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 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ งของ

สถาบันการศกึษาที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษา

ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะท างานประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้ช่วยกัน

พิจารณาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก ากับในทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้สอดคล้อง

กับนโยบาย ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพ

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

 ส่วนกิจการนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็น

แนวทางและเป็นประโยชน์ในการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการนักศึกษา

ต่อไป 
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1.  ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็น

หน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานต้ังอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงาน

ออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้  

1. งานธุรการ 

2. งานวินัยนักศึกษา  

3. งานกิจกรรมนักศึกษา 

4. งานกีฬา 

5. งานบริการและสวัสดิการ 

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดนิในการก่อสร้างอาคารกิจการ

นักศึกษา ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ 

อาคารกิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะ

วัณ เป็นประธานในพิธีฯ 

อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายส านักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ใน

อาคารหลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใชชื้่ออาคารวา่ “อาคารกิจการนักศกึษา” 

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนงานเรื่อยมา และในปี 2543 ได้รับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬา ไปสังกัดความดูแลของ

สถานกีฬาและสุขภาพ 

ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งสว่นงาน เป็น 7 งานย่อย ดังนี้ 

1. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

3. งานกิจกรรมนักศึกษา 

4. งานทุนการศกึษา 

5. งานแนะแนว 

6. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

7. งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

บทที่  1  ภาพรวมส่วนกิจการนักศกึษา 
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ท าเนียบผู้บริหาร ต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  มีดังน้ี 

                                      ด ารงต าแหน่งตั้งแต่             ถึง 

1. นายวรพงษ์ วรธงไชย    13 พฤษภาคม 2536   14 มีนาคม 2537  

2. อ.ดร.ธวัชชัย ฑฆีชุณหเถียร  15 มีนาคม 2537    30 กรกฎาคม 2537 

3. นายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล   1 สิงหาคม 2537   17 กรกฎาคม 2538 

4. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์   18 กรกฎาคม 2538   17 กรกฎาคม 2539   

5. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์   18 กรกฎาคม 2539   ปัจจุบัน 

2.  ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

 ปณิธาน 

    ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มภีูมิรู้  

ภูมธิรรม ภูมปิัญญา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตอ่ไป  

 วิสัยทัศน์ 

    “ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนของบุคคลและสังคม” 

 พันธกิจ 

    1. จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ ์สังคม รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การศกึษาเรียนรู้ 

   2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก 

   3. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศลิปะ และวัฒนธรรมของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดี 

คนเก่ง ทันโลกและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ มีปัญญาและ    

มีคุณธรรม 

   2. จัดให้มรีะบบบริการและสวัสดิการ   ที่เอื้อตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ

น าไปสู่การพัฒนานักศึกษา ให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น 
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3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ 

 1. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการที่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของนักศึกษา 

 3. การจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

 4. การอนุรักษ์สบืทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงาม สง่เสริมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ 

 1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง 

ทันโลก และใช้ชีวติในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝรุู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม 

 2. จัดบริการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนรู้ 

 3. จัดบริการดา้นกายภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

 4. จัดบริการแนะแนวการศึกษา บริการให้ค าปรึกษาในด้านการใชชี้วติของการเป็นนักศึกษา 

 5. จัดบริการแหล่งข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

 6. จัดสวัสดิการเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา สนับสนุนให้มีความพร้อมในการศึกษา 

และใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยได้อย่างมคีวามสุข 

 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักความถูกต้องและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 8. จัดกิจกรรมการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีเครอืข่ายความร่วมมือ 

4.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

งานแนะแนว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศกึษา งานกจิกรรมนักศึกษา 

งานวนิัยนักศกึษาและการทหาร 
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ส่วนกิจการนักศึกษา  มีการแบ่งงาน โดยมีรายละเอียดหนา้ที่ความรับผดิชอบดังนี้ 

1.  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่ ให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา  

และด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริม

สุขภาพ ทางกายและทางจติของนักศกึษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการรณรงค์ปูองโรคเอดส์และยาเสพติด 

 ขอบเขตของงานบริการและสวัสดิการนักศกึษา 

  การบริการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นบริการที่

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดูแลการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ร่วมถึงปูองกันปัญหา

และส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษา ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  

มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตงานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้  

 การให้บรกิาร ณ อาคารกิจการนักศึกษา  

  1. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของสว่นกิจการนักศึกษา 

2. พิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

3. ดูแลการสง่จดหมายและพัสดุของนักศึกษาที่พักอยู่นอกหอพักของมหาวิทยาลัย 

4. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เบิกจ่ายวัสดุ  และ ควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษาและงานบริการและ

สวัสดิการ 

6. ประสานงานติดตามการแจง้ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ ์อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ 

7. บันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน วันลา การปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนนอกเวลา ของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา และ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

8. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าไตรมาส  ดูแลงบประมาณของ  ส่วน

กิจการนักศกึษา และ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

9.   จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศกึษา 

10. จัดการต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และ

ประสานงานตามที่หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย 
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11. ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร

กิจการนักศึกษา  การใช้สถานที่อาคารกิจการนักศึกษาและการใช้ห้องประชุมช้ัน 2 ความสะอาด

อาคารกิจการนักศึกษา ที่จอดรถ บริเวณรอบอาคาร  และภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารกิจการ

นักศึกษา 

12. ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา และให้ค าปรึกษา

แก่นักศึกษาที่อุทธรณ์โทษวินัยนักศึกษา 

13. พัฒนางานด้านวิชาการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

14.  ดูแลกิจกรรม 5 ส ของสว่นกิจการนักศึกษา 

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การให้บรกิาร ณ อาคารบริการนักศกึษาหอพัก 7-8 ชั้น 2 

1. บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพทางกาย ทางจิต และสังคม แก่นักศึกษา 

2. จัดนักศึกษาพบแพทย์หรือนักจิตวิทยาปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต  

โดยประสานงานแนะแนว  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

3. ติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

และฟื้นฟูสภาพนักศกึษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

4. ดูแลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ในการปูองกัน

ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดย จัดบอร์ด จัดกิจกรรมอบรม น านักศึกษาดูงานนอก

สถานที่ จัดท าแผ่นพับ และจัดท านทิรรศการปูองกันโรคระบาดตามฤดูกาล 

5. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร 

เพศศึกษา การลด ละ เลิก การดื่มสุรา และการเสพยาเสพติด รณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ในมหาวิทยาลัย 

และการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด 

6. จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา โดย จัดนิทรรศการสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 10 ประการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เฝูาระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

7. ส่งเสริมใหม้ีผู้น านักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนนักศึกษา และให้ค าปรึกษา

แก่ผูน้ านักศกึษาช่วยส่งเสริมสุขภาพในการท ากิจกรรม 

8. จัดหาหนังสือด้านการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้  รวบรวม

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆ และ พัฒนาการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

9. เฝูาระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเมื่ อเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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10. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษา  ในด้านโภชนาการและ

อาหาร คุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการสุขภาพ บริการด้านสาธารณูปโภค การประกันภัย และการท าร้าย

ร่างกาย 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งานวนิัยนักศกึษาและการทหาร 

 2.1 งานด้านวินัยนักศกึษา 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศกึษาดังกล่าว จึงได้ก าหนด ให้

มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของ

สังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ.2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในการศกึษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอ่ไป  

 มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญมาก  

ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผูป้กครองของนักศึกษาทราบต่อไป 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1) เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

 2) พิจารณาและจัดรา่งระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศกึษา 

 3) ให้ค าแนะน าและชีแ้จงให้นักศกึษาเข้าใจในระเบียบข้อบังคับส าหรับนักศกึษาเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 4) ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 

 5) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

 6) ด าเนนิการสง่เสริมและเสริมสรา้งความมีวนิัยในหมูน่ักศกึษา 

 7) ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศกึษาที่มปีัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมอืง 

  2.2  งานด้านการทหาร 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการ

ขอผอ่นผันทางทหาร คือ 
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 ก.  การให้บรกิารด้านการเรียนวชิาทหาร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแตช้ั่นปีที่ 1–5  

ข.  การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

  (เกณฑ์ทหาร)  

 นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาทหารของตน และ

ด าเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ในขณะที่เป็น

นักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   

 ค. การให้บรกิารเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  

 นักศึกษาวิชาทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์น าปลดเป็น

ทหารกองหนุนตามกฎหมาย   และจะถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี   โดยจะถูกเรียก     

ปีละ 2 วัน 

3.  งานกิจกรรมนกัศึกษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย มุ่งเสริมนักศึกษาให้มกีารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างาน

ร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม ซึ่งมีอาจารย์  

ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีองค์การ

บริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมในสังกัดซึ่งจัดตัง้แล้ว  ดังนี้ 

 3.1  กิจกรรมด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 12 ชมรม   

 3.2  กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   

 3.3  กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 7 ชมรม   

 3.4  กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม   

 3.5  กิจกรรมชมรมกีฬา ประกอบด้วย 10  ชมรม 
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4.  งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศลิปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วน     

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่

มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึ้น  และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้ านการทะนุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการ

ด าเนนิงาน 3 แนวทาง คือ อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมาย คือ สามารถ

สร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อด าเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนได้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้าง

ชื่อเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

 การด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจ าแนกงาน

ออกเป็นภารกิจตา่งๆ  ดังนี้ 

 4.1  ภารกิจด้านการสอน 

    งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีและ

นาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้ นพื้นฐานและพัฒนาการขึ้นไปตาม

ความสามารถของผูเ้รียน และจัดให้มกีารสอน  4  แขนง คือ 

    1)  ดนตรีไทย 

       จัดให้มกีารสอน การฝึกซ้อมดนตรีไทย เพื่อจัดตัง้วงดนตรีไทยประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น วงปี่พาทย์  วงมโหรี                       

วงเครื่องสาย ฯลฯ อีกทั้งให้บริการการสอนและการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงไทยให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และผูท้ี่สนใจทั่วไป 

    2)  นาฏศิลป์ 

     จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งด้าน

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นอย่างยิ่ง    

ที่นักศกึษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมปิัญญาของท้องถิ่น 
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     ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถแสดง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ที่ได้

เรียนด้านนาฏศลิป์  อันจะน าไปพัฒนาตนเองทางดา้นบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 

     3)  ดนตรีพ้ืนบ้าน 

    จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ความรู้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน การละเล่น

พืน้บ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    4)  ดนตรีสากล 

     โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อม เครื่องอ านวย    

ความสะดวกต่างๆ โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อสร้างนักดนตรีและนักร้องประจ ามหาวิทยาลัย  และให้

นักศึกษาได้มโีอกาสแสดงความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน าไปสู่การใช้  เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์และมีคุณค่า  

 4.2  ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา

และบุคลากรแล้ว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อประกอบกับภารกิจ

ด้านการสอนและมีเปูาหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม           

ด้านศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่างๆ จะ

ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการอย่างตอ่เนื่องและมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป

ตามความเหมาะสม  กิจกรรมหลักที่ปฏิบัติตอ่เนื่องทุกปี เชน่ 

   1) เข้าร่วมงานดนตรไีทยอุดมศึกษา 
   2) เข้าร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

   3) ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม 

   4) ไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 
   5) กิจกรรมลานบันเทิง 

   6) กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 

   7) จัดการประกวดดนตรี 
 4.3  ภารกิจการให้บรกิาร 

 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านวัสดุและข้อมูล

ความรูใ้นเชิงวิชาการ ดังนี้ 
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   1) บริการวัสดุ – อุปกรณ์ 

      - อุปกรณ์ดนตรี 

      - ชุดการแตง่กายประกอบการแสดง 

      - แถบบันทึกเสียง 

      - แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน)์ 

      - หนังสือ , วารสาร 

   2) บริการหอ้งฝึกซ้อม 

        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดห้องฝึกซ้อมดนตรีไว้ให้บริการส าหรับนักศึกษา

และบุคลากร โดยเฉพาะห้องซ้อมดนตรีสากล ซึ่งนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อเล่นดนตรีหรือ

จัดตัง้วงดนตรี สามารถเข้าใช้บริการหอ้งฝึกซ้อมดนตรีได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีนักศกึษาสนใจในการเล่นดนตรมีากขึ้น 

   3) บริการจัดการแสดง 

      งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงให้บริการได้หลายรูปแบบโดยมี

ศักยภาพที่จะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถจัด   

การแสดงให้สอดคล้องกับลักษณะงานทุกประเภท  

- วงดนตรสีากล 

- วงขับร้องประสานเสียง 

- วงดนตรไีทย 

- วงดนตรพีืน้บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

- นาฏศลิป์ไทย และ นาฏศลิป์พื้นบ้าน 

 4.4  ภารกิจอื่น ๆ  

    นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าแล้วงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังต้องปฏิบัติ

ภารกิจอื่นๆ  เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญๆ  เช่น 

 1.  งานสถาปนามหาวิทยาลัย 

 2.  งานบายศรีสูข่วัญต้อนรับนักศกึษาใหม่ 

 3.  งานพระราชทานปริญญาบัตร 
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5.  งานทุนการศึกษา 

  ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจ    

ที่จะศกึษาเล่าเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1)  บริหารงานและจัดการทุนการศกึษา 

  2)  ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 

และผูม้ีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

  3)  ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานครราชสีมา เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศกึษา 

  4)  ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

  5)  ด าเนนิการจัดหาทุนการศึกษา ส าหรับนักศกึษา 

  6)  ด าเนนิการรับสมัครและพิจารณาทุนการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

  7)  ด าเนนิการจัดท าสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 

  8)  เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศกึษา 

  9)  แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 10) จัดปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 11)  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศกึษา 

 12) ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้ง

ประสานงานกับหนว่ยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

 13) ติดตามและรายงานผลการศกึษาของนักศกึษาที่ได้รับทุนการศกึษาใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  14) ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 ประเภทของทุนการศึกษา 

  1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา  

  2) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศกึษา 

  3) กองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศกึษา 

  4) เงินยมืฉุกเฉินส าหรับนักศกึษา 

  5) กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  6) ทุนการศึกษาจากองค์กรหรอืหนว่ยงานภายนอก   
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6.  งานแนะแนว 

 งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการ     

ด้านต่างๆ แก่นักศกึษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมที่พึงประสงค์ 

รวมทั้งปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง 

หรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การศกึษา และอาชีพ ให้บริการแก่นักศกึษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท าการของมหาวิทยาลัย   

 หน้าที่ความรับผิดชอบ    บุคลากรงานแนะแนว  มีหน้าที่ความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

  1) ให้บริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง  5  ด้าน ประกอบด้วย  

   1.1) บริการให้ค าปรึกษา  เมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของ                  

งานแนะแนวพร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในทุกด้าน  

   1.2) บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข่าวสาร ข้อมูล ข้อสนเทศ     

ที่ เป็นประโยชน์โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่ อเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น            

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การจัดท าแผ่นพับ ปูายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ และยังมีการบริการห้องสมุดในลักษณะ

ค้นคว้า ยืม-คืน ทั้งวารสาร ฯลฯ เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยไว้บริการ 

   1.3) บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) นอกจากจะบริการในด้านข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น การจัด

กิจกรรม : การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน  กิจกรรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน..สู่ความส าเร็จ และ

กิจกรรม : เรียน มทส.อย่างไรใหส้นุก เป็นต้น  

   1.4) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

บรรยาย  อบรม อภิปราย  ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยจะร่วมมือกับองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่

สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรมและมี

เอกลักษณ์  

       1.5) การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ    

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและการใช้บริการ  เป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม และการใช้บริการงานแนะแนว และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ จัดท าสรุป และรายงาน

ผลการด าเนนิงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ 
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  2) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับ

บริการแนะแนว หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ 

  3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   

  4) จัดท าสรุป  และรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

  5) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1) จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

  2) จัดระบบบริการตา่ง ๆ ของหอพัก ให้มปีระสิทธิภาพ 

    การให้บรกิารและห้องบรกิาร 

    2.1)  ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต 

    2.2)  หอ้งทบทวนรายวิชา 

    2.3)  หอ้งประชุม 

      2.4)  หอ้งดูโทรทัศน์ 

      2.5)  เครื่องซักผา้แบบหยอดเหรียญ 

      2.6)  ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

      2.7)  ร้านถ่ายเอกสาร 

      2.8)  ร้านแตง่ผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

      2.9)  ร้านบริการอาหาร 

        ฯลฯ 

    3) จัดให้มทีี่ปรึกษาหอพัก เพื่อท าหนา้ที่ดูแล ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 

    หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาหอพัก 

    3.1)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาดา้นต่างๆ ของนักศึกษา 

    3.2)  ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บปุวย 

    3.3)  ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 

    3.4)  ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา และหนว่ยงานตา่ง ๆ 

    3.5)  ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา 

    3.6)  จัดกิจกรรมตา่งๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก 

    3.7)  ดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 

    3.8)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูส่ัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา 

    3.9)  หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
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1.  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ด าเนินการ

ตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี  3  ประการ  คือ  

  1. มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

  2. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และเจตคตทิี่เหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยี 

เพื่อการพัฒนา  

  3. มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

 การประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา จะมีประสิทธิผล ต่อเมื่อได้มกีารประเมินผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตาม

กระบวนการด าเนินการโดยใกล้ชิด ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การด าเนินการจะยึด

หลักการของการใหเ้สรีภาพ ทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอสิระในการก าหนดแนวทางใน

การบริหารและด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่าง

เต็มที่ แต่ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตามเชื่อว่า

ระบบการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนดขึ้น จะเป็นไปตามหลักการที่ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของ                 

การตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑติก็จะดีด้วย 

2. นโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2539 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน  เพื่อเป็น

เครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  

(Academic Freedom) และความเป็นอิสระในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Autonomy) 

ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาจงึได้เสนอระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เกิดความ

ต่อเนื่องในภารกิจด้านการประกันคุณภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์แหง่พระราชบัญญัติการศกึษา 

แหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มมีตเิห็นชอบด้วยกับระบบ 

ประกันคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

บทที่  2   การประกันคุณภาพการศกึษา 
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 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นคุณภาพการศกึษาในระดับ อุดมศกึษาเป็นไปอย่างมีระบบ
และกลไกที่เหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษาต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพัฒนาให้มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดย

เน้นหลักการของการให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ และปรับปรุงการ
ปฏิบัติภารกิจทุกๆ ด้านอย่างตอ่เนื่องบนพืน้ฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการ

ด าเนินงานที่สังคมภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกยังคงเข้าไปตรวจสอบได้ อันจะน ามาซึ่งความมี

มาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  ทั้งนี้โดย

จะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น  เพื่อก ากับดูแลและ

บริหารงานด้านมาตรฐานการศกึษา ตลอดจนการให้การรับรองมาตรฐานการศกึษา 

  2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศกึษา โดยมุ่งเน้นใหม้ีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององค์ประกอบต่างๆ 

ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม 

  3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติใน

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ โดยแต่ละสถาบันอาจ
น าไปปรับปรุงหรอืพัฒนาเพิ่มเตมิให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแตล่ะสถาบันได้ตามความจ าเป็น 

  4. เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงานภายนอกโดยกว้างขวางและเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จะจัดให้มกีลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) ที่แต่ละสถาบันได้จัดให้มีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา 

แล้วให้การรับรองมาตรฐานการศกึษาต่อไป 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานหรือ

สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศกึษา  
  6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลจาก

กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสังคม ภายนอกให้ได้

รับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและ
ผูป้กครองในการเลือกสถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ

ทรัพยากรต่างๆ แก่สถาบันอุดมศกึษา เพื่อกระตุ้นใหส้ถาบันอุดมศกึษา มีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ 

โดยสม่ าเสมอ  
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3. กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศกึษา 

 กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 

  1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษา

จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อ

คุณภาพของบัณฑิต และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่

เหมาะสม พร้อมทั้งการมรีะบบตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินการภายในด้วย  

  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการ

ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น  โดยจะเป็นการ

ตรวจสอบเชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่

พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า การจัดการศึกษาจะ

เป็นไปอย่างมคีุณภาพ ทั้งนี ้มุง่เน้นการตรวจสอบในคณะวชิาเป็นหลัก  

       3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ

ด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุม

คุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพนีจ้ะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑแ์ละแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน 

และการประกันคุณภาพภายนอก 

  1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนนิการตามภารกิจหลักอย่างมคีุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  

   1.1  การควบคุมคุณภาพ  

               1.2  การตรวจสอบคุณภาพ  

       1.3  การประเมินคุณภาพ 

 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อม

ทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ  โดยหน่วยงานภายนอกเพื่อประกันว่า

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก 

ประกอบด้วย  

   1.1  การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

   1.2  การประเมินคุณภาพ  

   1.3  การให้การรับรอง  
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องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

มีปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผูร้ับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย ผูร้ับผิดชอบ :  ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา

(องค์การมหาชน) 

(สมศ.) 
 

กระบวนการ :  ควบคุมคุณภาพ  

ตรวจสอบคุณภาพ  

ประเมินคุณภาพ  
 

กระบวนการ :  ตรวจสอบคุณภาพ  

ประเมินคุณภาพ  

การให้การรับรอง 
 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษา 

ของไทยและระดับสากลมีในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก 

    - ควบคุม 

    - ตรวจสอบ 

    - ประเมิน 

    - ควบคุม 

    - ตรวจสอบ 

    - ประเมิน 

การตรวจสอบ ประเมิน 

เทยีบกับมาตรฐานสากล 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 
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1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 1. ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการรักษามาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาท าหน้าที่วางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมนิคุณภาพ 

        2. ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา

และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน 

และโครงการ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. ใหม้ีการก าหนดปัจจัยที่สง่ผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

องค์กรที่รับผดิชอบ และวิธีการประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ 

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรอืสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

 5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการ    

ไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2.  องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยอื่น คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด 

และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ควบคุมการบริหาร

จัดการภายในส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ตามล าดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็น

หน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา ซึ่งท าหน้าที่เสมอืนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดย

องค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผูดู้แลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึง

ได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาโดยมอบหมายฝาุยวิชาการเป็นผูร้ับผดิชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย  

บทที่ 3 การประกันคุณภาพของสว่นกิจการนักศกึษา 
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3.  คณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้

เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  

  2. จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ของหน่วยงาน 

  3. เตรียมความพรอ้มของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก  

  4. หนา้ที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศกึษา  ประกอบด้วย 

   1.  หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษา     ประธานคณะท างาน 

   2.  นายธัญเทพ    พรหมสอน    คณะท างาน 

   3.  นางสุกัญญา    สุจิตจร     คณะท างาน 

   4.  นางเนอืงนจิ    ณ ล าปาง    คณะท างาน 

   5.  นางอมรรัตน ์   วงศส์รรค์    คณะท างาน 

   6.  นางรุง่ฤดี     พรพิบูลย์     คณะท างาน 

   7. ว่าที่รอ้ยตรีสมชาย  รักกลาง     คณะท างาน 

   8. นายสรณะ     ศรตีะชัย     คณะท างาน 

   9. นายนิมติ      พิศขุมทอง    คณะท างาน 

  10.  นางหทัยรัตน์    ขันติโก      คณะท างาน 

  11.  นางสุดา      ผอ่งแผว้      คณะท างานและเลขานุการ 
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4.  แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

กิจกรรม ช่วงเวลาตามแผน 

1. ปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑก์ารประเมิน และจัดท า

คู่มอืประกันคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน 
ม.ค-ก.พ. 

2. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2554 ตามตัวบ่งชี้

ของหน่วยงานส าหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

เม.ย.-พ.ค. 

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  

และเสนอคณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา สว่นส่งเสริม

วิชาการพิจารณา 

 

พ.ค.-มิ.ย. 

4. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อพิจารณา 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 
มิ.ย . 

5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554  

ให้งานประกันคุณภาพการศกึษา สว่นส่งเสริมวิชาการ 

ภายในสัปดาห์แรก 

ก.ค. 

6. รับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2554 

ระดับหนว่ยงานและระดับสถาบัน 

(คณะกรรมการประเมินภายในแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก

และภายใน) 

ประเมินระดับหน่วยงาน  

ก.ค . 

ประเมินระดับสถาบัน 

ส.ค.  

7. น าเสนอผลการประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2554 

จุดเด่น/แนวทางเสริม/จุดดอ้ย/แนวทางแก้ไข กรอบระยะเวลาการ

แก้ปัญหา และความตอ้งการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ต่อที่

ประชุม Forum QA 

 

ก.ย. 

8. ด าเนนิการตามแนวทางเสริมจุดเด่นและแนวทางแก้ไขจุดอ่อน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน 

 

ต.ค.-ธ.ค.  

9. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประกันคุณภาพ

การศกึษา ปีการศกึษา 2554 
ม.ค. ปีถัดไป 
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ระบบการประกันคณุภาพภายในของมหาวทิยาลัย 

   1. ปีการศึกษา 2541 : มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาโดยอิงกับภารกิจ           

ด้านการจัดการศกึษา ในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวชี้วัด 

   2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดโดยเพิ่มภารกิจการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา กาารวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย               

13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด 

   3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ

การศกึษา รอบที่ 2 (ปีการศึกษา 2548)  ประกอบด้วย 11 ปัจจัย 47  ตัวช้ีวัด 

   4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้

เฉพาะของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม (จ านวน 

41 ตัวบ่งชี้) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด               

9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี้ 

   5. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 41 

ตัวบ่งชี้  และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ (5 ตัวบ่งชี้เดิม + 4 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) 

โดยเพิ่มภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  4 ตัวบ่งชี้  รวมทั้ งหมด                        

10 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี ้ 

   6. ปีการศึกษา 2552  : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 43 

ตัวบ่งชี ้(41ตัวบ่งชีเ้ดิม + 2 ตัวบ่งชีท้ี่ปรับใหม่) โดย สกอ. เพิ่มองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา           

3 ดี (3D) และผนวกรวมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งช้ี 

   7. ปีการศึกษา 2553 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี ้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนา

ของ สกอ. ปีการศึกษา 2553   ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 23 ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของรัฐบาล      

“สถานศึกษา 3 ดี” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้  รวม     

ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  34 ตัวบ่งช้ี 

   8. ปีการศึกษา 2554 :  มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการ

พัฒนาของ สกอ. ปีการศึกษา 2553  ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของ

รัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้และ 

ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี รวม ทั้งหมด 11 องคป์ระกอบ  51 ตัวบ่งช้ี 

บทที่ 4  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมนิ 
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             ส่วนกิจการนักศึกษาได้ก าหนดองค์ประกอบและปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ 

สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่

ที่สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการ

อุดมศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน

สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  และการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวสิัยทัศนแ์ละแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มี ส่วน

ร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้ว ให้

รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 

ผูใ้ช้บริการและสังคมโดยรวม  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8. หลักการอุดมศกึษา  

ตัวบ่งชี้   จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้ คือ 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.1     :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :   

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ใน

การด าเนินพันธกิจหลักแต่ละด้านจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ   มี

ความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน

แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้

เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง

สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานของ

มหาวิทยาลัย   

 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่บุคลากรของหน่วยงาน 

 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อ                 

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ  

2 ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

 6. มีการน าผลการด าเนินการ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ฝาุยวางแผน/ส่วนแผนงาน และฝุายกิจการสภามหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลติบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรอืการจัดกิจกรรม   การ

เรียน การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การ

เรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น 

พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ

ก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ

ตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวม

พลังของทุกฝาุยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น จงึจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่

ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่  (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  (ข) คณาจารย์และระบบการ

พัฒนาอาจารย์  (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น   (จ) 

อุปกรณ์การศกึษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศกึษา (ช)การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ)องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 ก าหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

4. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

กระทรวงศึกษาธิการ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้ คอื 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 :  ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ            

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

ดังนัน้ สถาบันจงึควรมกีารวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบัน       จัด
ให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา  ที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ริหาร คณาจารย์ นักศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ก าหนด

ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม            
ตัวบ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ           

ตัวบ่งชี ้

 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

หมายเหตุ  : 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการ ในระดับ
สถาบัน ตอ้งมกีรรมการภายนอกสถาบันอย่างนอ้ยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม
การคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึน้ไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรม  หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน                 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม 

สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ)    

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา   :   ฝาุยกิจการนักศึกษา และส านักวิชา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 

 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น  

ตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษา

และศษิย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหส้อดคล้องกับความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและ

ศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 3. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

 4. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification   

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 7. มาตรฐานกิจการนักศกึษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  2  ตัวบ่งชี ้  คือ 

 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1  :  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง

ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้ง

ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์

เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า    

ในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

 1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 

 2. มีการจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา  

 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศกึษา 

 4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                      

จากคะแนนเต็ม 5  

 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา              

การจัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา 

หมายเหตุ  : 

 ในกรณีส านักวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มศีษิย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ 4 และ  

ข้อ 5 โดยอนุโลม 

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา        :   ฝาุยกิจการนักศกึษา ศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ        

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดย

สถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 

สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพ

ได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

 1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติทุกด้าน  

 2. มีกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา 

 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท

ส าหรับระดับบัณฑติศกึษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์    

- กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา  

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ฝาุยกิจการนักศึกษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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องค์ประกอบท่ี 6  การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา

การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน 

พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ

พัฒนา องค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศกึษา  พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 4. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  3   ตัวบ่งชี ้ คือ 

 6.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ที่  10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

             สมศ. ที ่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.1  :  ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด  

 2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  ส านักวิชา และสว่นกิจการนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10   :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของ

บุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็น

แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัด

และสามารถประเมินผลได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างตอ่เนื่อง 

4. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

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 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเปูาหมายความส าเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรอืประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผล

ส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม

หรอืแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผ์ล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จาก

สถาบันหรอืหนว่ยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

แหล่งท่ีมา : ฝาุยกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา และฝาุยวิชาการ/ ส านักวิชา 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11   : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถี

ชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมี

ปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 

อย่างมสีุนทรีย์ที่มรีสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมคีวามสุนทรีย์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิัศน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมี

ส่วนรว่มอย่างสม่ าเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

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 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการตลอดปีในแตล่ะปีการศกึษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสว่นร่วม  

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัยและความสวยงาม  

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ

ส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 
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หมายเหตุ :   

 สะอาด  หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 สวยงาม หมายถึง มกีารจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่

แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม   

 

แหล่งท่ีมา :  ฝาุยกิจการนักศึกษา/ สว่นกิจการนักศกึษา, ฝาุยวิชาการ/ส านักวิชา,  

                 ฝาุยพัฒนา/ ส่วนอาคารสถานที่ และสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี          
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ใน

การก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแหง่ชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  4  ตัวบ่งชี ้ คือ 

7.1   ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ            

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร   

มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี 

เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ

ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้มหาวิทยาลัย

เจริญรุดหนา้อย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาสถาบัน  

2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  ฝาุยกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการเรียนรู ้ซึ่งตอ้งมกีารจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มอียู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา

ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขัน

สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใ้นสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก 

การรวบรวม การจัดเก็บความรู ้การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้  ในสถาบันให้ดี

ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหนว่ยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะ  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  ฝาุยวางแผน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้  

ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และ

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  :  ระบบบรหิารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มคา่) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย  ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจาก

การคาดการณ์ปัญหาลว่งหนา้และโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ

ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตาม

ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะหแ์ละระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ด้าน  

ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเชน่ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)   

- ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

- ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน เชน่ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร     

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ ยงที่ได้จาก                  

การวิเคราะหใ์นข้อ 2   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

5. มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน

หรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

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 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  ฝาุยวิชาการ 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

4. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ.2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

5. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ.2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.   
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง และมีนวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก

คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบัน

สามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย            

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถาบัน     

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ครบทั้ง       

9 องคป์ระกอบคุณภาพ 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  4 

หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

7  หรอื 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ฝาุยวิชาการ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ด ี(3D)” 

หลักการ 

 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวง ศึกษาธิการ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งใน

ด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด

วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจาก

การฝึกหัด สามารถใช้ความรูใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือ

การบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะ

ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG-FREE คือ ด้าน            

การสรา้งภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปน็ประมุข รังเกยีจการทุจริตและต่อต้านการซือ้สิทธิ์ ขายเสยีง 

DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพสบืไป 

DRUG–FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี  คอื 

10.1  การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

10.2  ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  :  การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถานศกึษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย

มีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา          

มีความร่วมมือกับทุกฝุาย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา   

3 ดี (3D) การก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศกึษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 

แนวปฏิบัติที่ด ี: 

1. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศกึษา 3 ดี (3D) 

2. มีการก าหนดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศกึษาอย่างชัดเจน 

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาสถานศกึษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 

5. มีการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่ อ

ตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรม

ส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

7. มีระบบ กลไกและแผนการก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :   

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศกึษาตามแนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน หรอืมอบหมายผู้รับผดิชอบ 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก 

การสรา้งและพัฒนาเครือขา่ย การก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 

4. รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปใช้พัฒนาปรับปรุง 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน

ภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 3 ดี (3D) อย่างมคีุณภาพ 

4. ใหค้วามร่วมมอืกับทุกฝุายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามมาตรฐานสถานศกึษา 3 ดี (3D)  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการด าเนินการ   

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ฝาุยกิจการนักศึกษา / ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2  :  ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามนโยบาย 3ดี (3D) เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความ

กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติด

และอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน   :       

1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3D)  ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้าง

ภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา 

3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1  คะแนน 3  คะแนน 5  

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ีจ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ดี จ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ีครบทั้ง 3 ด้าน 

หมายเหตุ :  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตย (DEMOCRACY) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ

เป็นไทย (DECENCY) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE) 

ทั้งนี้ การนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นั้น จ านวนนิสิต/

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา        :  ฝาุยกิจการนักศึกษา / ส่วนกิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี  12   ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา 

หลักการ 

 ส่วนกิจการนักศึกษานอกจากจะมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

พัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการ สวัสดิการในด้านต่างๆ กับนักศึกษา

เพื่อให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิต  

อย่างมีความสุขทั้งขณะที่เป็นนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาออกไปสู่โลกภายนอกประกอบอาชีพ

สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติตอ่ไป 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. มาตรฐานการอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานกิจการนักศกึษา ทบวงมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้   จ านวน 7 ตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย 

 12.1  มบีริการด้านหอพักนักศกึษา 

 12.2  มีบริการด้านทุนการศกึษา 

 12.3  มีการสง่เสริมวินัยนักศึกษา 

 12.4  การส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

 12.5  มีบริการด้านแนะแนว 

 12.6  มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

 12.7  มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 12.1  :   มีบริการด้านหอพักนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การจัดการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นทั้งที่เรียนรู้ ต้อง

เป็นการจัดบริการที่พักที่สะอาด สบายและปลอดภัยให้กับนักศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ภายในหอพักนักศึกษา เช่น ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ฯลฯ มีศูนย์การเรียนรู้ ห้องบริการ

คอมพิวเตอร์  ห้องทบทวน  ห้องประชุม  ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น และจัดให้มีที่ปรึกษาหอพักให ้

การดูแลและใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกหอพัก 

แนวปฏิบัติที่ดี   :   

1. มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

2. จัดที่พักอาศัยที่มคีวามสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยในราคายุติธรรมใหน้ักศกึษา 

3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา เช่น บริการห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง

ทบทวน ที่นั่งอา่นหนังสือ หอ้งบรรยาย เป็นต้น 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้จัดสอนทบทวน 

5. จัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพักเพื่อดูแลด้าน

กายภาพและนักศึกษาภายในหอพัก 

6. จัดระบบและให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก เช่น การพัฒนา การ

ปกครองตนเอง การวางแผนและการด าเนินการตามแผนด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและดา้นรา่งกาย เป็นต้น 

8. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นประจ าทกปี 

9. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้านหอพักนักศกึษา 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา ได้แก่ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค าปรึกษา บริ การ

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

1. เอกสารหรอืหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดที่พักที่มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยในราคา

ที่ยุติธรรม 

3. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 
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4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา 

5. เอกสารหรอืหลักฐานการที่จัดให้มีระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ า

แตล่ะหอพัก 

6. เอกสารหรอืหลักฐานการการจัดระบบและการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษา 

7. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ตา่งๆ แก่นักศกึษาในหอพัก 

8. เอกสารหรอืหลักฐานการติดตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นประจ าทุกปี 

9. เอกสารหรือหลักฐานการนน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

ด้านหอพักนักศกึษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

 1. มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

 2. มีการบริการ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ด้านกายภาพที่สง่เสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 

  2.2 การบริการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

  2.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 

  2.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยใหม้ีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก 

 3. จัดให้มกีารให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใชชี้วิต 

 4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณต์่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 

 5. มีการด าเนินการตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

 6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  :  การให้บริการด้านทุนการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ตัวบ่งชี้การให้บริการด้านทุนการศึกษา เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัด

ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถศึกษาเล่าเรียนใน

มหาวิทยาลัยได้ และครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน โดยการสนับสนุนทุนในรูปแบบเงินกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา เงินให้เปล่า ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา  โดยมีแหล่งทุนจากเงินกู้ยืมของรัฐบาล 

จากมหาวทิยาลัย และจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ด ี: 

1. จัดบริการรับสมัครนักศกึษาเพื่อรับทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ

รัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

2. จัดบริการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินให้เปล่าจากกอง

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. จัดบริการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เรียนดี และนักศึกษา                    

ในโครงการลักษณะพิเศษต่างๆ 

4. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนให้เปล่าจากผู้บริจาคทุน บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ    

ที่ให้ทุนการศกึษาต่างๆ 

5. จัดบริการให้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดบริการต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ 

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความส าคัญกับการคืนเงินจากเงินยืมของรัฐบาลและของ

มหาวิทยาลัย 

7. จัดกิจกรรมรับบริจาค และการระดมทุนการศกึษา 

8. ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการด้านทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่ เอกสารสรุปผลผู้ได้รับอนุมัติจัดสรร

ทุนการศึกษาทุกประเภท  ดังตอ่ไปนี้ 

1. ปฏิทินการด าเนนิงานด้านทุนการศกึษา   

2. เอกสารหลักฐานสรุปผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนการศกึษา ในทุกประเภททุนการศึกษา 

3. หลักฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ของ                  

งานทุนการศกึษา 

4. หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการที่ได้รับ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดท าแผนการให้บริการดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการ เพื่อสนับสนุน

การให้ทุนการศกึษา และให้ข้อมูลข่าวสารดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา  

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

4. มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการ ตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 

5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการด้านทุนการศกึษา ทุกสิน้ปีการศกึษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศกึษา 

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 

ครบทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  : ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       : ส่วนกิจการนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 :  การส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากยิ่งส าหรับสังคม เพราะระเบียบ

วินัยชว่ยสร้างความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึ่งจะน าไปสู่เกียรติและการยอมรับจาก    บุคคล

อื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักและส่งเสริมให้ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2536 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา

ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาตามความเหมาะสมของ

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็น

ประธาน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัย และประเพณี

อันดีงามของสังคมไทย และมีการลงโทษ การปูองกัน และหาแนวทางการแก้ไขการกระท าผิดวินัย

นักศึกษา โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ให้

ทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการอบรมประชุมสัมมนา หรือค่ายต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ ในแผนงานประจ าปี ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือกับหน่วยงาน

และบุคคลภายนอกรอบๆ มหาวิทยาลัย ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อปูองกัน

และหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดของนักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี  :   

1. มีการจัดท าข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางใน              

การปฏิบัติ รวมทั้งมีมีการปรับปรุงขอ้บังคับและประกาศตา่ง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. มีการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัย

นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

3. มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพใน                     

การสอดส่องดูแล โดยการหาข่าวทางลับและการขยายผลหาข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบุคคล        

ที่เกี่ยวข้อง 

4. มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาโทษนักศึกษา รวมทั้งการขอความร่วมมือ

และประสานงานกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลต่างๆ 

5. มีการจัดด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานประจ าปี เพื่อพัฒนาให้

นักศึกษาได้มสี านกึในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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6. ประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดให้มกีารส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 และประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผูก้ระท าผิดวินัยนักศึกษา   

2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

3. หลักฐานการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงานประจ าป ี

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการก าหนดวินัยนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

4. มรีะบบในการด าเนินการกับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

5. มีการประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด เช่น อาจารย์ ที่ปรึกษา 

และผูป้กครองของนักศึกษา 

6.  มีการตดิตามนักศึกษากรณีที่มพีฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา

พิจารณาลงโทษแล้ว 

7.  มโีครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดา้นวินัยนักศึกษา และด้านอื่น ๆ 

8.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

9.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

10.  มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1-2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7-8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :   ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 : มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็น

เครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่ง ที่จะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญดังกล่าว และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา  สิ่งที่ได้จาก

การจัดกิจกรรมนักศึกษา มีมากมาย เช่นนักศึกษาสามารถเป็นนักจัดกิจกรรม สามารถวางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดบทบาทของตนเองได้ มีการคิดแบบเป็นระบบมีเหตุมีผล รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น 

รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ อดทน รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ ทั้งสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการพัฒนานักศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ จึงออกมาใน

รูปการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีภาวะเป็น

ผู้น าเป็นที่ยอมรับในสังคมเมื่อส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการ

เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี

ประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการ

จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ  ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี : 

 1. มีการจัดท าแผนงานในการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาโดยมีการจัดประชุมบุคลากร

งานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อก าหนดแผนในการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา และเมื่อด าเนิน

โครงการแลว้ ได้มกีารสรุปประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น   จัดโครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ กิจกรรมน านักศึกษาใหม่กราบสักการะท้าวสุรนารี  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม 

Team & Trace Rally กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรม

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ กิจกรรมพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์ กิจกรรมเฟรชช่ีไนท์  จัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษา ทุกปีการศึกษา  จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น า

นักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม   สง่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานภายนอก เป็นต้น 

 2. จัดท าเกียรติบัตรกิจกรรม มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น    

เพื่อเป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ

นักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับ
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มหาวิทยาลัย โดยจัดท าสมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมได้บันทึก

ข้อมูลลงในสมุดบันทึกกิจกรรม 

 3. จัดการประชุมสัมมนาผูน้ ากิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาองค์การบริหาร  สภา

นักศึกษา  ชมรม ได้เรยีนรู้บทบาทหนา้ที่ของผูน้ านักศึกษา รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ

ด าเนนิกิจกรรมของนักศึกษา   

 4. มีการให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร  สภานักศึกษา  

ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร                

สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 6. ให้บริการด้านงานธุรการ การรับและส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

พิมพ์หนังสอื  

 7. มีการควบคุมใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาชมรมเพื่อด าเนิน

กิจกรรมนักศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณตาม

งบประมาณที่สภานักศึกษาส่งรายงานผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศกึษา 

 8. มีการจัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมี

บุคลากรก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 

 9. มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม โดยการจัดท าใบรับรอง

กิจกรรมและเกียรติบัตรกิจกรรมเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ท ากิจกรรมในระหว่างศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจน

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง และ

สร้างช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

10. มีการประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยการท าแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี  

11. มกีารน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : 

 1. แผนปฏิบัติโครงการงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544       

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547       

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  เกียรตบิัตรนักศึกษาท ากิจกรรม   
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   5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การก าหนดเกณฑ์การพิจารณามอบ

เกียรตบิัตรนักศึกษาท ากิจกรรม    

 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการออก

ค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย    

  7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การจัดกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่ 

 8.สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 

 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1. มกีารส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศกึษา 

 2. มีแผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

 3. มกีารให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษา 

 4. มีการตดิต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษา 

 5. มีการให้บริการด้านงานธุรการ 

 6.มีการควบคุมใช้จา่ยงบประมาณกิจกรรมนักศกึษาของนักศึกษาชมรมเพื่อด าเนิน

กิจกรรมนักศึกษา 

 7. มีการก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 8. มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม 

 9. มกีารประเมินผลการด าเนินงาน 

10. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุง 

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 

7-9 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  : ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา      : ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 12.5     :  มีบริการด้านแนะแนว 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  :  มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีบริการแนะแนวเพื่อใหบ้ริการแก่นักศกึษาครอบคลุมทั้ง 

 5 ด้าน คือ บริการด้านการใหค้ าปรึกษา ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาและการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไข

ปัญหาในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็น

บัณฑติที่มคีุณภาพและมีลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี  :   

 1.  มีแผนงานการใหบ้รกิารแนะแนว 

 2. มีบริการแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้

ค าปรึกษา ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา   การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ

ติดตามและประเมินผล 

 3.  มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการ 

 4. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการแนะแนวใหม้ีประสิทธภิาพ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มี

บริการแนะแนวเพื่อใหบ้ริการแก่นักศกึษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา 

  2. จัดให้มกีารบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 

      2.1 ดา้นการใหค้ าปรึกษา 

      2.2 ด้านสนเทศ 

      2.3 ดา้นแนะแนวการศกึษา 

      2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

      2.5 ดา้นการตดิตามและประเมินผล 

 3. จัดกิจกรรมต่างๆ โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งาน

แนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา 

 4. จัดให้มกีารติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 5. จัดให้มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :   

  1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา 

  2. มีการบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 

      2.1 ดา้นการใหค้ าปรึกษา 

      2.2 ด้านสนเทศ 

      2.3 ดา้นแนะแนวการศกึษา 

      2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

      2.5 ดา้นการตดิตามและประเมินผล 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนกัศกึษา

ได้มากกว่าร้อยละ 80 

 4. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการแนะแนวใหม้ี 

                ประสิทธิภาพ 

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 

ครบทุกข้อ 

การเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา    :  งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 : มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษาเพื่อปูองกัน

ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 

ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ 

ทางกายและทางจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่

ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้าน

การรณรงค์ปูองโรคเอดส์และยาเสพติด 

แนวปฏิบัติที่ด ี :  

1. มีแผนการให้บริการดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษา 

2. จัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยบริการ

ติดตามอาการ เยี่ยมไข้และฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และจัด

กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ 

3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  มีการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารแก่นักศึกษา ด้วยชอ่งทางต่างๆ  

4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา ในเชิงการสร้างเสริมสุขภาพ

อนามัย (Health Promotion) การปูองกัน (Prevention) และ การควบคุม (Control) ในด้านสุขภาพ

อนามัย 

5. ประเมินคุณภาพของการให้บริการ 

6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อจัดการจัดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการ

ของนักศึกษา 

7. มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิให้กับหนว่ยงานอื่นๆ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา ได้แก่ การดูแลนักศึกษาที่เกิดปัญหา

สุขภาพทางกายหรือทางจิต การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยด้วยช่องทางต่างๆ และ

การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และพัฒนาด้าน

สุขภาพของนักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารหรือหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพของนักศึกษา 
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2. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา และ ฟื้นฟูสภาพนักศกึษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

3. เอกสารหรือหลักฐานการจัดท าแผ่นพับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์ และ จัดรายการ

ความรูด้้านสุขภาพทางสถานวีิทยุ FM99.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของ

นักศึกษา และ รณรงคเ์พื่อปูองกันและแก้ปัญหาเอดส์และยาเสพติด 

5. เอกสารหรอืหลักฐานการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นประจ าทุกปี 

6. เอกสารหรอืหลักฐานการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหนว่ยงานอื่นๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มแีผนงานการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา มีการจัดกิจกรรม/

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และพัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษา 

มีบริการข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพนักศกึษาสุขภาพทุกสิน้ปีการศกึษา  

5. มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพนักศกึษา 

6. มกีารจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิให้กับหนว่ยงานและสถาบันอื่นๆ 

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 

ครบทุกข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       :  ส่วนกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.7 : มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ซึ่งก าหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลานักศึกษาให้มีความอ่อนโยน และเ ข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติอีกทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมถึงการใหบ้ริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี  :  

1. มีแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

2. มีการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานได้ครบทุกกิจกรรมและมีผล

การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมในต่ ากว่าร้อยละ 80 

3. มีการสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมนิมาปรับใช้ในการ

ด าเนนิกิจกรรมครั้งต่อไป 

4. จัดให้มีบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ

ความอนุเคราะห์ เช่น การบริการจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบริการยืมอุปกรณ์

ประกอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบริการห้องฝึกซ้อมดนตรี การให้ความรู้ด้านดนตรีและ

นาฏศลิป์ในเชงิทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้มาขอค าปรึกษา 

5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เช่น การจัดการอบรม

ดนตรีและนาฏศลิป์ไทย การจัดพิธีไหว้ครูดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย รวมถึงการจัดการแสดงดนตรีและ

นาฏศลิป์ไทยเพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน :  

 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสาร ภาพถ่ายอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีการด าเนินงานและการบริการด้าน

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ดังตอ่ไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศกึษา 2554 

2. เอกสารสรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

3. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

4. เอกสารบันทึกการเข้าใช้บริการของผูม้าใช้บริการ 

5. เอกสารโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมได้  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 3. มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 4. มีการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานภายในและหนว่ยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  : ปีการศึกษา 

แหล่งท่ีมา       : ส่วนกิจการนักศกึษา 
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เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา. นครราชสีมา  

  :  ฝาุยบริการสื่อการศกึษา ศูนย์บรรณสารและสือ่การศกึษา  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. 

ส่วนกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คู่มอืนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา 

  ปีการศึกษา 2554.  โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด, นครราชสีมา : 2554. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา 

  ภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา.  พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553. 

ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนักศกึษา.  กองบริการการศึกษา  

  ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541. 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 1 
- ตัวบ่งชี้ขัน้ต่ าที่หน่วยงานควรมใีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
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รายละเอยีดตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2552 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
4 ส านักวิชา 

(วิทย์, สังคม, เกษตร, 

วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมอืฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย์

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

หน่วย

ประสาน 

งาน  

มทส.-กทม. 

สถาน

พัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                  

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

               
  

 องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               

 

ฝุายกิจการ
นักศึกษา, 
สมาคม มทส., 
ศสพ.  ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่  
งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นักศกึษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

               

 

ฝุายกิจการ
นักศึกษา ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่
งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 หมายถงึ ตัวบ่งชีข้องหนว่ยงาน   หมายถงึ ข้อมลูทีห่น่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถงึ ข้อมลูทีห่นว่ยงานอาจจะรายงานเพิม่เตมิใน SAR เพื่อประกอบการประเมนิตนเองให้ครอบคลมุ input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
4 ส านักวิชา 

(วิทย์, สังคม, เกษตร, 

วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมอืฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย์

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

หน่วย

ประสาน 

งาน  

มทส.-กทม. 

สถาน

พัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                ฝุายกจิการ

นักศึกษาให้

ข้อมูลในระดับ

สถาบันแกง่าน 

QA สสว. เพือ่

จัดส่งให้

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

               
 

 เฉพาะ สกน. 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

               
 

 เฉพาะ สกน.และ 

สอส. 

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บ ริหารทุกระดับของ

มหาวทิยาลัย 
                ใหห้น่วยงาน

เปล่ียนค าวา่ 
“มหาวิทยาลัย” 
เปน็ “ส านัก
วชิา/ศูนย์/
สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

ตัวบ่งช้ี 7.2 มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่องค์การเรียนรู้                 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
4 ส านักวิชา 

(วิทย์, สังคม, เกษตร, 

วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมอืฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย์

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

หน่วย

ประสาน 

งาน  

มทส.-กทม. 

สถาน

พัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 
หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ
ตัดสนิใจ 

                 

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก ่งาน 
QA สสว. เพื่อจัด 
ส่งให้หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

                ฝุายวิชาการ  
ให้ข้อมลูใน
ระดับสถาบัน
แก ่งาน QA 
สสว. เพือ่จัดสง่
ให้หนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ี 9.1 มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
4 ส านักวิชา 

(วิทย์, สังคม, เกษตร, 

วิศวฯ) 

แพทย์ พยาบาล 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมอืฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย์

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

หน่วย

ประสาน 

งาน  

มทส.-กทม. 

สถาน

พัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
 
ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D)                 

(สกน.) 
 ฝุายกิจการ

นักศึกษา 
ให้ข้อมูลใน
ระดับ
สถาบัน 

 แก่ งาน QA 
สสว. เพื่อ
จัดส่งให้
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ด ี(3D)  
มคีวามรู้ เจตคติท่ีด ีตลอดจนเกดิ
พฤตกิรรม 
 
 
 
 
 

                

(สกน.) 

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

องค์ประกอบที ่12 ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการดา้นหอพักนักศกึษา                              
ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา                  
ตัวบ่งชี้ 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา                  
ตัวบ่งชี้ 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา                  
ตัวบ่งชี้ 12.5 มบีริการด้านแนะแนว                  
ตัวบ่งชี้ 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพของนักศึกษา 
                 

ตัวบ่งชี้ 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม 

                 

 หมายถึง ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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ภาคผนวก 2 
- นยิามศัพท์เฉพาะ 
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 โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 หมายถึง 

โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้

ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้าน

การเกษตร ฯลฯ  

 ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

1) บริการวิเคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 

2) บริการเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบให้เปล่า 

5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการว่าจา้ง 

6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนอืจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

7) บริการศกึษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 

8) บริการศกึษาความเหมาะสมของโครงการการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สรา้ง ประดิษฐ์ และผลติ 

10) บริการอื่น ๆ ทั้งนีไ้ม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www.onesqa.or.th 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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โครงการ/กิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม 2 หมายถึง   

 1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ

ปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่

การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการ

ด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจน

เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทย   หรือ

วัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือ

นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวด 

นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท าอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงาน   จัดสอดแทรก

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านในงานสัมมนาระดับต่างๆ หรือ การ

รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การน าผ้าพื้นบ้านมา ตัดเป็นเสื้อ 5 ส. หรือ

แบบฟอร์มประจ าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึน้ในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น  

 2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาล

ต่างๆ ที่สบืทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อและ

ค่านิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

  ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญเดือนสิบ                

การท าบุญวันว่าง เป็นต้น 

 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้นับ

ได้ทุกศาสนาที่มุง่เน้นเปูาหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก 

     ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าปุา วันคริสต์มาส วันฮารีรายอ 

การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น            

หอ้งละหมาด หอ้งฝึกสมาธิ เป็นต้น  

 4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 

จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบันดังนั้น จึงควร

ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงาน  ในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือ

ประเพณีไทย หรอืที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิด

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเ้ยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่อง 
ระบบคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึน้ 
 

2  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www.onesqa.or.th 
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     ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
การเข้าค่าย/กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเปูาหมายต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 
 5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยและพื้นบ้านศิลปะการแสดงของ
ไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็น
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึน้เองโดยตรง หรอืการให้บริการการแสดงแก่หนว่ยงานต่างๆ หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และ
การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไป
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หนว่ยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมสี่วนรว่มทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น
เป็นต้น 
 6. การแสดงศลิปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรม
ของชาติตา่ง ๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่รว่มกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความส าคัญต่อการ
ด ารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเป็น
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ดนตรี ศลิปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบ
ของการแสดงภาพยนตรภ์าพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน
จัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดง
ดนตรีสากลและดนตรีประจ าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล 
การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม 
ประติมากรรม เป็นต้น 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

การน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ หมายถึง การน าไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน่ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย  
      การน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตามหากน ามาใช้ประโยชน์ในปี
นั้นสามารถน ามานับได้  แตก่ารนับจะไม่นับซ้ า 

งานสร้างสรรค์ 3   หมายถึง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรอืงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือ
ผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ   หรืองานที่ได้รับ
สิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิก
งานในสาขาวิชานั้น    

3  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www.onesqa.or.th 
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษา                     

ที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  - ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี : 

       ลงทะเบียน 36 หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา 

       (18 หน่วยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

     - ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

       ทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  : 

       ลงทะเบียน  24  หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา 

       (12 หน่วยกิตตอ่ภาคการศกึษาปกติ) 

ระบบไตรภาค - ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี :  

       ลงทะเบียน  45 หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา 

                        (15 หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

   - ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา : 

     ลงทะเบียน 30 หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา 

     (10 หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา)  

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES  มีดังนี ้

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด

ปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตร        

การค านวณ ดังนี้ 

  SCH =     nici 

    เมื่อ  ni =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

        ci =   จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 

               SCH 
FTES   =               

 จ านวนหนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 

นักศึกษาภาคปกติ 4 หมายถึง นักศกึษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยได้มี

การค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มกีารจา่ยค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 

4  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa.or.th 
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นักศึกษาภาคพิเศษ  5 หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

มหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญา

จา้งกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัย 

ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาท างาน 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน  

ระบบและกลไก6 หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การ

ด าเนนิงานบรรลุเปูาหมาย  

   ระบบ(System) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์(Objective) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output) แต่ในการประเมินตามคู่มือของ สกอ. ค าว่า ระบบ (System) จะเน้น

ที่กระบวนการ ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะใน

รูปของเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่นๆ 

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้   โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 2  หมายถึง รางวัลหรือประกาศ

เกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

ประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวชิาการหรอื

วิชาชีพที่ผา่นการแขง่ขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 ระดับชาติ  หมายถึง ระดับหนว่ยงานราชการ ที่เป็นระดับกรมหรอืเทียบเท่าขึน้ไป  หรอื

รัฐวิสาหกิจ หรอืองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 5  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม  2549)”ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http:// www.onesqa.or.th 

6  ดูเพิ่มเติม “นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ส านักมาตรฐาน
อุดมศกึษา ทบวงมหาวทิยาลัย 2544 . 
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หลักธรรมาภิบาล 7 มาจากค าว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยหลักพืน้ฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1.  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับทั้งผูอ้อกกฎและผูป้ฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี

ระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอ้ านาจ 

3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจ

ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว  ไม่บิดเบือนหรือปิดบัง

บางสว่น 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราท า

ทั้งร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไขและรว่มรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้าง

กระบวนการให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเราโปร่งใสจรงิ 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

คุ้มเงนิ คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 

องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษา             

ที่จัดตั้งขึน้โดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า8 หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับ

มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาท างาน               

6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิน้สุดปีการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7   ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา (ฉบบัปรับปรุง : ธันวาคม 2549)”   ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). หรือ  http:// www.onesqa.or.th 

8  ดเูพิ่มเติม ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี  พ.ศ. 2542 
 และ  http://leadership.50g.com/ggovern.html 
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ภาคผนวก 3 
- แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 

   ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

ความหมายของรายงาน 
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน

ตนเองที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   

การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ว่า “ให้หนว่ยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และใหถ้ือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป 

3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม 
รูปแบบรายงาน 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1. ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรอืสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา สรุปผลการ

ปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเปูาหมายส าคัญในปีปัจจุบัน    
3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเปูาหมายใน

รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชีใ้นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

1)  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
2)  องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

3)  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

4)  องค์ประกอบที่ 6 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5)  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

6)  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

7)  องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” 
8)  องค์ประกอบที่ 12 ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา 
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4. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่
ละองค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเปูาหมายการพัฒนาในปีตอ่ไป 

การเขียนรายงาน 

ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
ส่วนกิจการนักศึกษา  โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา สรุปผลการปรับปรุงตาม ผลการประเมินในรอบปีที่

ผ่านมา ตลอดจนเปูาหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย ส าหรับผลการปรับปรุง
ตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเปูาหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพที่ชัดเจน 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริงเพื่อเป็น

ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมี
รูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น 

กะทัดรัด โดยยึดการอา้งองิจากแหล่งข้อมูลตา่งๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่
ชีใ้ห้เห็นถึงการประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมที่ส่วนกิจการนักศกึษาเนินการในแตล่ะตัวบ่งช้ี 

2. การประเมนิผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมนิผลเทียบกับเปูาหมายในตัวบ่งชีน้ั้น ๆ  

4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตล่ะตัวบ่งชี ้ 
 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ

องค์ประกอบคุณภาพ รวมถึงวธิีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรอืการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลส าเร็จของ

การด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนแผนและ

เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนีป้ระกอบด้วย 

1) รายงานตัวเลขในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

2) สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยก

ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3) เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 

4) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตใหส้อดรับกับเปูาหมาย 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * 

ผลการ

ด าเนินงาน * 
คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ ์

บรรลุ

เป้าหมาย(=

บรรลุX=ไม่

บรรลุ) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์ และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน     

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1     

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2     

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านขอ้มูลข่าวสาร  

    

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นักศกึษา 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3     

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม 

    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิาง
ศลิปะและวัฒนธรรม 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

  

ตัวบ่งช้ี สกอ.+
สมศ. 

  

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ

มหาวทิยาลยั 

    

ตัวบ่งช้ี 7.2 มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่องคก์าร

เรียนรู้ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * 

ผลการ

ด าเนินงาน * 
คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ ์

บรรลุ

เป้าหมาย(=

บรรลุX=ไม่

บรรลุ) 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ

ตัดสินใจ 

    

 ก. การบริหารจัดการ     

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7     

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน 

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9     

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

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

    

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ด ี

(3D) มคีวามรู้ เจตคติท่ีด ีตลอดจน

เกิดพฤตกิรรม 

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10     

องค์ประกอบที ่12 ภารกิจหลกัส่วนกิจการนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการด้านหอพักนักศกึษา     

ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา     

ตัวบ่งช้ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 12.5 มบีริการด้านแนะแนว     

ตัวบ่งช้ี 12.6 มบีริการด้านสง่เสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ี 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นทะนุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12     

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 
    

* ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนัน้ ๆ เชน่ ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นจ านวน หรือ

ระบุเป็นขอ้ หรือระบุเป็นระดับ    
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ตารางที่ 2   สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี กศ.2553 ป ีกศ. 2554 ป ีกศ. 2555 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

   

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ 

ด้านขอ้มูลข่าวสาร 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

   

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

(รายงานข้อมลูภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

   

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย    

ตัวบ่งช้ี 7.2 มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่องคก์ารเรียนรู้    

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ    

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

ตัวบ่งช้ี 9.1 มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน    

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

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D)    

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

มคีวามรู้ เจตคติท่ีด ีตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี กศ.2553 ป ีกศ. 2554 ป ีกศ. 2555 

องค์ประกอบที่ 12  ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการด้านหอพักนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 12.5 มบีริการด้านแนะแนว    

ตัวบ่งช้ี 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศกึษา 

   

ตัวบ่งช้ี 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

 


