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ค าน า 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งของ

สถาบันการศกึษาที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนกิจการ

นักศกึษาขึน้ โดยได้รับความร่วมมอืจากคณะท างานประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา ที่ได้

ช่วยกันพิจารณาองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานในทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ

การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

 ส่วนกิจการนักศึกษา หวังว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นแนวทาง

และเป็นประโยชน์ในการด าเนินการการประกันคุณภาพการศกึษาของสว่นกิจการนักศึกษาต่อไป 
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หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษา 
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1.  ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่งส่วนงานออกเป็น

งานต่างๆ ดังนี้  

1. งานธุรการ 

2. งานวินัยนักศึกษา  

3. งานกิจกรรมนักศึกษา 

4. งานกีฬา 

5. งานบริการและสวัสดิการ 

ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการ

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

อาคารกิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

เป็นประธานในพิธีฯ 

อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายส านักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคาร

หลังนี้ ประมาณปลายปี 2538 โดยได้ใชชื้่ออาคารวา่ “อาคารกิจการนักศกึษา” 

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนงานในส่วนงานเรื่อยมา และในปี 2543 ได้รับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ย้ายงานกีฬาและบุคลากรงานกีฬาไปสังกัดความดูแลของ

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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

 ปณิธาน 

    ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศกึษา ให้เป็นผู้ที่มภีูมริู้ ภูมธิรรม 

ภูมปิัญญา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตอ่ไป  

 วิสัยทัศน์ 

    “เป็นองค์กรคุณภาพที่มุง่มั่นพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติพึงประสงค์” 

 พันธกิจ 

   1.   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์   

   2.  จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ 

 วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 

   2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

   3. เพื่อให้บริการและสวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของนักศึกษา 

3.  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   : การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 เป้าประสงค์  

 จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาได้ครบถ้วน 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2   : จัดระบบบริการสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชวีิตที่ดี 

 เป้าประสงค์ 

 1.   มีระบบบริการสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและเพียงพอ 

 2.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

           3.  จัดให้มบีุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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 4.  โครงสร้างองค์กรและการบรหิาร 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนกิจการนักศึกษา  มีการแบ่งงาน โดยมีรายละเอียดหนา้ที่ความรับผดิชอบดังนี้ 

1.  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่ ให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา  และ

ด าเนนิกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ ทาง

กายและทางจติของนักศกึษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ครอบคลุมถึง

กิจกรรมด้านการรณรงค์ปูองโรคเอดส์และยาเสพติด 

ขอบเขตของงานบรกิารและสวัสดิการนักศกึษา 

การบริการของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นบริการที่จัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดูแลการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ร่วมถึงปูองกันปัญหาและ

ส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษา ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนให้กลับมามีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  มีทัศนคติที่ดี

และมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ขอบเขตงานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

การให้บรกิาร ณ อาคารกิจการนักศึกษา  

1. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของสว่นกิจการนักศึกษา 

2. พิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

3. ดูแลการสง่จดหมายและพัสดุของนักศึกษาที่พักอยู่นอกหอพักของมหาวิทยาลัย 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

งานแนะแนว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศกึษา งานกจิกรรมนักศึกษา 

งานวนิัยนักศกึษาและการทหาร 
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4. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เบิกจ่ายวัสดุ  และควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษาและงานบริการและ

สวัสดิการ 

6. ประสานงานติดตามการแจง้ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ ์อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ 

7. บันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน วันลา การปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนนอกเวลา ของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

8. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าไตรมาส  ดูแลงบประมาณของ  ส่วน

กิจการนักศกึษา และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

9.   จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศกึษา 

10. จัดการต้อนรับหน่วยงานที่ เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษา และ

ประสานงานตามที่หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษามอบหมาย 

11. ดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร

กิจการนักศึกษา  การใช้สถานที่อาคารกิจการนักศึกษาและการใช้ห้องประชุมช้ัน 2 ความสะอาด

อาคารกิจการนักศึกษา ที่จอดรถบริเวณรอบอาคาร และภูมทิัศนบ์ริเวณรอบอาคารกิจการนักศกึษา 

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 
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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. ส่งเสริมให้มีผู้น านักศึกษาช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่เพื่อนนักศึกษา และให้ค าปรึกษา

แก่ผูน้ านักศกึษาช่วยส่งเสริมสุขภาพในการท ากิจกรรม 

8. จัดหาหนังสือด้านการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพไว้ให้ความรู้  รวบรวม

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคต่างๆ และพัฒนาการปูองกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

9. เฝูาระวังโรคติดต่อและวางแผนควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

10. ประสานหาแนวทางและให้ความร่วมมือหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนักศึกษา  ในด้านโภชนาการและ

อาหาร คุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการสุขภาพ บริการด้านสาธารณูปโภค การประกันภัย และการท าร้าย

ร่างกาย 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  งานวินัยนักศกึษาและการทหาร 

 2.1 งานด้านวินัยนักศกึษา 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศกึษาดังกล่าว จึงได้ก าหนด ให้มี

คณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของ

สังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ.2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาในการศกึษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอ่ไป  

 มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญมาก  

ดังนัน้เมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผูป้กครองของนักศึกษาทราบต่อไป 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1) เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
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 2) พิจารณาและจัดรา่งระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศกึษา 

 3) ให้ค าแนะน าและชีแ้จงให้นักศกึษาเข้าใจในระเบียบข้อบังคับส าหรับนักศกึษาเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 4) ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 

 5) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

 6) ด าเนนิการสง่เสริมและเสริมสรา้งความมีวนิัยในหมูน่ักศกึษา 

 7) ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มปีัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมอืง 

  2.2 งานด้านการทหาร 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศกึษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและการขอ

ผอ่นผันทางทหาร คือ 

 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   โดยจะถูกเรียกปีละ 

2 วัน 

3.  งานกิจกรรมนักศึกษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย มุ่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างาน

ร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม ซึ่งมีอาจารย์ที่

ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและ
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บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีองค์การ

บริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมในสังกัดซึ่งจัดตัง้แล้ว  ดังนี้ 

 3.1  กิจกรรมด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 11 ชมรม   

 3.2  กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   

 3.3  กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม   

 3.4  กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม   

 3.5  กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 10  ชมรม 

4.  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัย จึงมีภารกิจหลักประการหนึ่งคอื ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีงาน

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรคก์ิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย

และชุมชนได้จัดขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการด าเนินงาน 3 แนวทาง คือ 

อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อ

ด าเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้ และเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

 การด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถจ าแนกงาน

ออกเป็นภารกิจตา่งๆ  ดังนี้ 

 4.1  ภารกิจด้านการสอน 

    งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้กับ

บุคลากร นักศึกษาและผูส้นใจทั่วไป โดยเน้นใหผู้เ้รียนได้ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์

ตามที่ผูเ้รียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานและพัฒนาการขึ้นไปตามความสามารถของ

ผูเ้รียน และจัดใหม้ีการสอน  4  แขนง คือ 

    1)  ดนตรีไทย 

       จัดให้มกีารสอนการฝึกซ้อมดนตรีไทยเพื่อ จัดตั้งวงดนตรีไทยประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรีไทยได้หลายประเภท เช่น  วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย ฯลฯ 
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อีกทั้งให้บริการการสอนและการฝึกซ้อมการขับร้องเพลงไทยให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ทั่วไป 

    2)  นาฏศิลป์ 

     จัดให้มีการสอน การฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งด้าน

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่

นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

     ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถแสดง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ที่ได้

เรียนด้านนาฏศลิป์  อันจะน าไปพัฒนาตนเองทางดา้นบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 

    3)  ดนตรีพ้ืนบ้าน 

    จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ความรู้ ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน การละเล่น

พื้นบ้านแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    4)  ดนตรีสากล 

     โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝกึซ้อม   เครื่องอ านวยความ 

สะดวกต่างๆ โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อสร้างนักดนตรีและนักร้องประจ ามหาวิทยาลัย  และให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน าไปสู่การใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และมีคุณค่า  

 4.2  ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา

และบุคลากรแล้ว งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อประกอบกับภารกิจ

ด้านการสอนและมีเปูาหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่างๆ   จะถูก

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป

ตามความเหมาะสม  กิจกรรมหลักที่ปฏิบัติตอ่เนื่องทุกปี เชน่ 

   1) เข้าร่วมงานดนตรไีทยอุดมศึกษา 

   2) เข้าร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
   3) ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม 

   4) ไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 
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   5) กิจกรรมลานบันเทิง 

   6) กิจกรรมอบรมดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 
   7) จัดการประกวดดนตรี 

 4.3  ภารกิจการให้บรกิาร 

 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านวัสดุและข้อมูล

ความรูใ้นเชิงวิชาการ ดังนี้ 

   1) บริการวัสดุ – อุปกรณ์ 

      - อุปกรณ์ดนตรี 

      - ชุดการแตง่กายประกอบการแสดง 

      - แถบบันทึกเสียง 

      - แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน)์ 

      - หนังสือ , วารสาร 

   2) บริการหอ้งฝึกซ้อม 

        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดห้องฝึกซ้อมดนตรีไว้ให้บริการส าหรับนักศึกษา

และบุคลากร โดยเฉพาะหอ้งซ้อมดนตรสีากล ซึ่งนักศึกษาที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อเล่นดนตรีหรือจัดตั้ง

วงดนตรี สามารถเข้าใช้บริการห้องฝึกซ้อมดนตรีได้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์และมีนักศกึษาสนใจในการเล่นดนตรมีากขึ้น 

   3) บริการจัดการแสดง 

      งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถจัดการแสดงให้บริการได้หลายรูปแบบโดยมี

ศักยภาพที่จะจัดแสดงประกอบการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน สามารถจัด   การ

แสดงให้สอดคล้องกับลักษณะงานทุกประเภท  

- 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 นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะ

ศกึษาเล่าเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1) บริหารงานและจัดการทุนการศกึษา 

 2) ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และ

ผูม้ีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

 3) ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขานครราชสีมา เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษา 

 4) ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

 5) ด าเนนิการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

 6) ด าเนนิการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

 7) ด าเนนิการจัดท าสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 

 8) เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศกึษา 

 9) แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 10)  จัดปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 11)  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศกึษา 

 12)  ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งประสานงาน

กับหนว่ยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

 13)  ติดตามและรายงานผลการศกึษาของนักศกึษาที่ได้รับทุนการศกึษาใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  14)  ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 ประเภทของทุนการศึกษา 

 1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา  

 2) ทุนเงินยืมเพื่อการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

 3) กองทุนช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศกึษา 

 4) เงินยมืฉุกเฉินส าหรับนักศกึษา 

 5) กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 6) ทุนการศึกษาจากองค์กรหรอืหนว่ยงานภายนอก   
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6.  งานแนะแนว 

 งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการด้าน

ต่างๆ แก่นักศึกษา 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 าปรึกษาเมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรของงานแนะแนว 

พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจ ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในทุกด้าน  

  1.2) บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข่าวสาร ข้อมูล ข้อสนเทศ     ที่

เป็นประโยชน์โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น   จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท า

แผ่นพับ ปูายสนเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การปรับตัว การพัฒนา

บุคลิกภาพ และยังมีการบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม-คืน ทั้งวารสาร ฯลฯ เอกสารต่างๆ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไว้บริการ 

 1.3) บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) นอกจากจะบริการในด้านข้อมูล 

ข่าวสารตา่งๆ แลว้ ยังมกีารจัดกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาโดยเฉพาะอีกด้วย เช่น การจัดกิจกรรม 

: การพัฒนาลักษณะนิสัยการเรียน  กิจกรรม : เรียนรู้เพื่อรู้เรียน..สู่ความส าเร็จ และกิจกรรม : เรียน 

มทส.อย่างไรให้สนุก เป็นต้น  

  1.4) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งบรรยาย  

อบรม อภิปราย  ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยจะร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์      ทั้ง

ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์คุณธรรม จรยิธรรมและมีเอกลักษณ์  

  1.5) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และการใช้

บริการ เป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมคีงการ/กิจกรรม และการใช้บริการงานแนะแนว และน าผล

ที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการ/บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักศึกษาและงบประมาณ  

 2) ประสานงานกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหส้อดคล้องกับบริการ 

แนะแนว หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ 

 3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
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 4) จัดท าสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง 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 

 4) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษา

ตลอดปีการศึกษา 

 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 

 การประกันคุณภาพการศกึษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ด าเนินการตาม

ระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี  3 ประการ คือ  

 1. มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

 2. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  

 3. มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผล ต่อเมื่อได้มีการประเมินผล

การด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตาม

กระบวนการด าเนินการโดยใกล้ชิด ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การด าเนินการจะยึด

หลักการของการให้เสรีภาพ ทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการก าหนด

แนวทางในการบริหารและด าเนนิการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายใน

สถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนดขึ้น  จะเป็นไปตามหลักการที่ว่า หาก

สถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมี

คุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑิตก็จะดี

ด้วย 

2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการประกัน

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

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน  เพื่อเป็น

เครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  (Aademic 

Freedom) และความเป็นอิสระในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Autonomy) ทั้งนี้ เป็น

การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงได้เสนอระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เกิดความ

ต่อเนื่องในภารกิจด้านการประกันคุณภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

บทที่  2   การประกันคุณภาพการศกึษา 
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการด้านคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ

และกลไกที่เหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษาต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพัฒนาให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้น

หลักการของการใหส้ถาบันอุดมศกึษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติ

ภารกิจทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการ
ด าเนินงานที่สังคมภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกยังคงเข้าไปตรวจสอบได้  อันจะน ามาซึ่งความมี

มาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้  ทั้งนี้โดยจะ

ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อก ากับดูแลและ
บริหารงานด้านมาตรฐานการศกึษา ตลอดจนการใหก้ารรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษา โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององค์ประกอบต่างๆ ที่มี

ผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ โดยแต่ละสถาบันอาจน าไป

ปรับปรุงหรอืพัฒนาเพิ่มเตมิให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันได้ตามความจ าเป็น 
 4. เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานภายนอกโดยกว้างขวางและเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดให้มีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) ที่แต่ละสถาบันได้จัดให้มีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา แล้ว

ให้การรับรองมาตรฐานการศกึษาต่อไป 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบัน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการหรอืสมาคมวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษา  

 6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสาร และผลจาก
กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอกให้

ได้รับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและ

ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ
ทรัพยากรต่างๆ แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา มีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ

โดยสม่ าเสมอ  
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3. กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษา

จะต้องจัดให้มรีะบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพ

ของบัณฑิต และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม 

พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินการภายในด้วย  

 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการของ

ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิง

ระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด 

และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

ทั้งนี ้มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็นหลัก  

      3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ

ของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มกีารใชร้ะบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว

ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพนีจ้ะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑแ์ละแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน 

และการประกันคุณภาพภายนอก 

 1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนนิการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  

  1. การควบคุมคุณภาพ  

             2 .การตรวจสอบคุณภาพ  

      3. การประเมินคุณภาพ 

 2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้ง

การตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอกเพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนนิการภารกิจหลักได้อย่างมคีุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย  

  1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผา่นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

  2. การประเมนิคุณภาพ  

  3. การให้การรับรอง  
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องค์ประกอบและความสมัพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

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 

เทียบกับมาตรฐานสากล 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 
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1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 1) ให้ใชร้ะบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็น

เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาท าหน้าที่วางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมนิคุณภาพ 

        2) ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา

และประสานงาน เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ

โครงการ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3) ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

องค์กรที่รับผดิชอบ และวิธีการประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ 

 4) ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

 5) ให้มกีารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการไปแล้ว

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2.  องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยอื่น คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด 

และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ควบคุมการบริหาร

จัดการภายในส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ตามล าดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็น

หน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน  

โดยองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภา

มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝุายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลัย  

 

บทที่ 3 การประกันคุณภาพของสว่นกิจการนักศกึษา 
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3.  คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศกึษา 

 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 1. จัดท าหรอืปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและ

เป็นปัจจุบัน  

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

 3. เตรียมความพรอ้มของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก  

 4. หนา้ที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศกึษา  ประกอบด้วย 

 1. หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษา  ประธาน 

 2. นางเนอืงนจิ ณ ล าปาง                  รองประธาน 

 3. นายนิมติ พิศขุมทอง   คณะท างาน 

 4. นางอมรรัตน ์ วงศ์สรรค ์  คณะท างาน   

 5. นายธัญเทพ  พรหมสอน   คณะท างาน 

 6. นายสรณะ  ศรีตะชัย   คณะท างาน 

 7.  นางหทัยรัตน์  ขันตโิก   คณะท างาน 

 8. นางสาวกฤติยา  อัญญโพธิ์             คณะท างาน 

 9. นางสุดา  นิลศิร ิ    คณะท างานและเลขานุการ 

 10. นางสาวรัชตา  อนงค์เวช        คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
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4.  แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศกึษา 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ปรับองคป์ระกอบและตัวบง่ชีส้ าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา             

ปีการศึกษา 2555 และปรับปรุงคูม่ือการประกันคุณภาพภายใน น าคู่มอื

ขึน้ Website งาน QA ของหน่วยงาน 

ก.พ. - เม.ย. 2556 

2. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2554 ซึ่งฝุายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานทุก 6 เดือน 

เพื่อสรุปเสนออธิการบดี (ครั้งท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556  ครั้งท่ี 2 เดือน

กันยายน 2556) 

มี.ค. 2556 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 

และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

เม.ย. - พ.ค. 2556 

 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ

สถาบัน 

พ.ค. - มิ.ย. 2556 

 

5. หน่วยงานให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ส่งข้อมูลให้ฝุายวิชาการ จากนั้นงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อเท็จจริงและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใด

ถูกต้อง จะน าขึ้นบนเว็บไซต์ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download ข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ได ้

พ.ค. - มิ.ย. 2556 

 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มทส. ปีการศึกษา 2555 

มิ.ย. 2556 

7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝาุยวิชาการ ทัง้นี ้เพื่อจัดสง่ให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาล่วงหน้า กอ่นที่จะ

มาประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556  

 และระดับสถาบันช่วงต้นเดอืน ส.ค. 2556  

- บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ผ่าน

ระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสรมิและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS) ที่ website นี ้=> 

http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut 

 

ช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2556 

http://ai.sut.ac.th:8080/sarsut
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กิจกรรม ช่วงเวลา 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอก 

ประเมินภายใน  

ระดับหนว่ยงาน 

ช่วงต้นเดอืน ก.ค. 2556 

9. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอก  

ประเมินภายใน  

ระดับสถาบัน 

ช่วงต้นเดอืน ส.ค. 2556 

10. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2554 ซึ่งฝุายวิชาการจะติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานทุก 6 เดือน 

เพื่อสรุปเสนออธิการบดี (ครั้งท่ี 1 เดือนมีนาคม 2556  ครั้งท่ี 2 เดือน

กันยายน 2556) 

ก.ย. 2556 

11. หน่วยงาน น าเสนอผลที่ได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2555 ต่อผู้บริหาร โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน (Forum 

QA) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท า

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

ต.ค. 2556 

12. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรม

เสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ต.ค. - ธ.ค. 2556 
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ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

1. ปีการศึกษา 2541 : มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันคุณภาพการศกึษาโดยอิงกับภารกิจด้านการ
จัดการศึกษา ในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวชี้วัด 

2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดโดยเพิ่มภารกิจการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กาารวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด 

3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ

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

4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชีต้ามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) โดยใช้ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

(จ านวน 41 ตัวบ่งชี้) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบ

คุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี ้โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน   

5. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 41 ตัวบ่งชี ้ 
และผนวกรวมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้    (5 ตัวบ่งช้ีเดิม + 4 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดย

เพิ่มภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 4 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งหมด 10 

องค์ประกอบ  50 ตัวบ่งชี ้ 
6. ปีการศึกษา 2552  : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี ้โดยใช้ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. จ านวน 43 ตัวบ่งชี ้

(41 ตัวบ่งชี้เดิม + 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่)  โดย สกอ. เพิ่มองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 

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

7. ปีการศึกษา 2553 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ 

สกอ.  ปีการศกึษา 2553   ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี     ตัวบ่งชีต้ามนโยบายของรัฐบาล 
     “สถานศกึษา 3 ดี”   จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี   และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย  จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ รวม 

     ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  34 ตัวบ่งชี้ 

8. ปีการศึกษา 2554 :  มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ 
สกอ. ปีการศกึษา 2553   ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี      ตัวบ่งชีต้ามนโยบายของรัฐบาล 

     “สถานศกึษา 3 ดี”  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี   ตัวบ่งชีข้อง สมศ.ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี และ 

     ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวม ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  51 ตัวบ่งชี้ 

บทที่ 4  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมนิ 
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9. ปีการศกึษา 2555 : มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีโดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ  

          สกอ. ปีการศกึษา 2553    ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี    ตัวบ่งชีต้ามนโยบายของรัฐบาล    
          “สถานศกึษา 3 ดี”  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งชีข้อง สมศ.ทุกตัวบ่งชี ้ จ านวน 18 ตัวบ่งช้ี  และ 

  ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี รวม ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  51 ตัวบ่งชี้ 

           ส่วนกิจการนักศกึษาได้ก าหนดองค์ประกอบและปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ 

สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่

สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน

สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

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

8. หลักการอุดมศกึษา  
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ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ในการ

ด าเนินพันธกิจหลักแต่ละด้านจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ   มีความ

เป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี

การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนนิงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน

แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้

เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคม

ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน   โดยการม ี

ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะ10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)  

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน   
3. มีการทบทวน/ก าหนดผูร้ับผดิชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี   ครบทุกภารกิจของ 

หน่วยงาน  
4. มีตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้   เพื่อวัด 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 
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ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี   อย่างน้อย    

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารหน่วยงานและ 

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรอื 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลติบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย

น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุาย

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น  จงึจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  

ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก)หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข)คณาจารย์และระบบการ

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

การศกึษา (ฉ)สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศกึษา (ช)การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล

ทางการเรียนของนักศึกษา (ซ)องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  

ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 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. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมใีนสถาบันอุดมศกึษา  

พ.ศ. 2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

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

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

กระทรวงศึกษาธิการ  
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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  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย

ส าคัญของคณุภาพบัณฑติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม ดังนัน้ สถาบันจึงควร

มีการวัดระดับความส าเร็จของการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหก้ับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ริหาร คณาจารย์ นักศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่

ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเปูาหมายวัดความส าเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาตาม

ตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี ้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ

คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ  

หมายเหตุ  : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการใน

ระดับสถาบัน ตอ้งมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึน้ไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรม หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรอืองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา 

หอการคา้ สภาวิชาชีพ)    

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 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 

การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น  ตาม

หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและ

ศษิย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์

เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

จากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1    :  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง

ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน

วิชาการและการใชชี้วติ (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น 

ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ   ข้อมูลขา่วสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า     และ 

 (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศกึษาและศษิย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา  

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

คุณภาพ 
4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน

การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ  : 

ในกรณีส านักวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ 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 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน

และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 

อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 

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

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้

ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน   :    

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติทุกด้าน 

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 
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องค์ประกอบท่ี 6  การทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี

การบูรณาการเขา้กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 

สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน

การพัฒนา องค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

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

การอุดมศกึษา 

2. มาตรฐานการอุดมศกึษา  พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  3 ตัวบ่งชี ้คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                   สมศ. ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

                   สมศ. ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.1    :  ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะที่ 10 (พ.ศ. 2555-2564)  

2. มีการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10   : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศลิปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชีถ้ึงคุณภาพ วิถีชีวติ และจิตใจที่ดีงาม

ของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็น

แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพที่จริงใจได้ตอ่เนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและ

สามารถประเมินผลได้ 

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 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11   : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิด

รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทัน

อย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของ

ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า

ความงาม อย่างมสีุนทรีย์ที่มรีสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมคีวามสุนทรีย์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการตลอดปีในแตล่ะปีการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสว่นร่วม  

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัยและความสวยงาม  

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ

ส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
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5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 

 
หมายเหตุ :  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

      สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

      สวยงาม หมายถึง มกีารจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

พืน้ที่แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม   

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.     

 

36 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการ

ด้านต่างๆ ให้มคีุณภาพ เชน่ 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. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

5. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแหง่ชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 

7. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณา

ออกใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  4  ตัวบ่งชี ้ คือ 

7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ            

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร   มี

วิสัยทัศน ์เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิด

โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับ

ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้มหาวิทยาลัยเจริญ

รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

1. ผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบหรอืข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนว่ยงาน  

3. ผูบ้ริหารมกีารก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหนว่ยงาน 

4. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหนว่ยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  

7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

หมายเหตุ  :  หากจะประเมินผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อที่ 6 นัน้ ตอ้งแสดงขอ้มูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑข์อง 

สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา

ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ

รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี

ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของหนว่ยงาน  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่

ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มอียู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมา 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 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3    :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  หนว่ยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน 

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ 

ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้  

หมายเหตุ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจ้ัดการดา้นสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ และ

ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง  การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล การ

ประมวลผล  การพิมพ ์ การสรา้งรายงาน ฯลฯ   รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ  

การใชเ้งิน และการดูแลขอ้มูลด้วย 

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น

ประโยชน์ เพื่อใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เชน่ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มนีโยบายและ/หรอืแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน โดย

ครอบคลุมการบริหารจัดการและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

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 
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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 หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย  ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการ

คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ

ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตาม

ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและ 

บุคลากรภายในหนว่ยงานร่วมเป็นคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ

หนว่ยงาน ตัวอย่าง เชน่ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะหใ์นข้อ 2   

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

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 

มกีารด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

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 านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้  จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศกึษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย

สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง และมีนวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก

คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบัน

สามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 

หมายเหตุ : 

     แนวปฏิบัติที่ด ีหมายถึง วธิีปฏิบัติหรอืขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ใหห้นว่ยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหนว่ยงาน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย

ผูบ้ริหารหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย  

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

     1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

     2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ          

         คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  

         โดยเป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

     3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ  

        หนว่ยงาน     
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องหนว่ยงานทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์

นักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใชบ้ริการตามภารกิจของหนว่ยงาน 

8. มีเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน

และ/หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน ์ 

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 
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องค์ประกอบท่ี 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ด ี(3D)” 

หลักการ 

 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน กระทรวง 

ศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการ

ด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบ

อาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่

จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

DECENCY ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG-FREE คือ ด้านการสร้าง

ภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปน็ประมุข รังเกยีจการทุจริตและต่อต้านการซือ้สิทธิ์ ขายเสยีง 

DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผดิชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย 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   : ส่วนกิจการนักศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

สถานศึกษา มีความรว่มมือกับทุกฝุาย และการตดิตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของ

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

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน

ภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 3 ดี (3D) อย่างมคีุณภาพ 

4. ใหค้วามร่วมมอืกับทุกฝุายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามมาตรฐานสถานศกึษา 3 ดี (3D)  

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2    :  ผลที่เกิดกับผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด 

      พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส่วนกิจการนักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งในด้านการจัดการ

เรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามนโยบาย 3ดี (3D) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มี

ความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพ

ติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้

นักศึกษาสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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 จริยธรรมและความเป็น

ไทย (DECENCY) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE) ทั้งนี ้

การนับกิจกรรมส่งเสรมินโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) นั้น จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลัย  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นกิจการนักศึกษา มทส.     

 

47 

องค์ประกอบท่ี  12   ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา 

หลักการ 

 ส่วนกิจการนักศึกษานอกจากจะมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

พัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการ สวัสดิการในด้านต่างๆ กับนักศึกษา

เพื่อให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิต  

อย่างมคีวามสุขทั้งขณะที่เป็นนักศกึษาและเมื่อจบการศกึษาออกไปสู่โลกภายนอกประกอบอาชีพสร้าง

ความเจรญิใหก้ับประเทศชาติตอ่ไป 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. มาตรฐานการอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานกิจการนักศกึษา ทบวงมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้   จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

  12.1  มบีริการด้านหอพักนักศกึษา 

   12.2  มีบริการด้านทุนการศกึษา 

  12.3  มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

  12.4  มกีารส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

  12.5  มีบริการด้านแนะแนว 

  12.6  มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

  12.7  มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 12.1     :   มีบริการด้านหอพักนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การจัดการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นทั้งที่เรียนรู้ ต้อง

เป็นการจัดบริการที่พักที่สะอาด สบายและปลอดภัยให้กับนักศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ภายในหอพักนักศึกษา เช่น ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ฯลฯ มีศูนย์การเรียนรู้ ห้องบริการ

คอมพิวเตอร์ ห้องทบทวน  ห้องประชุม  ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น และจัดให้มีที่ปรึกษาหอพักให้ การ

ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกหอพัก 

แนวปฏิบัติที่ด ี  :   

1. มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

2. จัดที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยในราคายุติธรรมให้

นักศกึษา 

3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา เช่น บริการห้องคอมพิวเตอร์ 

หอ้งทบทวน ที่นั่งอ่านหนังสือ หอ้งบรรยาย เป็นต้น 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้จัดสอนทบทวน 

5. จัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพักเพื่อดูแลด้าน

กายภาพและนักศึกษาภายในหอพัก 

6. จัดระบบและให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก เช่น การพัฒนา 

การปกครองตนเอง การวางแผนและการด าเนินการตามแผนด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและด้านรา่งกาย เป็นต้น 

8. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นประจ าทุกปี 

9. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้านหอพักนักศกึษา 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา ได้แก่ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ บริการด้านกายภาพที่สง่เสริมคุณภาพชวีิต บริการให้ค าปรึกษา บริการแหล่งข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณแ์ก่นักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารหรอืหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

2. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดที่พักที่มคีวามสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยใน

ราคาที่ยุติธรรม 

3. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 
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4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา 

5. เอกสารหรือหลักฐานการที่จัดให้มีระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพัก

ประจ าแตล่ะหอพัก 

6. เอกสารหรอืหลักฐานการการจัดระบบและการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษา 

7. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษา

ในหอพัก 

8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการเป็น

ประจ าทุกปี 

9. เอกสารหรือหลักฐานการนน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ

ให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

เกณฑม์าตรฐาน  :   

1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา และด้านการ

 พัฒนานักศึกษา 

2. มีการบริการ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านกายภาพที่สง่เสริมคุณภาพชวีิตของนักศกึษา 

2.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 

2.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา เชน่ ศูนย์การเรียนรู้ 

2.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยใหม้ีที่ปรึกษาหอพักประจ าแตล่ะหอพัก 

3. จัดให้มกีารให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวติ 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณต์่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 

5. มีการด าเนินการตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

6. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกปี 

7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้านหอพักศกึษา 

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 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2   :  การให้บริการด้านทุนการศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ตัวบ่งชี้การให้บริการด้านทุนการศึกษา เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัด

ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย

ได้ และครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน  โดยการสนับสนุนทุนในรูปแบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินทุนให้

เปล่า ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา  โดยมีแหล่งทุนจากเงินกู้ยืมของรัฐบาล จากมหาวิทยาลัย 

และจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ด ี: 

1. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

2. จัดบริการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินให้เปล่า

จากกองทุนการศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. จัดบริการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เรียนดี และนักศึกษาใน

โครงการลักษณะพิเศษต่างๆ 

4. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนให้เปล่าจากผู้บริจาคทุน บริษัท ห้างร้าน 

มูลนิธิ ที่ให้ทุนการศกึษาต่างๆ 

5. จัดบริการให้ข้อมูลขา่วสารประชาสัมพันธ์การจัดบริการต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ 

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความส าคัญกับการคืนเงินจากเงินยืมของรัฐบาลและของ

มหาวิทยาลัย 

7. จัดกิจกรรมรับบริจาค และการระดมทุนการศกึษา 

8. ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการด้านทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่ เอกสารสรุปผลผู้ได้รับอนุมัติจัดสรร

ทุนการศึกษาทุกประเภท  ดังตอ่ไปนี้ 

1. ปฏิทินการด าเนนิงานด้านทุนการศกึษา   

2. เอกสารหลักฐานสรุปผู้ ได้ รับอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา ในทุกประเภท

ทุนการศึกษา 

3. หลักฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ของงาน

ทุนการศึกษา 

4. หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการที่ได้รับ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการจัดท าแผนการให้บริการดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดสรรทุนการศึกษา การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการ เพื่อ

สนับสนุนการให้ทุนการศกึษา และให้ข้อมูลข่าวสารดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา  

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

4. มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการ ตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 

5. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการด้านทุนการศกึษา ทุกสิน้ 

ปีการศึกษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศกึษา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.3   :  มกีารส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มคีวามส าคัญมากยิ่งส าหรับสังคม เพราะระเบียบ

วินัยช่วยสร้างความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึ่งจะน าไปสู่เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอื่น 

ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักและส่งเสริมให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อบังคับจงึได้ออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัย

นักศึกษา รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ที่จัด

ขึน้เพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัย

นักศึกษา มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการ

ชุดนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัย และประเพณีอันดีงามของสังคมไทย และมี

การลงโทษ การปูองกัน และหาแนวทางการแก้ไขการกระท าผิดวินัยนักศึกษา โดยมีกระบวนการ

ส่งเสริมให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการ

อบรม ประชุม สัมมนา หรอืค่ายต่างๆ เพื่อสรา้งความเข้าใจ จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนงาน

ประจ าปี ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกรอบๆ 

มหาวิทยาลัย ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อปูองกันและหาแนวทางแก้ไขการ

กระท าผิดของนักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี  :   

1. มีการจัดท าข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ รวมทั้งมีมีการปรับปรุงขอ้บังคับและประกาศตา่ง ๆ ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

2. มีการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ

ตามวินัยนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

3. มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สอดส่องดูแล โดยการหาข่าวทางลับและการขยายผลหาข่าวจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

4. มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณาโทษนักศึกษารวมทั้งการขอความ

ร่วมมอืและประสานงานกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลต่างๆ 

5. มีการจัดด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานประจ าปี เพื่อพัฒนาให้

นักศึกษาได้มสี านกึในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. ประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการ 
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดให้มกีารส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 และประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผูก้ระท าผิดวินัยนักศึกษา   

2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

3. หลักฐานการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการก าหนดวินัยนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศกึษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

4. มีระบบในการด าเนินการกับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

5. มีการประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด เชน่ อาจารย์  

ที่ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษา 

6.  มีการตดิตามนักศึกษากรณีที่มพีฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่คณะกรรมการวินัย

นักศึกษาพิจารณาลงโทษแล้ว 

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 

มีการด าเนินการ 

1-2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7-8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

 9–10 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4  :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็น

เครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่ง ที่จะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญดังกล่าว และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา  สิ่งที่ได้จากการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา มีมากมาย เช่นนักศึกษาสามารถเป็นนักจัดกิจกรรม สามารถวางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดบทบาทของตนเองได้ มีการคิดแบบเป็นระบบมีเหตุมีผล รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น 

รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ อดทน รูจ้ักการท างานเป็นทีม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

ทั้งสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การพัฒนานักศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ จึงออกมาในรูปการ

จัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มภีาวะเป็นผู้น าเป็นที่

ยอมรับในสังคมเมื่อส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ การ

บริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุน

ให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ 

เชน่ กิจกรรมด้านวิชาการ  ดา้นศลิปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษา

สัมพันธ์ และด้านกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี : 

1. มีการจัดท าแผนงานในการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาโดยมีการจัดประชุมบุคลากร

งานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อก าหนดแผนในการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา และเมื่อด าเนิน

โครงการแล้ว ได้มีการสรุปประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น   จัดโครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ กิจกรรมน านักศึกษาใหม่กราบสักการะท้าวสุรนารี  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม 

Team & Trace Rally กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรมพิธี

มอบเข็มสัญลักษณ์ กิจกรรมพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์ กิจกรรมเฟรชช่ีไนท์  จัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษา ทุกปีการศึกษา  จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น า

นักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม   สง่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานภายนอก เป็นต้น 

2. จัดท าเกียรติบัตรกิจกรรม มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น    เพื่อ

เป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาท า

กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยจัดท า
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สมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมได้บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก

กิจกรรม 

3. จัดการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาองค์การบริหาร  สภา

นักศึกษา  ชมรม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น านักศึกษา รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ

ด าเนนิกิจกรรมของนักศึกษา   

4. มีการให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา  

ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร  สภา

นักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. ให้บริการด้านงานธุรการ การรับและสง่หนังสือ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิมพ์

หนังสือ  

7. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาชมรมเพื่อด าเนิน

กิจกรรมนักศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณตาม

งบประมาณที่สภานักศึกษาส่งรายงานผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศกึษา 

8.มีการจัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมี

บุคลากรก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 

9. มีการสนับสนุนและสรา้งแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม โดยการจัดท าใบรับรองกิจกรรม

และเกียรติบัตรกิจกรรมเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ท ากิจกรรมในระหว่างศึกษาในมหาวิท ยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้กับนักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง และสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัย 

10. มีการประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยการท าแบบประเมินความ

พึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี  

11. มีการน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : 

 1.  แผนปฏิบัติโครงการงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวา่ด้วย  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี พ.ศ. 2544       

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547       

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

บัตรนักศึกษาท ากิจกรรม    

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการออกค่าย

ภายนอกมหาวิทยาลัย    

 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การจัดกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่ 

 8. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 

 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มแีผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

2. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

3. มกีารด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

5. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน 

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 
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ตัวบ่งชี้ 12.5     :   มีบริการด้านแนะแนว 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :    มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุม

ทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้ค าปรึกษา ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

คุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการปูองกันและช่วยเหลือ

นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพและมีลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เป็นก าลังที่ส าคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติตอ่ไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี  :   

 1.  มีแผนงานการใหบ้รกิารแนะแนว 

 2. มีบริการแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้

ค าปรึกษา    ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา   การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ

ติดตามและประเมินผล 

 3.  มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการ 

 4. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มี

บริการแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 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 

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา 

 4. จัดให้มกีารติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 5. จัดให้มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :   

  1. มแีผนปฏิบตัิการประจ 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 ส่วนกิจการ 

                 นักศกึษาได้มากกว่าร้อยละ 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 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6   :  มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การบริการดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษาเพื่อปูองกัน

ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักศึกษาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา 

ด าเนนิกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจ ปูองกัน ปรับปรุง ควบคุม พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ ทาง

กายและทางจิตของนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีและมีการปฏิบัติตัวที่

ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านการ

รณรงคป์ูองโรคเอดส์และยาเสพติด 

แนวปฏิบัติที่ด ี :  

1.  มีแผนการให้บริการดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษา 

2. จัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย

บริการติดตามอาการ เยี่ยมไข้และฟื้นฟูสภาพนักศึกษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และ

จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ 

3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารแก่นักศึกษา ด้วยชอ่งทางต่างๆ  

4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา ในเชิงการสร้างเสริม

สุขภาพอนามัย (Health Promotion) การปูองกัน (Prevention) และ การควบคุม (Control) ในด้าน

สุขภาพอนามัย 

5. ประเมินคุณภาพของการให้บริการ 

6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อจัดการจัดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษา 

7. มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิให้กับหนว่ยงานอื่นๆ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา ได้แก่ การดูแลนักศึกษาที่เกิดปัญหา

สุขภาพทางกายหรอืทางจิต การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารดา้นสุขภาพอนามัยด้วยช่องทางต่างๆ และการ

จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และพัฒนาด้านสุขภาพของ

นักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1. เอกสารหรือหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหา

สุขภาพของนักศึกษา 
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2. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามอาการและเยี่ยมไข้นักศึกษาปุวยในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา และ ฟื้นฟูสภาพนักศกึษาที่เกิดปัญหาสุขภาพทางกายหรอืทางจิต 

3. เอกสารหรือหลักฐานการจัดท าแผ่นพับ จัดบอร์ด จัดท าโปสเตอร์ และ จัดรายการ

ความรูด้้านสุขภาพทางสถานวีิทยุ FM99.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศึกษา และรณรงคเ์พื่อปูองกันและแก้ปัญหาเอดส์และยาเสพติด 

5. เอกสารหรอืหลักฐานการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็น

ประจ าทุกปี 

6. เอกสารหรอืหลักฐานการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหนว่ยงานอื่นๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มแีผนงานการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพนักศึกษา มีการจัดกิจกรรม/

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ และพัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษา มี

บริการข้อมูลข่าวสารดา้นส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80  

4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านส่งเสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพนักศกึษาสุขภาพทุกสิน้ปีการศกึษา  

5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านส่งเสริมและ

ปูองกันปัญหาสุขภาพนักศกึษา 

6. มกีารจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเป็นแหล่งอ้างองิให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.7  :   มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลานักศึกษาให้มีความอ่อนโยน และเข้าใจ

ในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติอีกทั้งให้นักศึกษาได้มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมถึง

การให้บริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดา้นศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี  :  

1. มีแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

2. มีการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานได้ครบทุกกิจกรรมและมีผลการ

ด าเนนิงานในแต่ละกิจกรรมในต่ ากว่าร้อยละ 80 

3. มีการสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมนิมาปรับใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมครั้งต่อไป 

4. จัดให้มีบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอ

ความอนุเคราะห ์เช่น การบริการจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบริการยืมอุปกรณ์

ประกอบการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบริการห้องฝึกซ้อมดนตรี การให้ความรู้ด้าน

ดนตรีและนาฏศลิป์ในเชงิทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้มาขอค าปรึกษา 

5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เช่น การจัดการอบรม

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รวมถึงการจัดการ

แสดงดนตรแีละนาฏศลิป์ไทยเพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : 

 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสาร ภาพถ่ายอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีการด าเนินงานและการบริการด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังตอ่ไปนี้ 

1. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศกึษา 2555 

2. เอกสารสรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

3. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

4. เอกสารบันทึกการเข้าใช้บริการของผูม้าใช้บริการ 

5. เอกสารโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2555 
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เกณฑม์าตรฐาน  :   

   1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  2.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 

  3.  มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

  4.  มกีารให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายในและหนว่ยงาน

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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บรรณานุกรม 

 

เทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัย คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา. นครราชสีมา  

  : ฝาุยบริการสื่อการศกึษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555 

ส่วนกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คู่มอืนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา 

  ปีการศึกษา2555 โชคเจริญมาร์เก็ตติง้ จ ากัด, นครราชสีมา : 2555 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา 

  ภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา  พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553 

ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, มาตรฐานกิจการนกัศึกษา  กองบริการการศึกษา  

  ทบวงมหาวิทยาลัย : 2541 
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           ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมใีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
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รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์
กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบดี 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน              
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศึกษา 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะสกน. 
เท่านั้น) 

 
 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะสกน. 
เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สมาคม 

มทส., ศสพ. ให้ข้อมูลในระดับ

สถาบันแก่งาน QA สสว. เพื่อ

จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะสกน. 
เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 

แก่งาน QA สสว. เพื่อจัด 

ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           
( 

ก าหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะสกน. 

เท่านั้น) 

 ฝ่ายกจิการนักศึกษาให้ 
ข้อมูลในระดับสถาบันแก่ งาน 
QA  สสว. เพื่อจัดส่ง 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ก าหนดเป็น 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์
กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบดี 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

          ( 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
สกน. เท่านั้น 
และ  
รายงาน 
เฉพาะ สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสรเทคโนโลยี
สุรนารี  ให้ข้อมูลแก่งาน QA 
สสว. 
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลยัและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
           

 

  

             

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้              

               

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

             

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

           

 

 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
            ฝ่ายบริหารให้ข้อมูล 

ในระดับสถาบันแก่  
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ส่านักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 
ศูนย์ 

บรรณสารฯ 
ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 
ศูนย์ 
คอมฯ 

ศูนย์
กิจการ

นานาชาต ิ

ศูนย ์
นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 
สหกิจฯ 

สถาบัน 
วิจัยฯ 

เทคโน 
ธานี 

สนง.อธิการบดี 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มฯ/ 
สุรสัมมนาคาร 

หมายเหตุ 

 องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)           ( 
 ก าหนดเป็นตัว 
 บ่งชี้เฉพาะ  
 สกน.เท่านั้น) 

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่  

งาน QA สสว. เพื่อจัดส่งให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

           

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1  มีบริการด้านหอพักนักศกึษา              

       ตัวบ่งช้ีที่ 12.2  มบีริการด้านทุ  มบีริการด้านทุนการศึกษา              

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 มีการส่งเสรมิวินัยนักศึกษา              

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา              

ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 มีบริการด้านแนะแนว              

ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 มีบริการด้านส่งเสรมิและป้องกันปัญหา
สุขภาพของนักศึกษา 

             

ตัวบ่งช้ีที่ 12.7 มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

             

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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                ภาคผนวก 2 

                นิยามศัพท์เฉพาะ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 

หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ

ของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ

ของชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ  

 ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

1) บริการวิเคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 

2) บริการเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   ส านกังานรับรอง
มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
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โครงการ/กิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม 2 หมายถึง   

 1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ

ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ

น าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้ องกับปัจจัย 4      

ในการด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 

ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวติประจ าวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทย  

หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงาน

หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การ

ประกวด นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท าอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงาน   

จัดสอดแทรกเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพืน้บ้านในงานสัมมนาระดับ

ต่างๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การน าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 

5 ส. หรือแบบฟอร์มประจ าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึน้ในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น  

 2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย  ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ

เทศกาลต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา

ความเช่ือและคา่นิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

  ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญเดือนสิบ 

การท าบุญวันว่าง เป็นต้น 

 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 

โดยใหน้ับได้ทุกศาสนาที่มุง่เน้นเปูาหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก 

      ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรม

ในวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหลอ่เทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าปุา วันคริสต์มาส 

วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ

ศาสนกิจ เชน่ หอ้งละหมาด หอ้งฝึกสมาธิ เป็นต้น  

 4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและ

คุณธรรม จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุค

ปัจจุบันดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงาน   

ในเรื่องวิถีชีวติของไทย หรอืประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการ

ดึงดูดใหเ้ยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรมมากยิ่งขึน้ 

2  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   ส านกังานรับรอง
มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
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      ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต การเข้าค่าย/กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเปูาหมายต่างๆ เช่น 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 
 5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยและพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่น
พื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดง
แก่หน่วยงานต่างๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงโนรา 
การแสดงหนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน า
กลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมี     
ส่วนรว่มทางศิลปะและวัฒนธรรมขึน้เป็นต้น 
 6. การแสดงศลิปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น     
มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่อย่างมคีวามเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสาร
ออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือการเข้าร่วมชม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ าชนชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมประเภท
ต่างๆ เชน่ นิทรรศการศลิปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึง
การประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

การน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ หมายถึง การน าไปใช้ประโยชนน์อกสถาบันโดยหน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน่ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย  
      การน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตามหากน ามาใช้
ประโยชน์ในปีนั้นสามารถน ามานับได้  แตก่ารนับจะไม่นับซ้ า 

งานสร้างสรรค์ 2   หมายถึง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและจิตรกรรม 
หรือผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ   หรืองานที่
ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ตอ่สาขาวิชา หรอืแสดงความเป็นต้นแบบ ตน้ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถ
ในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น    

2  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   ส านกังานรับรอง
มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ 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 านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา

ตลอดปีการศกึษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดย

มีสูตรการค 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 2 หมายถึง นักศกึษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัย

ได้มกีารค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มกีารจา่ยค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 

 

 
  2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)”   ส านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ http : // www.onesqa. or. th 
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นักศึกษาภาคพิเศษ 2 หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย

มหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานหรือบุคลากรที่มี

สัญญาจา้งกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน โดยมีภาระหน้าที่

ในการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาท างาน 6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน  
 

ระบบและกลไก7 หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มคีวามสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

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

เพื่อใหไ้ด้ผลออกมาตามที่ตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูป

ของเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืโดยวิธีการอื่นๆ 

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้   

โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนนิงาน 
 

รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  2  หมายถึง รางวัลหรือประกาศ

เกียรติคุณของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ

ประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 
 

รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวชิาการหรอื

วิชาชีพที่ผา่นการแขง่ขันหรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรอืนานาชาติ 
 

ระดับชาติ  หมายถึง ระดับหนว่ยงานราชการ ที่เป็นระดับกรมหรอืเทียบเท่าขึน้ไป  หรอืรัฐวิสาหกิจ 

หรอืองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 

 

 

  
2  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม  2549)”ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ http:// www.onesqa.or.th 
7  ดูเพิ่มเติม “นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลัย 2544 . 
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หลักธรรมาภิบาล 8 มาจากค าว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยหลักพืน้ฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิตธิรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับทั้งผูอ้อกกฎและผูป้ฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั ่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริง ใจ ขยัน 

อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอ้ านาจ 

3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย

ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว            

ไม่บิดเบือนหรอืปิดบังบางสว่น 

4. หลักความมสี่วนรว่ม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่เราท าทั้งร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไขและรว่มรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผดิชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้าง

กระบวนการให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเราโปร่งใสจริง 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 
 

องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษา    

ที่จัดตั้งขึน้โดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า2 หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับ

มหาวิทยาลัยทั้งปีการศกึษา ที่มรีะยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาท างาน  

6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน รวบรวมสิน้สุดปีการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)”   ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http:// www.onesqa.or.th 
8  ดูเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี  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 รายงานการ
ประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์   

3 ประการ คือ 

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

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

จัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหนว่ยงานตน้สังกัด หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2. เพื่อใหม้หาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม 
รูปแบบรายงาน 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา สรุปผลการ

ปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผา่นมา และเปูาหมายส าคัญในปีปัจจุบัน    
3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ

เปูาหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชีใ้นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 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 โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม

ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเปูาหมายการพัฒนา
ในปีตอ่ไป 

การเขียนรายงาน 

ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วยรายละเอียดที่ เป็น
สาระส าคัญของส่วนกิจการนักศึกษา  โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้าง

การบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา สรุปผลการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเปูาหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบ
บรรยาย ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเปูาหมายปีปัจจุบัน ควรสรุป

เป็นตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพที่ชัดเจน 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่

ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้

ควรเขียนใหส้ั้น กะทัดรัด โดยยึดการอา้งองิจากแหล่งข้อมูลตา่งๆ ประกอบ 
ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตาม

เกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน 

ต่อไปนี ้
1. กิจกรรมที่ส่วนกิจการนักศกึษาเนินการในแตล่ะตัวบ่งช้ี 

2. การประเมนิผลตามเกณฑ์ 

3. การประเมนิผลเทียบกับเปูาหมายในตัวบ่งชีน้ั้น ๆ  
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี ้ 

 สรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ

แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงาน

สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตลอดจนแผนและเปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนีป้ระกอบด้วย 

1) รายงานตัวเลขในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

2) สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

แยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3) เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 

4) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตใหส้อดรับกับเปูาหมาย 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * ผลการ

ด าเนินงาน * 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ ์

บรรลุเปา้หมาย (=
บรรล ุ

X=ไม่บรรล)ุ 

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 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลขา่วสาร 
  

    

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรม
นักศกึษา 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3     

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม 

    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิาง
ศลิปะและวัฒนธรรม 

    

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

  

ตัวบ่งช้ี 
สกอ.+สมศ. 

  

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ

มหาวทิยาลยั 

    

ตัวบ่งช้ี 7.2 มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่องคก์าร

เรียนรู้ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย * ผลการ

ด าเนินงาน * 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ ์

บรรลุเปา้หมาย 

(=บรรลุX=ไม่
บรรลุ) 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ 

การตดัสินใจ 

    

 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) มีความรู้ เจตคติท่ีด ีตลอดจน

เกิดพฤตกิรรม 

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10     

องค์ประกอบที ่12 ภารกิจหลกัส่วนกิจการนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการด้านหอพักนักศกึษา     

ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา     

ตัวบ่งช้ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศกึษา     

ตัวบ่งช้ี 12.5 มีบริการด้านแนะแนว     

ตัวบ่งช้ี 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกัน

ปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

    

ตัวบ่งช้ี 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นทะนุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

    

 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/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปี กศ.2553 ป ีกศ. 2554 ป ีกศ. 2555 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนนิการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา 

   

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ 

ด้านขอ้มูลข่าวสาร 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

   

ตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

   

 เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    

องค์ประกอบที ่6 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 10 

การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ท่ี 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   

องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย    

ตัวบ่งช้ี 7.2 มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยสู่องคก์ารเรียนรู้    

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ    

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    

องคป์ระกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ    

ตัวบ่งช้ี 9.1 มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน    

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

ตัวบ่งช้ี 10.1 การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี (3D)    

ตัวบ่งช้ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)      

มคีวามรู้ เจตคติท่ีด ีตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 

   

องค์ประกอบที ่12  ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 12.1 มบีริการด้านหอพักนักศกึษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ปี กศ.2553 ป ีกศ. 2554 ป ีกศ. 2555 

ตัวบ่งช้ี 12.2 มบีริการด้านทุนการศึกษา    

ตัวบ่งช้ี 12.3 มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.4 มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ี 12.5 มีบริการด้านแนะแนว    

ตัวบ่งช้ี 12.6 มีบริการด้านส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพ

ของนักศกึษา 

   

ตัวบ่งช้ี 12.7 มกีารด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

 


