปดาห/์ ครั้ง 

     3) มีพนักงานท าความสะอาดประจ าหอพักทุกอาคาร 

     4) มีพนักงานจัดเก็บขยะ 

     5) มีพนักงานภูมิทัศน์ตกแตง่บริเวณโดยรอบอาคารหอพัก  

     6) มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าหอพักทุกอาคารตลอด                

24 ช่ัวโมง พร้อมกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าหอพัก 

       7) มีช่างซ่อมบ ารุงและนักศึกษาอาสาช่าง ซ่อมใหบ้ริการ 

     8) มีส านักงานบริการ จ านวน 8 จุด กระจายในพื้นที่หอพักเพื่อบริการ

นักศกึษา     

          9) มีที่ปรึกษาหอพักน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย 

โดยมีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง    

      10) มีรถโดยสาร (รถเมล์) ประจ าทางใหบ้ริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น 

      11) มีโรงอาหารให้บริการบริเวณหอพัก จ านวน 2 อาคาร 

     12) มีร้านสะดวกซือ้ จ านวน 3 ร้าน  

     13) มีร้านเสริมสวยบุรุษและสตร ีจ านวน 1 รา้น 

     14) มีหนังสอืพิมพ์ใหบ้ริการประจ าหอพัก ๆละ 2 ฉบับ ตอ่วัน  

      15) มีตู้น้ าเย็น-น้ าร้อนบริการหอพัก ๆละ 2 เครื่อง น้ าดื่มสะอาดขนาดถัง 

20 ลิตร จ านวน 30 ถังต่อหอพัก 

      16) มีตู้เย็นส าหรับแช่อาหารและเครื่องดื่มหอพักละ 2 เครื่อง  
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     17) โทรศัพท์สาธารณะประจ าหอพักละ 2 เครื่อง  

     18) มีบริการระบบอินเตอรเ์นตไร้สายสามารถใช้อนิเตอร์เนตในห้องพักได้ 

     19) มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เนต หอพักละ 2 เครื่อง  

     20) มีเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวีหอพักละ 2 เครื่อง  

     21) มีระบบเสียงตามสายหอพัก 

     22) มีเครื่องซักผา้หยอดเหรียญหอพักละ 4 เครื่อง 

     23) มีเครื่องเบิกเงนิสดอัตโนมัตขิองธนาคารในบริเวณหอพัก จ านวน 5 จุด 

     24) อัตราค่าธรรมเนียมหอพักก าหนดเป็นรายภาคการศึกษาที่รวมบริการ

ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ยกเว้นบริการของเอกชน 

         2.2  การบรกิารด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา  

     งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก มกีารจัด 

     1) หอ้งทบทวน/ หอ้งอา่นหนังสือ จ านวน 19 หอ้ง 

     2) จัดพื้นที่ลานโล่งใต้อาคารหอพักส าหรับทบทวนวิชากลุ่มเล็กประมาณ 

10-15 คน จ านวน 6 จุด 

                3) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยจัดให้มี

บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าทุกหอพัก การส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS จัดให้มเีว็บไซด์ของงาน

บริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

           2.3 การบรกิารด้านการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา เช่น 

ศูนย์การเรียนรู้ 

      งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา               

ห้องทบทวนรายวิชา พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ขนาด 120-300 ที่นั่ง จ านวน 7 ห้อง 

(หอ้งปรับอากาศ) และมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ มีคอมพวิเตอร์ 18 เครื่อง จ านวน 1 หอ้ง  

    2.4  การจัดระบบที่ปรกึษาหอพักโดยให้มีท่ีปรกึษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก  

    งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่

ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพักอย่างน้อยหอพักละ 1 คน เพื่อดูแลใหค้วามช่วยเหลือนักศกึษา ก ากับ

ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของหอพัก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้หอพักนักศึกษาเป็นหอพักที่

เหมาะกับการพักอาศัย การศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้

ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆของนักศึกษาในหอพัก ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยใน

หอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก ประสานงานกับผู้ปกครอง

นักศกึษาและหนว่ยงานต่างๆ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือนักศึกษาใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก และดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก ทั้งนี้                    

ที่ปรึกษาหอพักมีเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

และช่วงที่ 2 เวลา 13.00 – 22.00 น. (พักเวลา 17.00 – 19.00 น.)  นอกจากนั้นที่ปรึกษาหอพักยังมี         
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การปฏิบัติงานเวร ดังนี ้วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 16.30 – 22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด 

นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 20.30 น. 

  3. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวติ 

   งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักจัดให้มีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้ง

ด้านการเรียนและการใชชี้วติ ดังนี้ 

    3.1 การใหค้ าปรึกษาแก่นักศกึษาช้ันปีที่ 1 เรื่องการปรับตัวใหเ้ข้ากับการใช้

ชีวติและการเรียนในมหาวิทยาลัย 

    3.2 การให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษาที่มผีลการเรียนต่ ากว่า 2.00 

    3.3 การใหค้ าปรึกษาอื่น ๆ ที่ นักศึกษามีปัญหาและขอค าปรึกษา     

   4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศกึษาในหอพัก 

    งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์    

ต่าง ๆ แก่นักศึกษาในหอพัก ดังนี้ 

    4.1 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก   

    4.2 โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการหอพักชุดใหม่ 

    4.3 โครงการอบรมคณะกรรมการหอพัก   

       4.4 โครงการพบปะผูป้กครองนักศึกษาใหม่หอพัก  

      4.5 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่หอพัก  

    4.6 โครงการแนะน าการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการหอพัก    

      4.7 โครงการกีฬาน้องใหม่ (จัดร่วมกับสถานกีฬาและสุขภาพ)   

        4.8 โครงการอวยพรวันเกิดนักศึกษาหอพัก   

       4.9 โครงการวันสัมพันธ์ชาวหอ           

    4.10 โครงการกีฬาชาวหอ  

    4.11 โครงการด้านทักษะทางสังคม 

    4.12 โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

    4.13 โครงการด้านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประจ าจังหวัดนครราชสีมาและการท่องเทีย่ว 

    4.14 โครงการด้านการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   5. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

    งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการด าเนินการตามแผนได้มากกว่า                 

ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2556 (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1) 

   6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกปี 

    การตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกสิน้ปีการศกึษาโดยได้ท าการ 

ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการของงานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก ส่วนกิจการนักศกึษา  
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ประจ า ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า   

ผูร้ับบริการม ีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.27 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านหอพัก

นักศกึษา 

   งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อ

ปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา โดยมีการประชุมหัวหน้าหน่วยที่ปรึกษาหอพักและ

บุคคลากรหอพักทุกคนร่วมกับผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีการประชุม

จ านวน 5 ครั้ง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.1.7-1) 

การประเมินตนเอง    : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (7 ขอ้) 
5 คะแนน 7 ข้อ  

รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1 -1       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

             งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Residential University  

 เอกสารอ้างอิงที ่1.1.6-1       ผลการด าเนินการตามไตรมาส  ปีงบประมาณ 2556 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1     สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

           ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2556 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.1.7-1      สรุปประเด็นการประชุมงานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 
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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 () หรอื ไม่มี () 

การด าเนินการ 

1. มกีารจัดท าแผนการให้บริการดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา  
2. มีการจัดสรรทุนการศกึษาการจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัด

โครงการเพื่อสนับสนุนการใหทุ้นการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้าน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
 

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  
4. มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศกึษา  
5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษา

ทุกสิน้ปีการศกึษา 
 

6. มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

ด้านทุนการศกึษา 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

 1. มีการจัดท าแผนการให้บรกิารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

  งานทุนการศึกษา มีการจัดท าแผนการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดย

จัดท าแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ดังตารางท่ี 12.2.1-1)             

  2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาการจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพื่อ

สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 

   มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพื่อ

สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (ดังตารางที่ 

12.2.2 -1)  ดังนี้ 

    2.1 งานทุนการศึกษา มีภารกิจในการระดมทุนการศึกษาเข้ากองทุนการศึกษา 

การจัดสรรทุนการศกึษา ตามประกาศ/ระเบียบมหาวิทยาลัย การตดิต่อประสานงานผู้ให้ทุนและ 
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ผูไ้ด้รับทุนการศึกษา ทุนที่ได้รับการจัดสรร จ าแนกตามแหลง่ผู้ให้ทุนได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

     1) ทุนรัฐบาล เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนการศึกษาของรัฐบาล 

ประกอบด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้

ในอนาคต หรอื กรอ.   

     2) ทุนมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน จากหน่วยงานภายนอก เป็นทุนที่องค์กรมูลนิธิ 

บริษัท ห้างร้าน บุคคลภายนอก ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้เปล่าให้กับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ในกลุ่มนี้มีองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคมากกว่า 30 องค์กร อาทิเช่น มูลนิธิชิน 

โสภณพนชิ, 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) ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

                       4.8) ทุนเฉลิมพระเกียรต ิ84 พรรษา 

                ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เทค โน โลยีสุ รนารี  ด า เนิ นการภายใต้

คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
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พิจารณาการให้ทุนกู้ยืมของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

และคณะกรรมการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   2.2 งานทุนการศึกษามีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา 

และหากมีเรื่องอื่นนอกเหนอืจากนี้ งานทุนการศกึษามีการประสานกันกับหน่วยงานภายในส่วนกิจการ

นักศึกษาที่มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น งานแนะแนว งานบริการและพัฒนานักศึกษา

หอพัก มีการประสานงานและส่งต่อศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย  

    2.3 มีโครงการในการสนับสนุนการด าเนินงานการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษา 

ได้แก่ การจัดประชุมนักศึกษาทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมปัจฉิม

นิเทศเพื่อให้ความรู้ในการใช้คืนเงินทุนการศกึษาของมหาวิทยาลัย ของรัฐบาล ส าหรับนักศกึษาที่

ก าลังส าเร็จการศึกษา  กิจกรรมการจ าหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค เพื่อน าเงินเข้ากองทุนช่วย            

ค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา การระดมทุนจากคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน าเงินเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา  การประชุมชี้แจง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา เพื่อท า

ความเข้าใจในบทบาทและการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาในความดูแลของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย   

       2.4 การใหข้้อมูลข่าวสารของงานทุนการศกึษา งานทุนการศึกษามีเว็บไซต์ในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตอบกระทู้ค าถามที่เกี่ยวกับ

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

 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

            งานทุนการศกึษาสามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

  4. มีการวิเคราะห์ความต้องการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 

      งานทุนการศกึษามีการวิเคราะห์ความต้องการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 

โดยได้วิเคราะห์ความเพียงพอของจ านวนทุนการศึกษา จากสถิติผู้ยื่นสมัครขอรับทุนต่อผู้ได้รับ

ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 มีจ านวนผู้ได้รับทุนต่อผู้ยื่นขอรับทุนคิดเป็นร้อยละ 99.7           

จากจ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ รวมทั้งสิ้น 8,514 ทุน (ดังตารางที่ 

12.2.2 -1)           

 5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษาทุกสิ้น               

ปีการศึกษา 

   งานทุนการศึกษามีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้าน

ทุนการศึกษาทุกสิน้ปีการศกึษา  โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานทุน

นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556–

http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/sutfundNew/
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เมษายน 2557) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า ผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจตอ่บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

  6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บรกิารด้านทุนการศึกษา 

   งานทุนการศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น

ข้อม ูลในการพัฒนาการจัดบริการที ่สนองความต้องการของนักศ ึกษา (ด ังเอกสาร

ประกอบที่ 3.1.3-1) 

การประเมินตนเอง  : 

 ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :   

 ตารางที่ 12.2.1-1              ปฏิทินทุนการศกึษาระดับปริญญาตรี  

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2556 

 ตารางที่ 12.2.2-1            รายงานสถิติจ านวนผูร้ับทุนการศึกษา  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศกึษา 2556  

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1     สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3    :    การส่งเสริมวินัยนักศกึษา 

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 าเนินการกับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา  

5.  มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด 

เชน่ อาจารย์ที่ปรึกษา และผูป้กครองของนักศึกษา 
 

6.  มีการตดิตามนักศึกษากรณีที่มพีฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาลงโทษแล้ว 
 

7.  มโีครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดา้นวินัยนักศึกษาและด้านอื่น ๆ  

8.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

9.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน  

10. มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

  1. มีการก าหนดวินัยนักศกึษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

   มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับและประกาศเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวินัย

นักศึกษาดังนี้ 

   1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536                

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.1-1) 

   1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษ

นักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษาและประกาศอื่น ๆ เพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือ

เป็นหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบัติ (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.3.1-2) 

http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
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 2. มีกระบวนการส่งเสรมิให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

    มีกระบวนการส่งเสริมใหน้ักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ใน

หลายรูปแบบ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร คู่มือ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการอบรมสัมมนาหรือค่าย

ต่าง ๆ ฯลฯ  

 3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา  

   มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการตรวจตราความเรียบร้อยใน

ยามวิกาลหรือในช่วงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาใน

สาขาวิชา เป็นต้น รวมทั้งการสอดส่องดูแลหาข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยงานวินัย

นักศกึษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศกึษา และขอความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา ด้านการพนัน ยาเสพติด 

วินัยจราจร และลัทธินอกระบบ 

 4. มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

   มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้

แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา คือ คณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักวิชา ๆ ละ 1 ท่าน 

โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และหัวหน้างานวินัยนักศึกษาและ

การทหาร เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผดิวินัยนักศึกษา 

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

&id=17&Itemid=36) 

 5. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกรณี นักศึกษากระท าผิด เช่น 

อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศกึษา  

   หลังจากที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ได้พิจารณาตัดสินโทษนักศึกษาที่กระท าผิด

วินัยนักศึกษาแล้ว งานวินัยนักศึกษาและการทหารได้แจ้งให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและ               

การปฏิบัติตนตอ่ไปของนักศึกษา 

 6. มีการติดตามนักศึกษากรณีที่มีพฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่คณะกรรมการวินัย

นักศกึษาพิจารณาลงโทษแล้ว  

   ได้ติดตามพฤติกรรมและดูแลการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาถูก

ลงโทษด้านวินัยนักศึกษา โดยได้ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตนในช่วงที่ถูกลงโทษ เช่น บางกรณี

หากนักศึกษาชายถูกลงโทษพักการศึกษา ในช่วงที่พักการศึกษาได้ออกบวช หรือท างานรับใช้

สังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

 

http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=36
http://web.sut.ac.th/dsa/unit/discipline/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=36
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 7. มีโครงการเพื่อพัฒนานักศกึษาทางด้านวินัยนักศกึษา และด้านอื่น ๆ  

   ได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม              

เป็นต้น 

 8. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

   ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งงานด้านวินัยนักศึกษา

และการทหาร (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 และเอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1) 

 9. มีการประเมินผลการด าเนินงาน  

   ทุก ๆ ปีการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ได้มีการประเมินผลการ

ด าเนินงาน โดยการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาในการใช้บริการของงานวินัย

นักศึกษาและการทหาร เป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา 2556 ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35  (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

 10. มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน  

   หลังจากการท าแบบสอบถามแล้ว ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ

นักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (10 ข้อ) 
5 คะแนน 10 ข้อ  

รายการหลักฐาน : 

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1 -1       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

             งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Residential University  

 เอกสารอ้างอิงที ่1.1.6-1       ผลการด าเนินการตามไตรมาส  ปีงบประมาณ 2556 

 เอกสารอ้างองิที่ 12.3.1-1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

               ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536   

 เอกสารอ้างองิที่ 12.3.1-2   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

               เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1     สรุปรายงานการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

                ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4   : การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

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 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอืไม่มี (X) 

การด าเนินการ 

1. มแีผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา   

2. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา   

3. มกีารด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน   

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน   

5. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาและปรับปรุงงาน   

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

 1. มีแผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

   งานกิจกรรมนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยมีโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษา ดังนี้ (ดังตารางท่ี 12.4.1-1) ดังนี้ 

   1.1 จัดโครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2556 เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา กิจกรรมน านักศึกษาใหม่กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

กิจกรรม Team & Trace Rally กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมสอนน้องร้อง

เพลง กิจกรรมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์และพธิีการ ณ ลานสัญลักษณ์ กิจกรรมเฟรชช่ีไนท์  

    1.2 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษา ประจ า             

ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น า  

    1.3 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประจ า                     

ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้น านักศึกษา องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

   1.4 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมสวดมนต์

ประจ าเดือน  กิจกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
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กิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา กิจกรรมส าคัญประจ าปี เช่น กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม (วันพ่อ) กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จ               

พระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (วันแม่) กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานและสถาบัน             

ขอความรว่มมอื  

   1.5 จัดท าสมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศกึษาที่ท ากิจกรรม

ได้บันทึกข้อมูลการท ากิจกรรมลงในสมุดบันทึกกิจกรรม    เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับ

เกียรตบิัตรกิจกรรม และประกอบการขอใบรับรองการท ากิจกรรม 

   1.6 จัดการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาองค์การ

บริหาร  สภานักศึกษา  ชมรม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น านักศึกษา รับทราบนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา และทราบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง  

   1.7 จัดกิจกรรม  5  ส.  อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศกึษาที่มีห้องชมรมอยู่

ที่อาคารกิจการนักศึกษา ได้ดูแลรักษา ท าความสะอาดห้องชมรม เข้าใจในหลักการกิจกรรม                      

5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนสิัย ให้กับนักศึกษา 

 2.มีการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมนักศกึษา  

  งานกิจกรรมนักศึกษา มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี ้ 

   2.1 ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา 

ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนิน

กิจกรรมได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. 2544    

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-1) และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย องค์การ

นักศึกษาบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2547)  (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-2)                            

    2.2 อ านวยความสะดวก โดยติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับ

นักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา กับ

หนว่ยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    2.3 ให้บริการด้านงานธุรการส าหรับองค์การนักศกึษา โดยรับและส่งหนังสือ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก ตรวจทานเอกสารก่อน

ส่งออกหน่วยงานต่างๆ  

    2.4 ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้กับองค์การบริหาร ชมรม 

และสภานักศึกษา ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภานักศึกษาแล้ว   เพื่อด าเนินกิจกรรม

นักศึกษา และให้บุคลากรเป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่ายและคืนเงินทดรองจ่ายให้กับนักศึกษาในส่วนที่

ไม่ใช่เงนิงบประมาณส าหรับกิจกรรมของนักศึกษา 

   2.5 จัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอก

มหาวิทยาลัยจะตอ้งมบีุคลากร ก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 
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   2.6 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม โดยการออกใบรับรอง

ในการท ากิจกรรมให้กับนักศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดท าเกียรติบัตรการท ากิจกรรมอันดับ 1 และ

อันดับ 2 ให้กับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมดีและดีเด่น ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  และมอบให้

นักศึกษาในพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นแบบอย่างใหน้ักศกึษารุ่นน้อง ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ว่าด้วย เกียรติบัตรนักศึกษาท ากิจกรรม (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-3) และประกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การก าหนดเกณฑ์พิจารณามอบเกียรติบัตร (ดังเอกสาร 

อ้างอิงที่ 12.4.2-4) 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีทุกกิจกรรม 

   งานกิจกรรมนักศึกษา สามารถด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม

แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ระบุไว้ในข้อ 1 ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 (ดังเอกสาร 

อ้างอิงที่ 1.1.6-1)   

 4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

  มีการประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษาและมีการท าแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี ในปีการศึกษา 2556 

ความพึงพอใจในการให้บริการงานกิจรรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.35 (ดังเอกสาร

ประกอบที่ 3.1.3 – 1)     

  5. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน                                      

   มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมพิธี

มอบเข็มสัญลักษณ์และพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์ ใช้ระยะเวลานานมากในการมอบเข็มฯ ให้

นักศกึษาใหม่ประมาณ 3,000 คน (มอบโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย) จงึปรับรูปแบบโดยมอบ

เข็มให้ผู้แทนนักศึกษารุ่นพี่ในพิธีไหว้ครู เพื่อมอบต่อให้นักศึกษาใหม่ ท าให้ประหยัดเวลา

ด าเนนิการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย      

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการครบ

ทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  
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รายการหลักฐาน :  

 ตารางที่ 12.4.1-1      ปฏิทินกิจกรรมงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

          ว่าด้วย องคก์ารนักศึกษา พ.ศ. 2544     

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-2   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

           ว่าด้วย องคก์ารนักศึกษาบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2547   

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-3  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

          ว่าด้วย เกียรตบิัตรนักศึกษาท ากิจกรรม  

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.4.2-4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

          เรื่อง การก าหนดเกณฑพ์ิจารณามอบเกียรติบัตร  

  เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส)  

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

           ของส่วนกิจการนักศกึษา ปีการศกึษา 2556 
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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 าปีงบประมาณงานแนะแนว 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 งานแนะ

แนว ส่วนกิจการนักศกึษา ได้มากกว่าร้อยละ 80 
 

4. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี    

5. มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะ

แนวให้มปีระสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

   1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 

    งานแนะแนว มีแผนงานการให้บริการด้านแนะแนว โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ                

งานแนะแนว ประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ทุกปี (ดังเอกสารอ้างอิงท่ี 

12.5.1-1) 

  2. มีบรกิารแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน ดังน้ี 2.1 ด้านการให้ค าปรกึษา 2.2 ด้านสนเทศ   

2.3 ด้านแนะแนวการศึกษา 2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ 

2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล 

          งานแนะแนว  มีบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ 
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        2.1 บริการด้านการให้ค าปรึกษา (Counseling Services) โดยเมื่อนักศึกษาเกิด

ความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนว พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือ

ให้ค าปรึกษาในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) หรือเป็นกลุ่ม (Group 

Counseling) บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing Services) (โดยบุคลากรงานแนะแนวทุก

คนจบการศึกษาด้านการให้ค าปรึกษาและยึดหลักจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษาทุกครั้ง )                 

ซึ่งบางโอกาสจะได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช านาญการเป็นพิเศษ  และมี

การจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาด้วย 

      ในปีการศึกษา 2556 งานแนะแนวบริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศกึษาเป็นราย บุคคล 

จ านวนทั้งสิ้น 24 ราย (เฉพาะรายใหม่) ในเรื่องของการเรียน การคบเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ 

การท างานกลุ่ม การวางแผนการเรียน ครอบครัว นักศึกษาโทษวินัย กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริม

สุขภาพจิตและสุขภาพกาย “ ความสุข...สร้างได้ทุกวัย” ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ             

ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.32 กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12     

ในวันที่ 31 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษาและตลาดน้ าอัมพวา                   

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

4.63 และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาชีวิต...ด้วยจิตประภัสสร" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 

14–16 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 1212 อาคารเรียนรวม 1 และอิมภูฮิลล์ รีสอร์ท  อ.วังน้ าเขียว                     

จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  97 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.88 เป็นต้น 

        2.2 บริการด้านสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร 

และข้อสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบ เช่น การจัดท าเอกสารข้อมูล 

การจัดท าแผ่นพับ ป้ายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การพัฒนา

บุคลิกภาพ และมีการบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม-คืน ทั้งวารสาร หนังสือ นวนิยาย  

เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ เอกสาร V.D.O เทป ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ  เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจ และการจัด

กิจกรรมให้แก่นักศกึษา  

       ในปีการศึกษา 2556 งานแนะแนวได้จัดท าเอกสารข้อมูล 2 เรื่องคือ 1) คู่มือ

นักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://web.sut.ac.th/dsa/) จ านวน 

3,500 เล่ม แจกแก่นักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1 ทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการให้นักศึกษา

ทราบถึงข้อมูลของแต่ละงานภายในส่วนกิจการนักศกึษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดท าสมุดบันทึก...สู่ความส าเร็จ (http://web.sut.ac.th/dsa/) 

จ านวน 3,500 เล่ม แจกแก่นักศึกษาใหม่ช้ันปีที่ 1 ทุกคนในวันปฐมนิเทศนักศกึษา เพื่อเป็นการแนะน า

นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การวางแผนการเรียน การปรับตัว ทักษะการใช้ชีวิต/สังคม การท าแบบ

ประเมิน แบบวัดต่างๆ  นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

http://web.sut.ac.th/dsa/
http://web.sut.ac.th/dsa/
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ปีการศกึษา 2556 ในวันที่  21 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 จัดขึน้เพื่อให้นักศกึษาใหม่

ที่มีความแตกต่างกันในด้านภูมิหลัง บุคลิกภาพ และวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้ทราบถึง

สภาพแวดล้อม ระบบการศกึษา ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วย

ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองให้พ้นจากอบายมุขทั้งปวง  อันจะท าให้นักศึกษาสามารถ

ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ

ประเทศชาติต่อไป และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

ควรทราบเช่น  การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และการบรรยายพิเศษ เรื่อง : “การใช้ชีวิตนักศึกษา..

ในรั้วแสดทอง”โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การแนะน านักศกึษาเกี่ยวกับ “ศูนย์คอมพิวเตอร์” โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว 

ผูอ้ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” 

โดย  : อาจารย์ ดร.ณัฎฐญา  เผือกผ่อง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การ

แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ “ศูนย์บริการการศึกษา”  โดย  : รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา  คุป

พิทยานันท์   ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  การแนะน านักศึกษาเกี่ ยวกับ  “การ

รักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์”  โดย : อาจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์  อาจารย์ประจ า

ส านักวิชาแพทยศาสตร์(แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข การ

แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ “สหกิจศึกษา” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับ “กิจกรรมของ        

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช  

รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 

“การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย”โดย : คณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใน มทส. และกิจกรรม

สอนน้องร้องเพลง โดย องค์การนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3,049 คน (ตาม

การแจกเอกสารคู่มือนักศึกษา ฯ) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 และกิจกรรม

บรรยายธรรมเรื่อง “เยาวชนวัยใส...เรียนรู้เข้าใจชีวิต” โดย  : พระอาจารย์สมพงษ์ รตนว โส และ

พระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน  พระวิทยากร (ธรรมะเดลิ เวอร์รี่ ) จาก วัดสร้อยทอง                  

(พระอารามหลวง) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 จัดขึน้เพื่อให้นักศกึษารู้จัก

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ การครองตนให้พ้นอบายมุขทั้งปวง ทักษะชีวิต และอื่นๆ ที่เป็น

ประโยชน์และเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,852 คน (ตาม

การแจกแบบสอบถาม : การใช้ชีวิตฯ) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 โดยทั้งนี้จาก

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรจัดกิจ

กรรรมลักษณะนี้ทุกปี เป็นสิ่งที่ดีมาก (จ านวน 11 คน) ควรมีการพักเบรค/จัดอาหารว่างให้

นักศกึษาบ้าง(จ านวน 9 คน) เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตของนักศกึษาได้

เป็นอย่างดี (จ านวน 7 คน) กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง stage ที่ 2 ฟังไม่รู้เรื่องเสียงก้อง (จ านวน 
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5 คน) และควรมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุก ๆ กว่านี้ (จ านวน 5 คน) เป็นต้น นอกจากนั้นงาน

แนะแนวได้จัดให้บริการด้านสนเทศในการให้ยืมหนังสือในห้องสมุดงานแนะแนว การใช้

คอมพิวเตอร์ในการท างาน/ การท ารายงานของนักศึกษา การสบืค้นขอ้มูลต่าง ๆ อีกด้วย  

        2.3 บริการแนะแนวการศกึษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศกึษา เพื่อใหน้ักศกึษาได้

ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  

     ในปีการศึกษา 2556 นอกเหนือจากบริการด้านการแนะแนวการศึกษา โดย

ให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียน

โดยเฉพาะอีกด้วย เช่น กิจกรรม : เรียน มทส. อย่างไร...ให้สนุก  จัดในวันที่ 6 กรกฏาคม 2556              

ณ สวนสัตว์/พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 60 คน              

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70  เป็นต้น 

        2.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมบรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน  โดยบุคลากรงานแนะแนว เป็นผู้จัดท า

หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศกึษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรมและมีเอกลักษณ์  

       ในปีการศึกษา 2556  งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา ดังนี้ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้น า รุ่นที่ 4 จัดในวันที่      

22- 23 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส่วนกิจการนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

103 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4 .89  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตร : มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  จัดในวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ    

ห้องพฤกษา โรงแรมราชพฤกษ์  ฯ  จ.นครราชสีมา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน                   

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : การพูดในที่

ชุมชน รุ่นที่ 2  จัดในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส่วนกิจการนักศึกษา มี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 43 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4 .86 กิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน จัดในวันที่ 5-7 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2       

ส่วนกิจการนักศึกษา และมวกเหล็ก เฮลส์ สปา&รีสอร์ท มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 47 คน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร : "การพูดในที่

ชุมชน" รุ่นที่ 3 จัดในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ หอ้งประชุมช้ัน 2 ส่วนกิจการนักศึกษามีนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4 .87 กิจกรรม                    

การฝึกอบรม หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ           

ห้องประชุมช้ัน 2 ส่วนกิจการนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82 และกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็น
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ผู้น า รุ่นที่ 5 จัดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส่วนกิจการนักศึกษามี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89  

     2.5 การติดตามและประเมินผล      

      งานแนะแนว มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมและการใช้บริการ  เป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และ

การใช้บริการงานแนะแนว และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณและจัดท าสรุปและรายงานผล         

การด าเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ                                                                                                                                                                                  

      นอกเหนือจากนั้นบุคลากรงานแนะแนวยังมีการประสานงาน การให้ความร่วมมือ 

และการสนับสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนา

บุคลากรในการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การประชุม 

และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสัมมนาโครงการ 

“การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่  

10 มิถุนายน 2556  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  นางสุดา นิลศิริ การเข้าร่วมสัมมนา Happy8 Workplace 

mode  ความรู้ (Tools Knowledge Management) 3.1  “องค์การแห่งความสุขพร้อมเปลี่ยนผ่านวิกฤต

พลิกเป็นโอกาส มุ่งสู่การเปิดตลาดระดับสากล” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ 

นางสุดา นิลศิริ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการในวันที่                

14–15  สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล การเข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนาโครงการรอบรู้  ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล และ  น.ส.สุภาภรณ์  ประชากูล การศึกษา            

ดูงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤศจกิายน 2556 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  น.ส.สุภาภรณ์  

ประชากูล นางสุดา นิลศิริ  และคณะท างานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  การศึกษาดู

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงพยาบาลจิตเวช ฯ นครราชสีมา 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  น.ส.สุภาภรณ์   ประชากูล การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกัน

คุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ. 2556 ในวันที่ 7–8  พฤศจิกายน 2556ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  

นางสุดา  นิลศิริ  การเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ ประจ าหน่วยงาน ในวันที่ 4, 11, 18 ธันวาคม 

2556 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ น.ส.สุภาภรณ์ ประชากูล การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร

จัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน” ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่                  

นางสุดา  นิลศิริ และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบ

บูรณาการ ในบริบทของการบริหารมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้แก่  น.ส.สุภาภรณ์  ประชากูล  เป็นต้น 
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  3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วน

กิจการนักศึกษา ได้มากกว่าร้อยละ 80 

   ในปีการศึกษา 2556 งานแนะแนว มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 17 โครงการ/

กิจกรรม แต่มีการขออนุมัติงดจัดกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร : 

เส้นทางสู่ความฝัน (Recipe To Dream) ขออนุมัติงดจัดกิจกรรม ตาม ศธ. 5602(8)/974/ ลว.             

2 สิงหาคม 2556 เนื่องจากมีนักศึกษามายืนยันน้อย เพราะมีเรียนชดเชยและไม่สามารถเลื่อนการจัด

กิจกรรมออกไปได้เพราะวิทยากรติดภาระกิจราชการ และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร 

: จิตอาสา...เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่  4 ขออนุมัติงดจัดกิจกรรมตามศธ  5602(8)/1213/ ลว.                      

9 สิงหาคม 2556 เนื่องจากมีนักศึกษาสมัครน้อยและไม่สามารถเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปได้

เพราะวิทยากรติดภาระกิจราชการ  จึงมีโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ 15 โครงการ/

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.24 ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 และ

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/การฝึกอบรม/การประชุมของบุคลากรงานแนะแนว 10 โครงการ/

กิจกรรม (ดังตารางท่ี 12.5.3-1)  

      4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบรกิารทุกปีการศึกษา 

   โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานแนะแนว ส่วนกิจการ

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556–เมษายน 2557)                    

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า ผู้รับความพึงพอใจใน                 

การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1)  

     5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพ 

     มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนว มีการ

ประชุมบุคลากรภายในงานแนะแนว คณะท างานและคณะวิทยากรในแต่ละกิจกรรม โดยน า

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุงและพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพ (ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) 

การประเมินตนเอง  : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ (5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  
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รายการหลักฐาน  : 

 เอกสารอ้างอิงที่ 12.5.1-1  แผนปฏิบัติการงานแนะแนว ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

            ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2556   

 ตารางที่ 12.5.3-1    สรุปรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม  

          งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6     :  มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 - 2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :    

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
มี () หรอื ไม่มี 

() การด าเนินการ 

 1. มีแผนงานการให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา  
2. มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา มี

บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80   
 4. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษาทุกสิน้ปีการศกึษา  
 

 5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการดา้น

ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 
 

 6. มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิใหก้ับหนว่ยงาน

และสถาบันอื่นๆ 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

 1. มีแผนงานการให้บรกิารด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดท าแผนการให้บริการด้านส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556   

(ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-1) 

 2. มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา  มีบริการ

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของ

นักศกึษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิตของนักศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
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งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศึกษาอย่างตอ่เนื่อง โดยการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาป่วยในเขตอ าเภอเมอืง  

จังหวัดนครราชสีมา และฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่ เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต                

(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.2-1) 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยที่เป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ด้วยช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

การจัดท าแผ่นพับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์ และจัดรายการความรู้ด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ 

FM99.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการ

ป้องกันปัญหาและสง่เสริมสุขภาพของนักศึกษา(ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.3-1) 

 4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศกึษาทุกสิ้นปกีารศึกษา  

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ

อนามัยเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ และรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

เอดส์และยาเสพติดของนักศึกษา ในเชิงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย (Health Promotion) การป้องกัน 

(Prevention) และการควบคุม (Control) ในด้านสุขภาพอนามัย (ดังเอกสารอ้างอิงที่ 12.6.4-1) และมี

การประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษาเป็นประจ า

ทุกปี โดยท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 400 คน พบว่า ผูร้ับความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 

(ดังเอกสารประกอบที่ 3.1.3-1) และประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งหลังจัด 

 5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านส่งเสริม

และป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษามาพัฒนาการจัดบริการแก่

นักศึกษา โดยน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อจัดการจัดบริการที่ดีและตอบสนอง

ความตอ้งการของนักศึกษา 

6. มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ด ีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่ง

อ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่นๆ โดยการเขียนผังการส่งต่อนักศึกษากรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุเผยแพร่

ข้อมูลโดยลงในคู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 และผ่านเว็บไซต์ของ             

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

 

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


 90 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์          

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
5 คะแนน 6 ข้อ  

รายการหลักฐาน :  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           งานพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ Residential University  

 เอกสารอ้างองิที่ 12.6.2-1   สรุปจ านวนการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาป่วย 

           ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และฟื้นฟูสภาพ 

           นักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

 เอกสารอ้างองิที่ 12.6.3-1  สรุปจ านวนการจัดท าแผน่พับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์  

       และจัดรายการความรู้ดา้นสุขภาพทางสถานีวทิยุ FM99.5   

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้ความรู้ สร้าง 

       ทัศนคตแิละพฤติกรรมที่ดี ในการป้องกันปัญหาและ 

       ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 

 เอกสารอ้างองิที่ 12.6.4-1  สรุปการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาดา้นสุขภาพอนามัย 

           เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ และ 

           รณรงคเ์พื่อป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์และยาเสพติด 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1  สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

        ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556   
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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. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้              

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

3. มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
4. มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานภายใน

และหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณทุก ๆ ปีงบประมาณ (ดังเอกสารประกอบที่ 1.1.1-2) 

 2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80  

    งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยในปีการศึกษา 2556 สามารถด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-2) 

 3. มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

   โดยเมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดย

จะให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินทุกครั้ง เช่น โครงการศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์  

โครงการส านึกรักความเป็นไทย  เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
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นักศึกษาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตร ีจ านวน 400 คน พบว่า ผู้รับ

ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 (ดังเอกสารประกอบที่ 

3.1.3-1) 

 4. มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  โดยจัดให้บริการแก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการยืมชุดและ

อุปกรณ์ประกอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การให้บริการหอ้งซ้อมดนตรีสากล การให้บริการ

จัดแสดงประกอบกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยและชุมชนจัดขึ้น เช่น การแสดงดนตรีและ

นาฏศิลป์งานลอยกระทงเทศบาลต.สุรนารี อ.เมอืง จ.นครราชสีมา การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

งานวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพ็ชร การแสดงดนตรี

ลูกทุ่งงานบวช ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา การแสดงดนตรีลูกทุ่งงานลอย

กระทงภายในมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

 5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัด

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีไทย ในงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา การแสดงดนตรี

และนาฏศิลป์งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ การจัดเผยแพร่  

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงาน กิจกรรมดนตรีในสวน พิธีบายศรีสู่ขวัญในงานต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ การจัดแสดงดนตรีสากลประกอบการจัดงาน เกษตรสุรนารี  งานคอนเสิร์ตที่ว่าง 

งานคอนเสิร์ตปัญญาชนคนดนตรี เป็นต้น 

   นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยเพื่อให้

นักศึกษาได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

การจัดคา่ยเยาวชนศลิปวัฒนธรรม และโครงการส านกึรักความเป็นไทย เป็นต้น  

การประเมินตนเอง   : 

ผลการด าเนนิงาน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนองค์เกณฑ ์

การประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว ้

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

บรรลุเป้าหมาย ()หรือ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย() 

มีการด าเนินการ             

ครบทุกข้อ ( 5 ข้อ) 
5 คะแนน 5 ขอ้  
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รายการหลักฐาน   :  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

          การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2  ผลการด าเนินการตามแผนงานการทะนุบ ารุงศิลปะ 

          และวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2556 

  เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-2   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาส)  

          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

           การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 เอกสารประกอบที่ 3.1.3-1 สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการผู้รับบริการ 

       ของสว่นกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย* ผลการ

ด าเนินงาน* 

คะแนน            

การประเมิน

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ 

 = ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ  

      (8 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ขอ้) 

 

5 คะแนน 

 

 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1   ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษา                   

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (5 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม

นักศึกษา 
 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ    

    ครบทุกข้อ 

      (6 ข้อ) 

 
5 คะแนน 

 
 

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกในการทะนุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชีส้มศ.            
ที่ 10 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งชีส้มศ. 
ที่ 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ 

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

5 คะแนน 
 
 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 

 ตัวบ่งช้ี สกอ. 

(ตัวบ่งช้ีที่ 6.1) 
5 คะแนน  

   ตัวบ่งช้ี สกอ.+สมศ. 4.67 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(7 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 มกีารพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งคก์ร

แห่งการเรียนรู้ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

5 คะแนน 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย* ผลการ

ด าเนินงาน * 

คะแนน            

การประเมิน

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ              

 = ไม่บรรลุ) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การตัดสนิใจ   

ก. การบริหารจัดการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

5 คะแนน 
 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

5 คะแนน 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7   5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน 
8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 8 ข้อ  
4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9   4 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 12 ภารกิจหลักส่วนกจิการนักศึกษา    

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา  

7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ  

(7 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.2 มีบริการด้านทุนการศึกษา  

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.3 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา  

10 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(10 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.4 มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.5 มีบริการด้านแนะแนว  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 
 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(6 ข้อ) 

 

5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.7 มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

(5 ขอ้) 

 

5 คะแนน 

 

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12 5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.90 คะแนน  

 



 96 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนกิจการนักศกึษา  ปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา

2554 

ปีการศึกษา

2555 

ปีการศึกษา

2556 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ที่จัดให้กับนักศึกษา 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการ 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกในการทะนบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 12  ภารกิจหลักส่วนกจิการนักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ที ่12.1 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.2 มีบริการด้านทุนการศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.3 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.4 มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.5 มีบริการด้านแนะแนว 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปญัหาสุขภาพของนักศึกษา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่12.7 มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

 เฉลี่ยคะแนน รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.86 4.90 4.90 

 


