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ค าน า 
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 1 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

 

 

1. ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักดีว่าการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

นั้น เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากจาก

บุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวนีป้ระกอบด้วย 

2 กระบวนการส าคัญ คือ กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของส านักวิชาและสาขาวิชาเป็นส าคัญ และกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม ซึ่ง

อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่สง่เสริมใหน้ักศกึษามีอัตตลักษณ์และมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ อันจะเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่ง  ส่วนงานออกเป็น       

งานต่างๆ ดังนี ้ 

  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 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร

กิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่  27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ                 

เป็นประธานในพิธีฯโดยอาคารกิจการนักศึกษาเดิม มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 

ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ท างานของงานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์การนักศึกษาและชมรมต่างๆของนักศึกษา ประมาณกลางปี 2557 ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้าย

ส านักงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในอาคารหลังใหม่  โดยได้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารกิจการนักศึกษา ๑”                

ซึ่งเป็นสถานที่ท างานของงานธุรการ งานทุนการศกึษา งานวินัยนักศกึษาและการทหาร และงานแนะแนว 

2. จุดประสงค ์ 

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑติใหม้ีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ตามที่

มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ 

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

 3. เพื่อให้บริการและสวัสดิการที่เอื้อตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

บทที่  1  ภาพรวมส่วนกิจการนักศกึษา 



 
 2 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

3. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร 

 ส่วนกิจการนักศึกษา มีการก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก

ขององค์กร ดังนี้ 

 ปณิธาน 

     ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้            

ภูมธิรรม ภูมปิัญญา และภูมฐิาน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตอ่ไป  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

     “เป็นองค์กรคุณภาพที่มุง่มั่นพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติพึงประสงค์” 

 พันธกิจ (Mission) 

    1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์   

    2. จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มคีุณภาพ 

  ค่านยิม (Values) 

 ค่านิยมของส่วนกิจการนักศึกษา คือ  

   “ปลูกจติคุณธรรม รว่มสร้างบัณฑิต ส่งเสริมความคิด ใกล้ชิดหว่งใย”  

 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 

 ส่วนกิจการนักศึกษา มีองค์ความรู้และช านาญการด้านการก ากับดูแล และพัฒนา

นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 ส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพท าให้

เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานและพัฒนานักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามี

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ทั้งหมด 61 คน แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 

บุคลากร 

วุฒกิารศึกษา 

รวม ต่่ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป - 45 16 - 61 

รวม - 45 16 - 61 

 

 โดยปัจจุบันส่วนกิจการนักศกึษามีการแบ่งสว่นงาน แสดงดังแผนภูมทิี่ 1 และมที าเนียบ

ผูบ้ริหารระดับต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศกึษา  แสดงดังตารางที่ 2 

 



 
 3 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างของการแบ่งสว่นงานส่วนกิจการนักศึกษา 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ท าเนียบผูบ้ริหารระดับต าแหนง่หัวหนา้ส่วนกิจการนักศกึษา  

รายชื่อ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

 ตั้งแต่ 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 (รก.) 

5. นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์ 18 กรกฎาคม 2539 30 กันยายน 2557 

6. ว่าที่รอ้ยตรีสมชาย รักกลาง 1 ตุลาคม 2557 ปัจจุบัน 

 ส่วนกิจการนักศกึษา  มกีารแบ่งงานและมีรายละเอยีดหน้าที่ความรับผดิชอบดังนี ้

1. งานธุรการ 

 งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา ตั้ งอยู่  ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ๑ มีหน้าที่

ประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน  สนับสนุนและอ านวยความสะดวก

หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

รวมถึงให้บริการประชาสัมพันธ์ขา่วสารและใหค้ าปรึกษาด้านเอกสารแก่นักศึกษา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   1.  งานสารบรรณ 

   - รับ  และ  สง่หนังสอื  ทั้งภายในและภายนอกส่วนกิจการนักศึกษา  

   - รวบรวมหนังสือเสนอแตล่ะงานที่รับผดิชอบ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ 

ผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

   - ร่างหนังสอืโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก และพิมพ์งานของสว่นกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

งานธุรการ งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานกิจกรรม

นักศกึษา

งานทุนการศกึษา 

งานแนะแนว 
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   - เวียนหนังสอื ติดตอ่ ติดตามเรื่องและประสานงานภายในและภายนอก 

   - จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่น ๆ ใหม้ีความสะดวกรวดเร็ว 

   - จัดท าเอกสาร บันทึก การลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร 

  2. ใหบ้ริการแก่นักศึกษา 

   - ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และทางโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

   - รับแจ้งปัญหาต่างๆ ทางโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

  3.  ให้บริการงานของสว่นกิจการนักศึกษา 

   - เลขานุการหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  

   - ประชาสัมพันธ์หนังสือแจง้เวียนใหบุ้คลากรส่วนกิจการนักศกึษาทราบทาง e – mail 

   - สรุปการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา 

   - จัดบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาคและประจ าภาค 

   - เบิก - จา่ยวัสดุส านักงานและควบคุมครุภัณฑข์องส่วนกิจการนักศึกษา 

   - ดูแลวัสดุและครุภัณฑส์ านักงานกลาง 

   - ดูแลเรื่องการลา วันหยุดชดเชย การใช้ระบบบันทึกเวลาเข้า- ออกด้วยลายนิ้วมือ 

(Finger Print Scan) การเบิกจา่ยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรส่วนกิจการนักศกึษา  

   - ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือและบันทึกการเบิกจา่ยงบประมาณ  

    - รวบรวม และสรุปการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

   - รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงานตามไตรมาส 

   - จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างาน 

   - ให้การต้อนรับหน่วยงานที่ เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษาและ

ประสานงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   - พัฒนา Web site ของสว่นกิจการนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

2.  งานวนิัยนักศึกษาและการทหาร 

 2.1 งานด้านวินัยนักศกึษา 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้

ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา เป็นประธาน 

คณะกรรมการนี้  มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของ

สังคมไทย ซึ่ งได้ก าหนดไว้ เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา                  

พ.ศ. 2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศกึษาต้องศกึษาข้อบังคับนีใ้หเ้ข้าใจชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 

ตนใหถู้กต้องตามระเบียบของนักศกึษาในการศกึษาในมหาวิทยาลัยแหง่นีต้่อไป                              
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  มหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญมาก  

ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

และผูป้กครองของนักศกึษาทราบต่อไป    

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

   2. พิจารณาและจัดรา่งระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศกึษา 

   3. ให้ค าแนะน าและชี้แจงใหน้ักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับส าหรับนักศกึษาเพื่อให้

ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

   4. ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 

   5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

   6. ด าเนนิการสง่เสริมและเสริมสรา้งความมวีินัยในหมูน่ักศึกษา 

   7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมือง

โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 งานด้านการทหาร 

    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและ

การขอผ่อนผันทางทหาร คือ 

    ก. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับอนุมัติให้

เปิดเป็นสถานศกึษาวิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศกึษา 2539 สามารถรับนักศกึษาวิชาทหารได้ตัง้แต่ช้ันปีที่ 1–5  

    ข. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง

ประจ าการ (เกณฑ์ทหาร) โดยนักศกึษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล าเนา

ทหารของตน และด าเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

ในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย   

   ค. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร  นักศึกษาวิชา

ทหารที่จบการเรียนวิชาทหารตั้งแต่ช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์น าปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย 

และจะถูกเรียกพลเพื่อฝกึวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ 2 วัน 

3. งานกิจกรรมนักศกึษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มี

ค่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริม

นักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพื่อเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การการบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างานร่วมกันแบบ

ประชาธิปไตย จึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรม  ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าใน

การจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์  
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กิจกรรมนักศกึษาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมกีฬา โดยงานกิจกรรมนักศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

ดูแล ให้ค าปรึกษานักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา 

  ภารกิจของงานกิจกรรมนักศึกษามีดังนี้ 

   3.1 ภารกิจตามแผนการปฏิบัติงานประจ่าปี 

    1) โครงการกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่ 

    2) โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศกึษา 

    3) โครงการพัฒนาผูน้ านักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

    4) โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานภายนอก 

    5) โครงการจัดท าเกียรตบิัตรกิจกรรม 

     6) โครงการการประชุมสัมมนาผูน้ ากิจกรรมนักศกึษา 

    7) โครงการจัดท าสมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

    8) โครงการสนับสนุนการออกค่ายนักศกึษาภาคฤดูร้อน 

    9) โครงการกิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา 

        10) จัดกิจกรรมให้ความรูเ้รื่องการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

    3.2 ภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมนักศกึษา 

    1) การให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษาองค์การบริหาร                 

สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

    2)  การติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร                          

สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

    3) การให้บริการดา้นธุรการของงานดังนี้ 

     3.1) การรับและส่งเอกสาร หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑติศึกษา สาขาวิชา 

     3.2) การให้บริการยมื-คืนวัสดุอุปกรณ์ 

     3.3) การพิมพห์นังสือ 

    4) การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับนักศึกษาชมรมเพื่อด าเนินกิจกรรมนักศกึษา 

    5) ก ากบัดูแลนักศกึษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    6) ออกใบรับรองในการท ากิจกรรมนักศึกษา 

   3.3 ภาระกิจอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การ

นักศึกษาเพียงระดับเดียว ไม่แบ่งแยกไปตามส านักวิชาหรือสาขาวิชา เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี

ร่วมกันในหมู่นักศึกษา องค์การนักศึกษา ประกอบไปด้วยสภานักศึกษา องค์การบริหารและชมรม  ใน          

ปีการศกึษา 2557 มีองค์การบริหาร สภานักศกึษา และชมรมในสังกัดซึ่งจัดตั้งแล้ว  ดังนี้ 
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    1) กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 11 ชมรม   

    2) กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม   

    3) กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม   

     4) กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 ชมรม     

     5) กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 11 ชมรม 

4.  งานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ละเลยในการปลูกฝังศลิปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งนี ้เพื่อให้

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จึงภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่

มหาวิทยาลัยและชุมชนได้จัดขึน้  โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพื่อด าเนินและสืบสาน

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน พร้อมกับการร่วมสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                

โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ โดยการด าเนินงานของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา 

สามารถจ าแนกงานออกเป็นภารกิจต่างๆ  ดังนี้ 

  4.1 ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม 

      งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายใหร้ับผิดชอบการสอนและการฝกึซ้อม

ทักษะปฏิบัติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ใหก้ับบุคลากร นักศกึษาและผู้สนใจทั่วไป  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้

ทราบถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้น

พืน้ฐานและพัฒนาการขึ้นไปตามความสามารถของผูเ้รียน และจัดให้มกีารให้ความรู ้4 แขนง คือ 

    1) ดนตรีไทย จัดให้มีการสอน และการฝึกซ้อมดนตรีไทย เพื่อจัดตั้งวงดนตรีไทย

ประจ ามหาวทิยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งวงดนตรไีทยได้หลายประเภท เช่น วงปี่

พาทย์ วงมโหร ีวงเครื่องสาย ฯลฯ  

    2) นาฏศิลป์ จัดให้มีการสอนและการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ให้กับบุคลากรนักศึกษา

และผู้ที่สนใจ ทั้งด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านทุกภูมิภาคโดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภาค

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ  เนื่ อ งจากมหาวิทยาลั ย เทค โนโลยีสุ รนารีตั้ งอยู่ ใน เขตพื้ นที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันเป็นภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 

     ปัจจุบันด้านนาฏศิลป์ สามารถจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่สามารถแสดงนาฏศิลป์

ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
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เป็นการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังส่ งผลต่อผู้ที่ได้เรียนด้าน

นาฏศลิป์ อันจะน าไปพัฒนาตนเองทางดา้นบุคลิกภาพทางกายและทางใจได้เป็นอย่างดี 

    3) ดนตรีพื้นบ้าน จัดการสอน การฝึกซ้อม และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเล่น

ดนตรีพื้นบ้านแก่บุคลากร  นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสามารถจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้านภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

    4) ดนตรีสากล งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ด้านดนตรีสากลให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อม อ านวย

ความสะดวกในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถของ

ตนเองด้านดนตรีสากลอันจะน าไปสู่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า ซึ่งในปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยสามารถจัดจั้งวงดนตรีสากลได้หลากหลายลักษณะ เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง วงสตริง              

วงสตรงิคอมโบ และวงดนตรอีคูสติก 

  4.2 ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

   นอกจากภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับ

นักศึกษาและบุคลากรแล้ว งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเพื่อประกอบกับ

ภารกิจด้านการสอนและมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะถูก

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปแบบของโครงการ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป

ตามความเหมาะสม กิจกรรมหลักที่ปฏิบัติตอ่เนื่องทุกปี เชน่ 

    1) เข้าร่วมงานดนตรไีทยอุดมศึกษา 

    2) เข้าร่วมงานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

     3) ค่ายเยาวชนศลิปวัฒนธรรม  

     4) ไหว้ครูดนตรีและนาฏศลิป์ไทย 

    5) กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศลิป์ 

     6) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา

เพื่อเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศลิป์  

     7) ซ่อมแซมเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น              

ซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ารุด ซักชุดการแสดง ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ การแสดง เพื่อให้อุปกรณ์          

การแสดงดนตรีและนาฏศลิป์มคีวามพรอ้มเพื่อการใช้งานอยู่เสมอ 

    8) จัดท าวิดิทัศน์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศลิป์ซึ่งเป็นผลงานของนักศกึษา 

    9) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

      10) จัดท าข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศกึษา 
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      11) ด าเนนิการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส 

      12) จัดท าแผนปฏิบัติการของงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

      13) จัดท าเว็บไซด์ของงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

  4.3 บริการ 

   1) บริการวัสดุอุปกรณ์ ด้านการแสดงแก่นักศึกษาและบุคลากร  

    2) บริการห้องฝึกซ้อม ให้บริการห้องซ้อมดนตรี โดยเฉพาะห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล    

เปิดใหบ้ริการทุกวัน/เวลาท าการ (09.00-16.00 น.) ยกเว้นช่วงสอบโดยผูใ้ช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   

    4.4 จัดการแสดงศลิปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชน  

    1) จัดการแสดงประกอบกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย                      

พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ พิธีบัณฑิตกตัญญุตาในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร งานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พนักงาน มทส. ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมของ

หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส. 

     2) จัดการแสดงให้กับหนว่ยงานภายนอกและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

   4.5 ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติหนา้ที่ดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์ ด าเนนิการ ดังนี้ 

   1) คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาดนตรแีละนาฏศลิป์ตามกระบวนการที่ก าหนด 

   2) จัดปฐมนเิทศนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์  

   3) ประชุม/ จัดตารางฝึกซ้อมร่วมกับนักศึกษา 

   4) ด าเนนิการสอน และฝกึซ้อม 

   5) ด าเนนิการเสนอข้อมูลนักศกึษาเพื่อพิจารณาสวัสดิการ 

   6) รายงานการปฏิบัติหนา้ที่ของนักศึกษาโควตาฯ ให้มหาวิทยาลัยทราบ 

   4.6  งานอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บั งคับบัญชามอบหมายและหน่วยงาน                           

ขอความอนุเคราะห ์

   นอกเหนือจากหน้าที่ประจ าแล้วบุคลากรงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต้องมีส่วน

ช่วยกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการเป็นคณะท างาน เชน่ 

    1) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานสถาปนามหาวิทยาลัย  พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร กิจกรรมต้อนรับนักศกึษาใหม่ และงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย   

     2) เป็นคณะท างานใหก้ับงานอื่นๆ ในส่วนกิจการนักศกึษา และหน่วยงานภายใน มทส. 

 5. งานทุนการศกึษา 

  ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ 

การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะ

ศกึษาเล่าเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศกึษาออกไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1. บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา 
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  2. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน

เอกชน และผูม้ีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษา 

  3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เกี่ยวกับกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศกึษาที่ผูกกับรายได้ใน

อนาคต (กรอ.) 

  4. ประสานงานกับงานวินัยนักศกึษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

  5. ด าเนนิการจัดหาทุนการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

  6. ด าเนนิการรับสมัครและพิจารณาทุนการศกึษาส าหรับนักศกึษา 

  7. ด าเนนิการจัดท าสรุปทุนการศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 

  8. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศกึษา 

   9. แจง้ผลการคัดเลือกนักศกึษาที่ได้รบัทุนการศกึษาแก่นกัศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    10. จัดปฐมนเิทศ/ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

    11. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศกึษา 

  12. ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้ง

ประสานงานกับหนว่ยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

  13.  ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 

   14. ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

 โดยทั้งนี้ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในความดูแลของงานทุนการศึกษา 

แบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้ 

   1. ทุนกู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)   

  2. ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   

  3. ทุนเงินยืมเพื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัย   

  4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศกึษาที่มศีักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์    

  5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศกึษา   

  6. กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศกึษา   

  7. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

  8. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก   

  9. ทุนจา้งงานนักศึกษาระหว่างก าลังศึกษา      

6. งานแนะแนว 

 งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการ                   

ด้านต่างๆ แก่นักศึกษา มุ่ งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์  และสังคม                         

ที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
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เป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศกึษาและอาชีพ ใหบ้ริการแก่นักศกึษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท าการของมหาวิทยาลัย  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ บุคลากรงานแนะแนว มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

        6.1 การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้                

    1) บริการใหค้ าปรึกษา (Counseling Services) เมื่อนักศกึษาเกิดความกังวลใจไม่วา่เรื่องใด  

บุคลากรของงานแนะแนวพร้อมที่จะเป็นเพื่อนและก าลังใจช่วยเหลือใหค้ าปรึกษาในทุกด้าน และมีการจัด  

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : สัปดาหส์่งเสริมสุขภาพจติและสุขภาพกาย  กิจกรรม : เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชีวติ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม : พัฒนาชีวติ...ด้วยจติประภัสสร เป็นต้น   

            2)  บริการสนเทศ (Information Services) เป็นบริการที่ให้ข่าวสาร ข้อมูล ข้อสนเทศ

ที่เป็นประโยชน์โดยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่แก่นักศกึษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดท า

คู่มือนักศึกษาด้านกิจการนักศึกษา การบริการห้องสมุดในลักษณะค้นคว้า ยืม–คืน  ทั้งวารสาร 

หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ เอกสาร ปริญญานิพนธ์ ฯลฯ  และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เชน่ กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ เป็นต้น 

   3) บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 

เกี่ยวกับการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศกึษา เพื่อให้นักศึกษา

ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม

เกีย่วกับการสรา้งแรงจูงใจ เป็นต้น        

   4) การจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to develop students' 

potential) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย โดยบุคลากร                         

งานแนะแนว เป็นผู้จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็น

บุคคลที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรมและมีเอกลักษณ์  มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูด

ในที่ชุมชน หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้น า หลักสูตร : เทคนิค

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน และกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ เป็นต้น 

          5)  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและ     

การใช้บริการเป็นการด าเนินการหลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการงานแนะแนว และ

น าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักศึกษา/งบประมาณ    

            6.2 การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่

หนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

   6.3 การพัฒนาบุคลากรในการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

การศกึษา ดูงาน การประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  



 
 12 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

และการศกึษาดูงาน/อบรมฯของผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา 

  6.4 การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ 

  6.5 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานบริการและพัฒนานักศกึษาหอพัก 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  7.1 จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

  7.2 จัดระบบบริการต่าง ๆ ของหอพัก ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการให้บริการและจัด

หอ้งบริการต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) การบริการในหอ้งพักนักศกึษา โดยจัดวัสดุครุภัณฑ์ประจ าตัวนักศึกษา  

     2) บริการด้านอื่นๆ ของหอพักนักศึกษา เช่น ระบบอินเทอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi)   

ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 4-6) ห้องอ่านหนังสือ ห้องดูโทรทัศน์ ห้องประชุม

บรรจุ 300 คน (ห้องปรับอากาศ) เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค 

(มินิมาร์ท) ร้านถ่ายเอกสาร ร้านกุญแจ ร้านแต่งผมสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ร้านบริการอาหาร 

หนังสือพิมพ์รายวัน บริการด้านพาหนะ บริการด้านไปรษณียภัณฑ์ บริการตู้ ATM และบริการให้ยืม

กุญแจหอ้งพักส ารอง เป็นต้น 

  7.3 จัดให้มทีี่ปรึกษาหอพัก เพื่อท าหนา้ที่ดูแล ใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา โดย

ที่ปรึกษาหอพักมีหนา้ที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

   1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาดา้นต่างๆ ของนักศึกษา 

   2) ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

   3) ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 

   4) ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษา และหนว่ยงานตา่ง ๆ 

   5) ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา 

   6) จัดกิจกรรมตา่งๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก 

   7 ดูแลส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 

   8) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูส่ัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา 

   9) หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

  7.4 จัดให้มศีูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพื่อจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับ 

นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
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1.  ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากได้ด าเนินการ

ตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้ว จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ     

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ 

  1. มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

  2. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนา  

  3. มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

 การประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้มกีารประเมินผล

การด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการทบทวนและ

ติดตามกระบวนการด าเนินการโดยใกล้ ชิด  ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น               

การด าเนินการจะยึดหลักการของการให้เสรีภาพ  ทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมี

อิสระในการก าหนดแนวทางในการบริหารและด าเนินการของสถาบัน ( Institutional Autonomy)                

เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับ                 

การตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนดขึ้น จะเป็นไป

ตามหลักการที่ว่า หากสถาบัน อุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต

บัณฑิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว  

คุณภาพของบัณฑิตก็จะดีด้วย 

2. นโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบาย  และแนวทางปฏิบัติ ใน                  

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

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 

และความเป็นอิสระในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา (Institutional Autonomy) ทั้งนี้ เป็นการเตรียม

ความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพจากภายนอก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้เสนอ

ระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในภารกิจด้าน                    

การประกันคุณภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์แหง่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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 ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินการด้านคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
และกลไกที่เหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษาต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะพัฒนาใหม้ีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นหลักการ

ของการใหส้ถาบันอุดมศกึษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆ 
ด้านอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการด าเนินงานที่สังคม

ภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกยังคงเข้าไปตรวจสอบได้ อันจะน ามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศกึษาที่

เป็นที่ ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติ ได้  ทั้ งนี้ โดยจะได้มีการแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อก ากับดูแลและบริหารงานด้านมาตรฐาน

การศกึษา ตลอดจนการใหก้ารรับรองมาตรฐานการศกึษา 

  2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ               

การจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององค์ประกอบ

ต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการขึน้เป็นการภายในได้ตามความเหมาะสม 

  3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติใน               

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ โดยแต่ละสถาบันอาจน าไป
ปรับปรุงหรอืพัฒนาเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันได้ตามความจ าเป็น 

  4. เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยงานภายนอกโดยกว้างขวางและเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา จะจัดใหม้ีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา (Quality Audit) ที่แต่ละสถาบันได้จัดให้มีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา แล้วใหก้ารรับรอง

มาตรฐานการศกึษาต่อไป 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบัน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม            

การประกันคุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศกึษา  
  6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะส่งเสริมใหม้ีการน าข้อมูลข่าวสาร และผลจาก

กิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอกให้ได้

รับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและ
ผูป้กครองในการเลือกสถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ

ทรัพยากรต่างๆ แก่สถาบันอุดมศกึษา เพื่อกระตุ้นใหส้ถาบันอุดมศกึษา มีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพ

โดยสม่ าเสมอ  
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3. กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศกึษา 

 กระบวนการประกนัคณุภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 

  1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

จัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของ

บัณฑิต และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม 

พร้อมทั้งการมรีะบบตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินการภายในด้วย  

  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการ

ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น  โดยจะเป็นการ

ตรวจสอบเชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่

พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า การจัดการศึกษาจะ

เป็นไปอย่างมคีุณภาพ ทั้งนี ้มุง่เน้นการตรวจสอบในคณะวชิาเป็นหลัก  

       3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ

ด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุม

คุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพนีจ้ะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑแ์ละแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  

 ระบบประกันคณุภาพการศึกษา 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพ

ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

   1. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  

    1.1 การควบคุมคุณภาพ  

               1.2 การตรวจสอบคุณภาพ  

        1.3 การประเมินคุณภาพ 

   2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพ

ภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย  

    2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

    2.2 การประเมินคุณภาพ  

    2.3 การให้การรับรอง  
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องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง 

การประกันคุณภาพภายใน และการประกนัคณุภาพภายนอก 

แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน  

   และการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  : มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานรับรองมาตรฐาน 

                    และประเมินคุณภาพการศกึษา 

                    (องค์การมหาชน)  (สมศ.)                      

กระบวนการ : ควบคุมคุณภาพ  

                    ตรวจสอบคุณภาพ  

                    ประเมินคุณภาพ 

กระบวนการ :  ตรวจสอบคุณภาพ  

                     ประเมินคุณภาพ  

                     การให้การรับรอง 

การประเมิน : ทุกปี การประเมิน : อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ         

5 ปี นับตั้งแตป่ระเมินครั้งสุดท้าย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษา 

ของไทยและระดับสากล  แสดงดังแผนภูมทิี่ 2 

แผนภูมทิี่ 2  แสดงความสัมพันธร์ะหว่างการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศกึษา 

    ของไทยและระดับสากล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก 

การตรวจสอบ ประเมนิ 

เทียบกับมาตรฐานสากล 

 

การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน 

    - ควบคุม 

    - ตรวจสอบ 

    - ประเมนิ 

    - ควบคุม 

    - ตรวจสอบ 

    - ประเมนิ 
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1. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 1. ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการรักษามาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาท าหน้าที่วางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมนิคุณภาพ 

        2. ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา

และประสานงาน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน 

และโครงการ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 

องค์กรที่รับผดิชอบ และวิธีการประเมนิในแต่ละองค์ประกอบ 

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรม                  

การประเมนิคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 

 5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการไป

แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2.  องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยอื่น คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด 

และมีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ควบคุมการบริหาร

จัดการภายในส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ตามล าดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็น

หน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดย

องค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็นผูดู้แลเรื่องคุณภาพการศกึษา  สภามหาวิทยาลัยจงึ

ได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

 

บทที่  3  การประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศกึษา 
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3. คณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

 ส่วนกิจการนักศึกษามีการแต่งตั้งคณะท่างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ่า

หน่วยงาน ประกอบด้วย 

  1. หัวหนา้ส่วนกิจการนักศึกษา      ประธาน 

  2.  หัวหนา้งานธุรการ       คณะท างาน 

  3.  หัวหนา้งานวินัยนักศึกษาและการทหาร   คณะท างาน 

  4. หัวหนา้งานกิจกรรมนักศึกษา      คณะท างาน  

  5. หัวหนา้งานทุนการศกึษา      คณะท างาน 

  6. หัวหนา้งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  คณะท างาน 

  7.  หัวหนา้งานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    คณะท างาน 

  8.  นายสรณะ  ศรีตะชัย       คณะท างาน 

  9.  นางจิตตมิา พะนาศร ี       คณะท างาน 

    10. หัวหนา้งานแนะแนว        คณะท างานและเลขานุการ 

    11. นางชุติกาญจน์  สิรริัชพล            คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

    12. นางชุติมา  ไชยเสน            คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสม

และเป็นปัจจุบัน  

  2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของหน่วยงาน 

  3. เตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก  

  4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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4. แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ปรับองคป์ระกอบและตัวบง่ชีส้ าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา                

   ปีการศึกษา 2557 และปรบัปรุงคูม่ือการประกันคุณภาพภายใน  

   น าคู่มอืขึน้ Website งาน QA ของหน่วยงาน 

ก.พ. – เม.ย. 2558 

2. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา                

    ปีการศึกษา 2556 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคบืหน้า 

   การด าเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี  

   1) ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 2556 – เม.ย. 2557)   

      คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2558  คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2558) 

   2) ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2558)   

      คร้ังที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559  คร้ังที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559) 

มี.ค. 2558 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ของ  

   หน่วยงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
มี.ค. – 31 ก.ค. 2558 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจรงิจากหน่วยงานใน 

   ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

   ระดับสถาบัน 

สัปดาห์ที่ 1  

ของเดือน พ.ค. 2558 

 (1 – 8 พ.ค. 2558) 

5. หน่วยงานให้ขอ้มูลข้อเท็จจรงิ ส่งข้อมูลให้ฝา่ยวิชาการและนวัตกรรม 

   จากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสรมิวิชาการตรวจสอบ           

   ความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจรงิและแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   หากข้อมูลข้อเท็จจรงิใดถูกต้อง จะน าขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  

   สามารถ download ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ได้ 

- ภายในตน้เดอืน ก.ค. 2558 

- สัปดาห์ที่ 2 – 3 

   ของเดือน ก.ค. 2558 

   (6 – 17 ก.ค. 2558) 

6. งานประกนัคุณภาพการศกึษาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ   

    การศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2557 
ก.ค. 2558 

7. ส่งรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ให้ฝา่ยวิชาการและนวัตกรรม เพื่อ 

   จดัสง่ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วย  

   งาน) ศึกษาล่วงหน้ากอ่นทีจ่ะมาประเมนิคุณภาพตอ่ไป 

   - บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2557  

      ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสรมิและ 

      พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS) ที่ website นี ้=>  

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

ภายในตน้เดือน ส.ค. 2558 

 

 

ภายในสัปดาห์ที่ 1– 2 

ของเดือน ส.ค. 2558 

(3 – 14 ส.ค. 2558) 

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

8. ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)  โดยคณะกรรมการ 

    ประเมนิคุณภาพภายในทีม่หาวิทยาลยัแตง่ตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน 

    และภายนอก 

ประเมินภายใน  

(ระดับหน่วยงาน) 

ช่วงปลายเดือน ส.ค. 2558 

(24 ส.ค. – 4 ก.ย. 2558) 

9. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) โดยคณะกรรมการ 

    ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิทัง้ภายใน 

    และภายนอก  

ประเมินภายใน (ระดับ

สถาบัน) 

ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2558 

(28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2558) 

10. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

     ปีการศึกษา 2556 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความคบืหน้า 

    การด าเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี  

    (คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2558 คร้ังที่ 2 เดือนกันยายน 2558)  

    (กรณีปกีารศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2557)  

    คร้ังที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 คร้ังที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559) 

ก.ย. 2558 

11. หน่วยงาน น าเสนอผลที่ไดจ้ากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

    (SAR)  ปีการศึกษา 2557 ต่อผู้บรหิาร โดยมีทา่นอธิการบดีเป็นประธาน  

    (Forum QA) เพื่อให้ผูบ้รหิารได้รับทราบและให้ขอ้คดิเหน็อนัน าไปสู่การจดั  

     ท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

สัปดาห์ที่ 2  

ของเดือน ธ.ค. 2558 

(7 – 18 ธ.ค. 2558) 

12. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัด 

    กจิกรรมเสรมิจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของ 

    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ธ.ค. 2558 – ก.พ. 2559 
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ระบบการประกันคณุภาพภายในของมหาวทิยาลัย 

1. ปีการศึกษา 2541 : มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันคุณภาพการศกึษาโดยอิงกับภารกิจด้าน 

การจัดการศกึษา ในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวชีว้ัด 

2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดโดยเพิ่มภารกิจการจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย                

13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด 

3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ในการประเมินคุณภาพ

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

4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะของ

กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม(จ านวน                        

41 ตัวบ่งช้ี) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด                

9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี ้โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมิน 

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

ผนวก  รวมตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ (5 ตัวบ่งชี้เดิม + 4 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดยเพิ่ม   

ภารกิจการปรับ  แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ                

50 ตัวบ่งชี ้

6. ปีการศึกษา 2552 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ี โดยใช้ตัวบ่งช้ี ของ สกอ. จ านวน 43 ตัวบ่งช้ี                    

(41 ตัวบ่งชี้เดิม + 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดย สกอ. เพิ่มองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) และผนวกรวม  ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี ้รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้   

7. ปีการศึกษา 2553 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.              

ปีการศกึษา 2553 ทุกตัวบ่งชี ้จ านวน 23 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีต้ามนโยบายของรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี” 

จ าน วน  2  ตั วบ่ ง ชี้ แล ะตั วบ่ ง ชี้ ขอ งมหาวิ ท ยาลั ย  จ าน วน  9  ตั วบ่ ง ชี้  รวมทั้ งห มด                        

11 องคป์ระกอบ 34 ตัวบ่งชี้ 

8. ปีการศึกษา 2554 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.   

ปีการศกึษา 2553 ทุกตัวบ่งชี ้จ านวน 23 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีต้ามนโยบายของรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี” 

จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 8 ตัวบ่งชี ้รวม ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  51 ตัวบ่งชี้ 

 

บทที่ 4 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมนิ 
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9. ปีการศึกษา 2555 : มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีโดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ

สกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของรัฐบาล

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

ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 องคป์ระกอบ 51 ตัวบ่งช้ี 

10. ปีการศึกษา 2556 : มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ 

สกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งช้ี จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีของ สมศ.ทุกตัวบ่งช้ี จ านวน                  

18 ตัวบ่งชี ้และตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัยจ านวน 8 ตัวบ่งชี ้รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี้  

 (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในองค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล

“สถานศกึษา 3 ดี (3D) ทั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และ 10.2 ไม่ต้องน ามารายงานใน SAR : แหล่งข้อมูล 

ส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศกึษา)  

11. ปีการศึกษา 2557 :  เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. 

รอบใหม่ พ.ศ. 2557 ทุกระดับและทุกตัวบ่งชี้  และรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งเป็น                       

3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับหลักสูตร จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 2) ระดับส านักวิชา และ                    

3) ระดับสถาบัน จ านวน 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน                         

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้และตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 1 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี ้  
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           ส่วนกิจการนักศึกษาได้ก่าหนดองค์ประกอบและปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ 

หลักการ 

 สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่

สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน

สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565)และ 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนรว่ม

ของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วใหร้ับทราบ

ทั่วกันทั้งอาจารย์ 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 านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

 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. หลักการอุดมศกึษา  

ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.1      :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ   

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ในการด าเนินพันธกิจหลักแต่ละด้านจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี

คุณภาพ   มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย  

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว 

จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้

เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง

สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี 

เกณฑ์มาตรฐาน     :  

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน   โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 

ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 

10 ปี (พ.ศ. 2555–2564)  

 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน   
 3. มกีารทบทวน/ก าหนดผูร้ับผดิชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี   ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ               

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณา  
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 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ              

1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

 8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและ

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  การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

  พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรม                  

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด         

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่

การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ

คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ

ร่วมมือรวมพลังของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

 ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่

ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบ                

การพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง)ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น               

(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช)การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ)องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศกึษา 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 านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

 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 มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 

 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification 

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

 8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

กระทรวงศึกษาธิการ  

 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 10. เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้ คอื 

  2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8      :  ระดับความส่าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ 

          นักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลผลิต  

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น 

สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผูบ้ริหาร คณาจารย์ นักศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด

ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี ้

 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ  

หมายเหตุ  : 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ
สถาบัน ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึน้ไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรม หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  (เช่น สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ)    

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

(องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต - สกอ.*) 

 (* เป็นองค์ประกอบที่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป) 

หลักการ 

  พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน                 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน               

การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ                         

ส่วนการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม

หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ  (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและ

ศษิย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศษิย์

เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

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

การอุดมศกึษา 

 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.) 
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ตัวบ่งชี้  จ านวน  2  ตัวบ่งชี ้  คือ 

 3.1 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

   (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระดับส านักวิชา และเป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ระดับสถาบัน  เป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 

ปรับใหม ่และเริ่มให้ใชต้ั้งแตป่ีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) 

 3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ระดับส านักวิชา และเป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระดับสถาบัน เป็นตัวบ่งชี้ที่ 

สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1       :   การบรกิารนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

         (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระดับส านักวิชา และเป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ระดับสถาบัน 

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ   

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศกึษาอย่างครบถ้วนใน

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล

หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อ                

การท างาน ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษา โดย                       

การให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ

อย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน    :  

 1. มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษา และแนะแนวการใชชี้วิตแก่นักศึกษา 

 2. มีการให้ข้อมูลของหนว่ยงานที่ใหบ้ริการ แก่นักศึกษา 

 3. มกีารจัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษาแก่นักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศกึษา 

 6. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    :  

 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2      :   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

        (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ระดับส านักวิชา และเป็นตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระดับสถาบัน 

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดย

สถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 

สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน    : 

  1. มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของส านักวิชาโดยให้

นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ครบถ้วน มาตรฐานผลการเรียนรู้ประกอบด้วย  

  2.1 มาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 ประการ (TQF) ดังนี้  (1) คุณธรรม จริยธรรม                  

(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2 ครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี ้(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ที่

ก าหนดโดยสถาบัน (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและ (5) กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 

เกณฑ์การประเมิน    :  

 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 6  การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(องค์ประกอบที่ 4  การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - สกอ.) 

หลักการ 

  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี

การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู 

อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น

รากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

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. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ. 2553  

5. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้คือ 

 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    (ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม) 

    (ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน  เป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตั้งแต่               

ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) 

 สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  6.1      :   ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                (ระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 

ปรับใหม ่และเริ่มให้ใชต้ั้งแตป่ีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :   กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :   มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร

จัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย                  

ภูมปิัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

 1. มีการก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

  2. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 3. มีการก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

 7. มีการก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน    :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10    : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลผลิต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  :   ปีการศึกษา 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของ

บุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญใน             

การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมคีุณค่า สามารถเป็น

แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัด

และสามารถประเมินผลได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน    : 

 1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ 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 ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความส 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 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี ้   : ศลิปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถี

ชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา 

โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 

สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างใหต้นเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มี

รสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

 1. การมีสว่นร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมคีวามสุนทรีย์ 

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมทิัศน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร

มีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการตลอดปีในแตล่ะปีการศึกษา 

 2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมสี่วนรว่ม  

 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัยและความสวยงาม  

 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ

ส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1–4  
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หมายเหตุ  :  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

       สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

    สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับพืน้ที่แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม   
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

  มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ใน

การก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการ

ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง  การบริหาร

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้

หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

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

การอุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 

 7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

 9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  4  ตัวบ่งช้ี  คือ 

 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน 

 7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู ้

 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1       :   ภาวะผู้น่าของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย                              

คือ สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หากสภามหาวิทยาลัย และ

ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล

บุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้

มหาวิทยาลัยเจรญิรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน     :  

 1. ผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วนผู้บริหาร

มีวสิัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ   

 2. มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน                  

การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  

  3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหนว่ยงาน 

  4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหนว่ยงานเต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

  7. มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการประเมิน

ของมหาวิทยาลัย 

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  :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑข์อง 

สมศ. 



 
 40 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา สว่นกิจการนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2      :   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่ง

การเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ

เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้

เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศกึษามีความสามารถใน

เชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน                  

การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความรูใ้นสถาบันให้ดียิ่งขึน้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

   1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน  

   2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจของ

หนว่ยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1  

   3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

   4. มีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

   5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน

มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

เกณฑ์การประเมิน    : ข้อ 

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 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี ้   :   หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและ                         

การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ

เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร                 

การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร 

เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ 

ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้  

หมายเหตุ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน า

คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ-ส่ง  การรวบรวม และการ

จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล  การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้ เกิด

ระบบการให้บริการ การใชเ้งิน และการดูแลข้อมูลดว้ย 

  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่

เป็นประโยชน์ 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 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี ้     :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม

ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 

หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อใหร้ะดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย  ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจาก

การคาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 

รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมี              

การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม

ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน     : 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและ

บุคลากรภายในหนว่ยงานรว่มเป็นคณะท างาน  

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ

หนว่ยงาน ตัวอย่าง เชน่ 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก                     

การวิเคราะหใ์นข้อ 2   

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 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 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลักการ 

  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง

ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

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

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

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

การอุดมศกึษา 

 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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552  (Thai Qualification  

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

 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการ                       

การอุดมศกึษา 

 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1      :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้     :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่

ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2542 แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  2)                    

พ.ศ.2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ

พัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล

ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี

นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก

คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบัน

สามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ 

หมายเหตุ : 
      แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี

หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน    : 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร

หนว่ยงานและมหาวิทยาลัย  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามภารกิจของหนว่ยงาน 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

       1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

       2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  

        3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของหน่วยงาน     
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 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี                           

การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มรีะบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนว่ยงาน 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์นักศึกษา 

ผูใ้ช้บัณฑิต และผูใ้ช้บริการตามภารกิจของหนว่ยงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและ/

หรอืภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่

ให้หนว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน     :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

7  หรอื 8 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ  

9 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  12 ภารกิจหลักส่วนกิจการนกัศึกษา 

หลักการ 

  ส่วนกิจการนักศกึษานอกจากจะมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

พัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการ สวัสดิการในด้านต่างๆ กับนักศึกษา

เพื่อให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิต  

อย่างมีความสุขทั้งขณะที่เป็นนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาออกไปสู่โลกภายนอกประกอบอาชีพ

สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติตอ่ไป 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. มาตรฐานการอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 2. มาตรฐานกิจการนักศกึษา ทบวงมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้   จ านวน 6 ตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย 

  12.1  มีบริการด้านหอพักนักศกึษา 

   12.2  มีบริการด้านทุนการศกึษา 

  12.3  มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

  12.4  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

  12.5  มีบริการด้านแนะแนว 

  12.6  มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 12.1      :  มีบริการดา้นหอพักนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  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. มแีผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

 2. จัดที่พักอาศัยที่มคีวามสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยในราคายุติธรรมใหน้ักศึกษา 

 3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา เช่น บริการห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง

ทบทวน ที่นั่งอา่นหนังสือ หอ้งบรรยาย เป็นต้น 

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้จัดสอนทบทวน 

 5. จัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพักเพื่อดูแลด้าน

กายภาพและนักศึกษาภายในหอพัก 

 6. จัดระบบและให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก เช่น การพัฒนา การ

ปกครองตนเอง การวางแผนและการด าเนินการตามแผนด้านการศกึษาและการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและดา้นรา่งกาย เป็นต้น 

 8. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการเป็นประจ าทุกปี 

 9. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการด้านหอพักนักศกึษา 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพืน้ฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา ได้แก่ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค าปรึกษา บริการ

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

  1. เอกสารหรอืหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา 

 2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดที่พักที่มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยในราคา

ที่ยุติธรรม 

 3. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศกึษา 

 4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 
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 5. เอกสารหรอืหลักฐานการที่จัดให้มีระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ า

แตล่ะหอพัก 

 6. เอกสารหรอืหลักฐานการการจัดระบบและการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 7. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ตา่ง ๆ แก่นักศกึษาในหอพัก 

 8. เอกสารหรอืหลักฐานการติดตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการเป็นประจ าทุกปี 

 9. เอกสารหรือหลักฐานการนน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

ด้านหอพักนักศกึษา 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

 1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศกึษา และด้านการพัฒนา

นักศึกษา 

 2. มีการบริการ ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 

  1.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการศึกษา 

  1.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 

  1.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยใหม้ีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก 

 3. จัดใหม้ีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต 

 4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 

 5. มกีารด าเนินการตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

 6. มกีารติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกปี 

 7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 – 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2     :  การให้บรกิารด้านทุนการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ตัวบ่งชี้การให้บริการด้านทุนการศึกษา เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัด

ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถศึกษาเล่าเรียนใน

มหาวิทยาลัยได้ และครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน  โดยการสนับสนุนทุนในรูปแบบเงินกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา เงินทุนให้เปล่า ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา  โดยมีแหล่งทุนจากเงินกู้ยืมของ

รัฐบาล จากมหาวทิยาลัย และจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ด ี    : 

 1. จัดบริการรับสมัครนักศกึษาเพื่อรับทุนกู้ยืมเงนิจากกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาของ

รัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

  2. จัดบริการให้ยืมเงนิจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เงนิยืมฉุกเฉิน เงนิให้เปล่าจากกอง

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  3. จัดบริการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เรียนดี และนักศึกษาใน

โครงการลักษณะพิเศษต่างๆ 

  4. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนให้เปล่าจากผู้บริจาคทุน บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ 

ที่ให้ทุนการศกึษาต่างๆ 

  5. จัดบริการให้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดบริการตา่งๆ ให้นักศึกษาทราบ 

  6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความส าคัญกับการคืนเงินจากเงินยืมของรัฐบาลและของ

มหาวิทยาลัย 

  7. จัดกิจกรรมรับบริจาค และการระดมทุนการศกึษา 

  8. ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพืน้ฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ

จัดบริการด้านทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่ เอกสารสรุปผลผู้ได้รับอนุมัติจัดสรร

ทุนการศึกษาทุกประเภท  ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ปฏิทินการด าเนินงานด้านทุนการศกึษา   

 2. เอกสารหลักฐานสรุปผูไ้ด้รับอนุมัตจิัดสรรทุนการศกึษา ในทุกประเภททุนการศึกษา 

 3. หลักฐานการให้บริการประชาสัมพั นธ์ ข้อมู ลข่ าวสารการให้บริการต่ างๆ ของ                          

งานทุนการศกึษา 

 4. หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการที่ได้รับ  
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เกณฑ์มาตรฐาน      :   

  1. มีการจัดท าแผนการให้บริการดา้นทุนการศกึษาแก่นักศึกษา 

 2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาการจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพื่อสนับสนุน

การให้ทุนการศกึษาและให้ข้อมูลข่าวสารดา้นทุนการศกึษาแก่นักศกึษา 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 

 4. มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศกึษา 

 5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษาทุกสิ้น                     

ปีการศึกษา 

 6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศกึษา 

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 – 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     :  มีการส่งเสริมวินัยนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากยิ่งส าหรับสังคม เพราะ

ระเบียบวินัยช่วยสร้างความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยซึ่งจะน าไปสู่เกียรติและการยอมรับจาก

บุคคลอื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักและส่งเสริม

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา พ.ศ.2536 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2)               

พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา

ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาตามความเหมาะสมของ

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา                 

โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น

ประธาน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัย และประเพณี

อันดีงามของสังคมไทย และมีการลงโทษ การป้องกัน และหาแนวทางการแก้ไขการกระท าผิดวินัย

นักศึกษา โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์

ให้ทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนา หรือค่ายต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ                 

จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนงานประจ าปี ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อจัด

กิจกรรมรณรงค์ ให้นักศึกษาปฏิบัติ ตามข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ                           

ขอความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกรอบๆ มหาวิทยาลัย ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งให้

มหาวิทยาลัยทราบเพื่อป้องกันและหาแนวทางแก้ไขการกระท าผดิของนักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี     :   

  1. มีการจัดท าข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางใน            

การปฏิบัติ รวมทั้งมมีีการปรับปรุงขอ้บังคับและประกาศต่าง ๆ ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 

  2. มีการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัย

นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

  3. มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สอดส่องดูแล โดยการหาข่าวทางลับและการขยายผลหาข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

  4. มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพื่อพิจารณาโทษนักศึกษารวมทั้งการขอความร่วมมือ

และประสานงานกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูลต่างๆ 

 5. มีการจัดด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานประจ าปี เพื่อพัฒนาให้

นักศึกษาได้มสี านกึในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 6. ประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมี    

การจัดให้มีการส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

  1. เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศกึษาผูก้ระท าผดิวินัยนักศกึษา   

  2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวนิัยนักศกึษา 

  3. หลักฐานการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 

  4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ   

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

 1. มกีารก าหนดวินัยนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

 3. มกีารก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 

 4. มีระบบในการด าเนินการกับผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศกึษา 

 5. มีการประสานงานกับทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องกรณีนักศกึษากระท าผิด เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก หัวหน้างานทุนการศึกษา หัวหน้างาน

กิจกรรมนักศึกษา หัวหนา้ส่วนการเงนิและบัญช ีและผูป้กครองของนักศึกษา เป็นต้น 

  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 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 9 – 10 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.4     :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

ชนิดของตัวบงช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็น

เครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่ง ที่จะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญดังกล่าว และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา  สิ่งที่ได้จาก

การจัดกิจกรรมนักศึกษา มีมากมาย เช่นนักศึกษาสามารถเป็นนักจัดกิจกรรม สามารถวางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดบทบาทของตนเองได้ มีการคิดแบบเป็นระบบมีเหตุมีผล รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น 

รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ อดทน รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ ทั้งสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การพัฒนานักศึกษาส่วนใหญ่ จึงออกมาในรูปการจัด

กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีภาวะเป็นผู้น าเป็นที่

ยอมรับในสังคมเมื่อส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์                 

การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึง

สนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมใน

ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์      

ดา้นนักศกึษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ด ี    : 

  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 กิจกรรม

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ กิจกรรมพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์  กิจกรรมเฟรชช่ีไนท์ จัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองค์การบริหาร และสภานักศึกษา ทุกปีการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น า

นักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานภายนอก เป็นต้น 

  2. จัดท าเกียรติบัตรกิจกรรม มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น เพื่อ

เป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา

ท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดย

จัดท าสมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมได้บันทึกข้อมูลลงในสมุด

บันทึกกิจกรรม 
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  3. จัดการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาองค์การบริหาร                  

สภานักศึกษา ชมรม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น านักศกึษา รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยใน

การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา   

  4. มีการให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา  

ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

  5. มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร                           

สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑติศกึษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

  6. ให้บริการด้านงานธุรการ การรับและส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                                

พิมพ์หนังสือ  

  7. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาชมรมเพื่อด าเนิน

กิจกรรมนักศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณตาม

งบประมาณที่สภานักศึกษาส่งรายงานผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศกึษา 

  8. มีการจัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมี

บุคลากรก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 

  9. มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม  โดยการจัดท าใบรับรอง

กิจกรรมและเกียรติบัตรกิจกรรมเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ท ากิจกรรมในระหว่างศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจน

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง และ

สร้างช่ือเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

  10. มีการประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยการท าแบบประเมิน                       

ความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี  

  11. มกีารน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน  : 

 1.  แผนปฏิบัติโครงการงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 25557 

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544       

  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ าด้วย องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547       

 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  เกียรตบิัตรนักศึกษาท ากิจกรรม  

   5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การก าหนดเกณฑ์การพิจารณามอบ

เกียรตบิัตรนักศึกษาท ากิจกรรม    
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  6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการออก

ค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย    

  7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การจัดกิจกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม่ 

 8. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2557 

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 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ 12.5      :  มีบริการด้านแนะแนว 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   : มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีบริการแนะแนวเพื่อใหบ้ริการแก่นักศกึษาครอบคลุม

ทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้ค าปรึกษา ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา  การจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการป้องกันและ

ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็น

ก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอ่ไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี :   

 1.  มีแผนปฏบัติงานการใหบ้รกิารแนะแนว 

 2. มีบริการแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้

ค าปรึกษา  ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ              

การติดตามและประเมินผล 

 3.  มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการแนะแนว 

 4. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่ อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน : 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. จัดให้มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 5. จัดให้มกีารน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการแนะแนวใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน    :   

  1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศกึษา 

  2. มีการบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 

      2.1 ดา้นการใหค้ าปรึกษา 

      2.2 ด้านสนเทศ 

      2.3 ดา้นแนะแนวการศกึษา 

      2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

      2.5 ดา้นการตดิตามและประเมินผล 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการ

นักศกึษาได้มากกว่าร้อยละ 80 

 4. มีการตดิตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 

 5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการแนะแนวใหม้ีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.6    :  มีการด่าเนินงานด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้   : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการกล่อมเกลานักศกึษาให้มีความอ่อนโยน และเข้าใจ

ในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติอีกทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมถึงการใหบ้ริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี     :  

  1. มแีผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

  2. มีการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานได้ครบทุกกิจกรรมและมีผล                          

การด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมในต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3. มกีารสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาปรับใช้ในการ

ด าเนนิกิจกรรมครั้งต่อไป 

  4. จัดให้มีบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่                                              

ขอความอนุเคราะห์ เช่น การบริการจัดการแสดงดนตรีและนาฏศลิป์ การบริการยืมอุปกรณ์ประกอบการ

แสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การบริการห้องฝึกซ้อมดนตรี การให้ความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผูม้าขอค าปรึกษา 

  5. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เช่น การจัดการอบรม

ดนตรีและนาฏศลิป์ไทย การจัดพิธีไหว้ครูดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย รวมถึงการจัดการแสดงดนตรีและ

นาฏศลิป์ไทยเพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูลอ้างอิงส่าหรับผู้ประเมิน : 

 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสาร ภาพถ่ายอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีการด าเนินงานและการบริการด้าน

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ดังตอ่ไปนี้ 

  1. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 

  2. เอกสารสรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

  3. ภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรม 

  4. เอกสารบันทึกการเข้าใช้บริการของผูม้าใช้บริการ 

  5. เอกสารโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2557 
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เกณฑ์มาตรฐาน    :   

  1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 3.  มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 4.  มกีารให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

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 ขอ้ 
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บรรณานุกรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557). คู่มอืการประกันคณุภาพการศกึษา. ฝา่ยบริการสื่อการศกึษา 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี : นครราชสีมา. 

ส่วนกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557). คู่มอืนกัศึกษา ดา้นกิจการนักศกึษา  

 ปีการศึกษา 2557. สมบูรณ์การพิมพ์ จ ากัด : นครราชสีมา.   

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (2553). คูม่ือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา 

 พิมพ์ครัง้ที่ 2. ภาพพิมพ์ : กรุงเทพ ฯ. 

ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2541). มาตรฐานกิจการนักศกึษา กองบริการการศึกษา  

 ทบวงมหาวิทยาลัย : กรุงเทพ ฯ. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  1 

รายละเอยีดตัวบ่งชีข้ั้นต่่าที่หน่วยงานควรม ี

ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน    

ตัวบ่งชี ้1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ. 
   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    

ตัวบ่งชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
  

ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน ให้ข้อมูลแก่งาน 
QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ (สสว.) เพื่อจัดส่งให้
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ตัวบ่งชี ้2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา    
-  ตัวบ่งชี ้2.2 (ป.ตรี)  ร้อยละของบณัฑิตของปรญิญาตรทีี่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ 
  ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน ให้ข้อมูลแก่งาน 

QA สสว. เพื่อจัดสง่ให้ส านกัวิชา/สาขาวิชา 

-  ตัวบ่งชี ้2.2 (ป.โท)  ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรั้บการ
ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

  
 

-  ตัวบ่งชี ้2.2 (ป.เอก) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดรั้บการ
ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา    

ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศึกษา    

 - การรับนักศึกษา 
 

( 
ศูนย์บริการ
การศึกษา  
- รอหารือ) 

ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการการศึกษา ให้ข้อมูลใน
ภาพรวมการรับนักศึกษา ตามแนวทางประเมินฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อ 1-7 ในภาคผนวก 1 ให้แก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 - การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

 

( 
สถานพฒันา
คณาจารย์ 
- รอหารือ) 

ฝ่ายพัฒนาการสอนฯ/สถานพัฒนาคณาจารย์  
ให้ข้อมูลในส่วนของการจัดค่ายเตรียมความ
พร้อม ด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และการอบรมเทคนิค
การเรียนระดับอุดมศึกษา และส่งให้แก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้ส านักวิชา/สาขาวิชา 

ตัวบ่งชี ้3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานกัศึกษา    

 - การควบคุมการดแูลการใหค้ าปรกึษาวิชาการ  
  และแนะแนวแก่นักศกึษาในระดับปริญญาตรี 

  

ฝ่ายพัฒนาการสอนฯ/สถานพัฒนาคณาจารย์ 
จะต้องจัดให้มีการประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษา (ตามแนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 
3.2 ข้อ 2 ภาคผนวก 1) ซึ่งส านักวิชา/สาขาวิชา 
อาจจะต้องด าเนินการเองไปก่อน 

 - การควบคุมดแูลการใหค้ าปรกึษาวทิยานิพนธ์  
  และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑติศึกษา 

   

 

 

รายละเอยีดตัวบ่งชี้ขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมี 

ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2557 
 

 
1. ระดับหลักสูตร 
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          องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
หน่วยงาน 

สนับสนนุ 
หมายเหต ุ

 - การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา และการเสรมิ สรา้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสง่ข้อมูลให้งาน QA สสว. เพื่อ
จัดสง่ให้ส านกัวิชา/สาขาวชิา ดงันี ้
1. ฝ่ายวิชาการฯ/สว่นสง่เสริมวชิาการ และฝ่าย

กิจการ นกัศกึษา/ส่วนกิจการนกัศกึษาให้ข้อมลู
ตามแนวทางในการประเมินตวับง่ชีท้ี่ 3.2 ข้อ 9 ใน
ภาคผนวก 1 

2. ฝ่ายกิจการนักศกึษา/ส่วนกจิการนกัศึกษา ให้
ข้อมูลในภาพรวมตามแนวทางในการประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ข้อ 12-16  ในภาคผนวก 1 

3. ฝ่ายพันธกิจสัมพนัธ์ฯ/ศูนย์สหกิจศกึษาฯ ให้
ข้อมูลในภาพรวมตามแนวทางในการประเมิน  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ข้อ 17 ในภาคผนวก 1 

ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา    

 - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา   

ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการการศึกษา ให้ข้อมูลใน
ภาพรวม ตามแนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 
ขอ้ 1 และข้อ 2 ในภาคผนวก 1 และส่งข้อมูลให้งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่งให้ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 - ความพงึพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
   

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์    

ตัวบ่งชี ้4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์    

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้ส านักวิชา/สาขาวิชา ดังนี ้
1. ฝ่ายบริหาร/สว่นการเจ้าหน้าที่ใหข้้อมลูใน
ภาพรวมระบบการรับอาจารย์ใหม ่

2. ฝ่ายพัฒนาการสอนฯ/สถานพัฒนาคณาจารย์ 
ให้ข้อมูลตามแนวทางในการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 
4.1 ข้อ 2 (ระบบมิตราจารย์) 

 - ระบบการบรหิารอาจารย์ 

 

  

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสง่ข้อมูลให้งาน QA สสว. 
เพื่อจัดสง่ให้ส านกัวชิา/สาขาวชิา ดังนี ้
1. สถาบันวิจัยและพฒันา และส่วนแผนงานให้

ข้อมูลในภาพรวมตามแนวทางในการประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 ข้อ 4  

2. ส่วนการเจา้หน้าที ่ใหข้้อมลูในภาพรวมตาม
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ข้อ 4, 6-7, 
13-14 

 - ระบบการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์ 

  

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสง่ข้อมูลให้งาน QA สสว. เพื่อ
จัดสง่ให้ส านกัวิชา/สาขาวชิา ดงันี ้
1. สถาบันวิจัยและพฒันา ใหข้้อมลูตามแนวทางใน

การประเมินตวับง่ชีท้ี่ 4.1 ข้อ 18 (การประกวด
สิ่งประดิษฐ)์ ในภาคผนวก 1 

2. ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้ข้อมูลตามแนวทางในการ
ประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ข้อ 17-18 ในภาคผนวก 1 

3. ส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลในภาพรวมตาม
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ข้อ 15-17, 
22 ในภาคผนวก 1 

4. สถานพัฒนาคณาจารย์ ให้ข้อมูลตามแนวทาง
ในการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ข้อ 17-21 

    ในภาคผนวก 1 
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      องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
หน่วยงาน 

สนับสนนุ 
หมายเหต ุ

ตัวบ่งชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์    

- ตัวบ่งชี ้4.2 (คุณวุฒิ) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ฝ่ายบรหิาร/ส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลใน
ภาพรวมจ านวนอาจารย์ประจ าแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งใหส้ านักวิชา/สาขาวิชา - ตัวบ่งชี ้4.2 (ตน.วิชาการ) ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.ขึน้ไป) 
  

-  ตัวบ่งชี ้4.2 (ผลงาน) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร                        

  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสง่ข้อมูลให้งาน QA สสว. 
เพื่อจัดสง่ให้ส านกัวชิา/สาขาวชิา ดังนี ้
1. ส านักวชิา/สาขาวชิา สง่ข้อมูลให้ สบวพ. 

ตรวจสอบ/เพิ่มเติมข้อมลู 
2. ฝ่ายวางแผน/ส่วนบริหารสินทรัพย์ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

- ตัวบ่งชี 4.2 (citation) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอา้งองิใน
วารสาร TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา
เอก) 

 

 

ตัวบ่งชี ้4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์    

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิ    

                         ผู้เรียน 
   

ตัวบ่งชี ้5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทั นสมัยตามความ 
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

  

ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา/สาขาวิชาใหข้้อมูล
ตามแนวทางในการประเมินตัวบง่ชีท้ี่ 5.1 ข้อ 
1-17 ในภาคผนวก 1  

ตัวบ่งชี ้5.2 
 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 

   

 - การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพั นธ์กับหั วข้อ
วิทยานิพนธ์  

- การช่ วย เหลื อ  ก ากั บ  ติ ดต าม ในก ารท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศกึษา 

  

ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา/สาขาวิชา 
ให้ข้อมลูตามแนวทางในการประเมนิ              
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2  
ข้อ 1-40 ในภาคผนวก 1  

ตัวบ่งชี ้5.3 การประเมินผูเ้รียน    

 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศกึษา 

  

ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา/สาขาวิชาให้ข้อมูลตาม
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อ 1-12  
ในภาคผนวก 1  

ตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
สาขาวิชาให้ข้อมูลตาม มคอ. 7 ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 12 ข้อ และเอกสาร
หลักฐานประกอบผลการประเมิน 
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         องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
หน่วยงาน 

สนับสนนุ 
หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้    

ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้    

 - ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/ส านักวิชา/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตามแนวทางใน
การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ในภาคผนวก 1 
และส่งข้อมูลให้แก่งาน QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
ส านักวิชา/สาขาวิชา ดังนี้ 
- ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ  
(ข้อ 1 การเตรยีมความพร้อมทางกายภาพ 
ในเร่ืองห้องปฏิบัตกิาร และข้อ 9) และ 
ศูนย์บริการการศึกษา (ข้อ 1 การเตรยีมความ
พร้อมทางกายภาพ ในเร่ืองห้องเรียน) 

- ฝ่ายวางแผน/ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ข้อ 4) 
- ฝ่ายพัฒนาการสอนฯ/ศูนย์บรรณสารฯ  
(ข้อ 2-3) และศูนย์นวัตกรรมฯ (ในเรื่อง  
SUT-e-Learnig) 

- ฝ่ายบรหิาร/ส่วนอาคารสถานที ่
(ข้อ 1 การเตรยีมความพร้อมทางกายภาพ 
ในเร่ืองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ส่วนกิจการนกัศึกษา 
(ข้อ 1 การเตรยีมความพร้อมทางกายภาพ 
 ในเร่ืองหอพักนักศกึษา) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
สถาบัน 

วจิัยฯ 

เทคโน 

ธานี 

ส่วน

กิจการ

นักศึกษา 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต      

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

 

   - ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิขา 

  ให้ข้อมูลในระดับส านกั 

  วชิา 

- ส่วนส่งเสรมิวิชาการ   

  ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 

 

อาจารย์ประจ าส านักวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

    

ฝ่ายบริหาร/ส่วนการ   

เจ้าหนา้ที่ ให้ข้อมูลใน

ระดับส านักวิชา/สาขาวชิา 

และระดับสถาบัน แก่งาน 

QA สสว. เพื่อจัดสง่ให้

ส านักวิชา 

ระดับสถาบัน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบง่ชีจ้าก “ส านกัวิชา” เป็น “สถาบัน” 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 

 

อาจารย์ประจ าส านักวิชาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    

ระดับสถาบัน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบง่ชีจ้าก “ส านกัวิชา” เป็น “สถาบัน” 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ า  

(ตัวบ่งชีน้ีม้ีเฉพาะระดับส านกัวิชาเท่านั้น)     

ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน  

ให้ข้อมูลในระดับส านกัวิชา

และระดับสถาบัน แก่งาน 

QA สสว. เพื่อจัดสง่ส านัก

วิชา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 

 

การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

(ตัวบง่ชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดบัส านักวชิา) 
    

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

- สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้ข้อมูลในระดับสถาบัน 
แก่งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้ส านักวิชา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 

 

การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 
   

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 

 

กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ตัวบง่ชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดบัส านักวชิา) 
    

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 

- สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
ให้ข้อมูลในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อจัดส่งให้
ส านักวิชา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 

 

กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 
   

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 
 

ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผลการเรียน
ของนักศกึษาต่อรุ่น 
ก. ระดับปรญิญาตรี   ข. ระดับบัณฑติศึกษา 
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับส านักวิชา) 

   

 ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการ

การศึกษา ให้ข้อมลูใน

ระดับส านักวิชา/สาขาวิชา

และระดับสถาบันแก่งาน QA 

สสว. เพื่อจัดส่งให้ส านักวิชา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 
 

ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุผล               
การเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 
ก. ระดับปรญิญาตรี   ข. ระดับบัณฑติศึกษา  
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 

 

  

 

 

2. ระดับส่านักวชิาและระดับ

สถาบัน 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
สถาบัน 

วจัิยฯ 

เทคโน 

ธาน ี

ส่วน

กิจการ

นักศกึษา 

หมายเหต ุ

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 
 

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น  
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับส านักวิชา) 

   
  

 

 

ฝ่ายวิชาการฯ/ศูนย์บริการ

การศึกษา ให้ข้อมลูใน

ระดับส านักวิชา/สาขาวิชา 

และระดับสถาบัน แก่งาน 

QA สสว. เพื่อจัดส่งให้

ส านักวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
 

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรี 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดบัสถาบัน) 

   
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.8 
 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนกัศึกษา  
ก. ระดับปรญิญาตร ี

ข. ระดับบัณฑิตศกึษา 
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับส านักวิชา) 

   

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.9   คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนกัศึกษา  
ก. ระดับปรญิญาตร ี
ข. ระดับบัณฑิตศกึษา 
(ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 

 

  

 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย      

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 

 

ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
    

- ฝ่ายวิชาการฯ/สถาบัน 

วิจัย  และพัฒนา ให้ข้อมูล

ในระดับส านักวิชา/สาขา 

วิชา และระดับสถาบัน แก่

งาน QA สสว. เพื่อจัดส่ง

ส านักวิชา 

- ฝ่ายบรหิาร/ส่วนบรหิาร

สินทรัพย์ให้ข้อมูลสิทธิบตัร

แก่งาน QA สสว. เพื่อจัด 

ส่งให้ส านกัวิชา/สาขาวิชา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 

 

เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

    

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ      

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 
 

การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
 

 

 

 

 

- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา
ให้ข้อมูลในระดับส านกัวิชา 
แก่งาน QA สสว. 
- ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/ 
เทคโนธานี ใหข้้อมูลระดับ
สถาบัน แก่งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้ส านกัวิชา 

องค์ประกอบที่ 4 การท่านุบ่ารุงศลิปะและวัฒนธรรม      

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 

 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

  

 
 

- ฝ่ายวิชาการฯ/ส านักวิชา
ให้ข้อมูลในระดับส านกัวิชา 
แก่งาน QA สสว. 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ส่วน
กิจการนักศึกษา ให้ข้อมลูใน
ระดับสถาบัน แก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งใหส้ านัก
วิชา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 
 

การบรหิารของส านกัวิชาเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์อง
ส านักวิชา 

 
   

- ฝ่ายบริหาร/ส่วนการ
เจ้าหนา้ที่ (เกณฑข์้อ 6) 

- ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน 
(เกณฑข์้อ 1,5) 
และส่วนบริหารสินทรัพย์
(เกณฑข์้อ 2) 

- ฝ่ายวิชาการฯ/ส่วนส่งเสรมิ
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ส่านักวิชา 
สถาบัน 

วจัิยฯ 

เทคโน 

ธาน ี

ส่วน

กิจการ

นักศกึษา 

หมายเหต ุ

ระดับสถาบัน ให้เปลี่ยนชื่อตัวบง่ชีจ้าก “ส านกัวิชา” เป็น “สถาบัน” 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 

 

ผลการบรหิารงานของส านักวิชา 

(ตัวบ่งชีน้ีม้ีเฉพาะระดับสถาบันเท่านัน้) 

*คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัส านักวิชาทุกส านกั

วิชา* 

    
ฝ่ายวิชาการฯ/ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการ ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบัน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 

 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

(ตัวบง่ชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดบัส านักวชิา) 

 
    

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 

 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและส านัก

วิชา (ตัวบ่งชีส้ าหรับประกันคุณภาพระดับสถาบัน) 
    

ฝ่ายวิชาการฯ/ส่วนส่งเสรมิ
วิชาการให้ข้อมูลในระดับ
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 6 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (ต่อ)      

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 

 

มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถา่ยทอด และ

พัฒนาเทคโนโลย ีตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
   

 
 
 
 
 
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ/  
เทคโนธานี ใหข้้อมูลใน
ระดับส านักวิชา/สาขาวชิา 
และระดับสถาบัน แก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดสง่ให้ส านกั
วิขา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับ

แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ

อาจารย์ประจ า 
   

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 

 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมต่ออาจารย์

ประจ า 
   

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  
   

 

หมายเหตุ :   1.      หมายถึง   ตัวบ่งชีท้ี่ มทส. เพิ่มเติมจากตัวบ่งชี ้สกอ. 

   2.     หมายถึง   ก าหนดเป็นตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน 
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ภาคผนวก  2 

รายละเอยีดตัวบ่งชีข้ั้นต่่าที่หน่วยงานควรม ี

ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 

(ตามตัวบ่งชี้เดิม) 
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  ส าหรับศูนย์ และหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงใช้

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเดิม (ปีการศึกษา 2556) ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และ              

ส่วนกิจการนักศึกษา ที่ต้องปรับชื่อตามตัวบ่งช้ีรอบใหม่ของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 เฉพาะบาง

องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้   ศูนย์ 

บริการ ฯ 

ศูนย์บรรณสารฯ/ 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ 

ศูนย์ 

คอม ฯ 

   ศูนย์ 

  นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกจิฯ 

สถาบัน 

วิจัย ฯ 
เทคโนธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ   
ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน         
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
       ( 

ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ 
ส่วนการ
เจ้าหน้าที่และ
สถานพัฒนา
คณาจารย์
เทา่น้ัน) 

- สถานพัฒนาคณาจารย์ ให้เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชีเ้ป็น  
“ระบบการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการ
สอน” 

       

ตัวบ่งชีท้ี ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

       ( 
ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนอาคาร
สถานที่ เทา่น้ัน) 
 
 

-  ศูนย์บริการการศึกษา, ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ปรับชื่อ          
ตัวบ่งชี้เป็น   
“อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้” 
(ยกเว้นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้ใช้ชื่อ              
ตัวบ่งชี้เดิม) 

       - ส่วนอาคารสถานท่ี ให้ปรับชื่อตัวบ่งชีเ้ป็น     
        “สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการอยู่อาศัย”  

       

ตัวบ่งชีท้ี ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

       ( 
ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนกจิการ
นักศึกษา
เทา่น้ัน) 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพ เนื่องจาก 
สาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

        

 ก. ระดับปรญิญาตร ี         

 ข. ระดับบัณฑิตศกึษา         

ตัวบ่งชีท้ี ่2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรทีี่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร
ต่อรุ่น 

        

ตัวบ่งชีท้ี ่2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมตอ่ปีของนกัศึกษา         

 ก. ระดับปรญิญาตร ี         

 ข. ระดับบัณฑิตศกึษา         

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
       ( 

ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนกจิการ
นักศึกษา
เทา่น้ัน) 

รายละเอียดตัวบ่งช้ีขั้นต่่าที่หน่วยงานควรมี 
ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557  (ตามตัวบ่งช้ีเดิม) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้   ศูนย์ 

บริการ ฯ 

ศูนย์บรรณสารฯ/ 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ 

ศูนย์ 

คอม ฯ 

   ศูนย์ 

  นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกจิฯ 

สถาบัน 

วิจัย ฯ 
เทคโนธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

         

ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

         

 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

        

ตัวบ่งชี้ สมศ. 

ที่ 5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

        

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 6 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

        

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 7 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
(ตัวบ่งชีส้ ำนักวิชำ) 

        

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

             (รายงาน

เฉพาะ ฟาร์มฯ) 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

          ( 
ฟาร์มฯ เทา่น้ัน) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 9 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

         

ตัวบ่งชี ้สมศ. 

ที่ 18 
ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ 

        

 18.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

         

 18.2 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

         

องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

        
( 
ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนกจิการ
นักศึกษา
เทา่น้ัน) 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 

ที่ 10 
การส่งเสริมและสนับสนนุด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 

       ( 
ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนกจิการ
นักศึกษา
เทา่น้ัน) 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 

ที่ 11 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

       ( 
ตัวบง่ชี้เฉพาะ 
ส่วนกจิการ
นักศึกษา
เทา่น้ัน) 
และ 
รายงาน 
เฉพาะส่วน
อาคารฯ) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้   ศูนย์ 

บริการ ฯ 

ศูนย์บรรณสารฯ/ 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ 

ศูนย์ 

คอม ฯ 

   ศูนย์ 

  นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกจิฯ 

สถาบัน 

วิจัย ฯ 
เทคโนธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวทิยาลัยและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

        

 

- ระดับส่านักวชิา ให้ปรับชื่อตัวบง่ชีเ้ปน็ “ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าส่านักวชิาและผู้บริหารทุกระดับของส่านักวชิา” 
- ระดับศูนย์/สถาบัน ให้ปรับชื่อตัวบ่งชีเ้ป็น “ภาวะผู้น่าของคณะกรรมการประจ่าศูนย์/สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของศูนย์/สถาบัน” 
- ระดับส่านักงานอธิการบดี ให้ปรับชื่อตัวบ่งชีเ้ป็น “ภาวะผู้น่าของผู้บริหารหน่วยงาน” 
ตัวบ่งชีท้ี ่7.2 การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้         

-  ทุกหน่วยงาน ให้ปรับชื่อตัวบ่งชีเ้ป็น “การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

และการตัดสินใจ  

        

 ก. การบริหารจัดการ                         

 ข. การเรียนการสอน                (ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

 ค. การวิจัย         (ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

 

ง. การเงิน         

(ตัวบง่ชี้
เฉพาะส่วน
การเงินฯ 
เทา่น้ัน) 

ตัวบ่งชีท้ี ่7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง                          
ตัวบ่งชีท้ี ่7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบรวม

บรกิาร ประสานภารกิจ 

                          

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชีท้ี ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ        (ตัวบง่ชี้
เฉพาะส่วน
การเงินฯ และ
ส่วนบริหาร
สินทรัพย์
เทา่น้ัน) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

        

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

จากการประสานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  ในองค์ประกอบที่ 10 

องค์ประกอบ ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) ทั้งตัวบ่งชีท้ี่ 10.1 และ 10.2 ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชีน้ี ้

องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยตีาม

เป้าหมายของมหาวทิยาลัย 

        

 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมใน

การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

        

 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ

แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้   ศูนย์ 

บริการ ฯ 

ศูนย์บรรณสารฯ/ 

ศูนย์เครื่องมือ ฯ 

ศูนย์ 

คอม ฯ 

   ศูนย์ 

  นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกจิฯ 

สถาบัน 

วิจัย ฯ 
เทคโนธานี 

สนง.อธิการบด ี
และหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลย ี

        

 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการตามภารกจิหลัก 

                       (มหาวทิยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เปน็ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ท่ีสะท้อน 

                       ภารกจิหลักในองค์ประกอบดังกล่าว) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1 
            .....                   
            ..... 
            ..... 
            ..... 

................................................... 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

        

หมายเหตุ : 

   หมายถึง    ตัวบ่งชีข้องหน่วยงาน   

   หมายถึง    ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  

   หมายถึง    ข้อมลูที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมิน 

           ตนเองใหค้รอบคลุม input process output และ outcome 

                     

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
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แนวทางในการปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส่าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

(เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และส่วนกิจการนักศกึษา) 
           

    ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการให้ข้อมูล

ในระดับสถาบัน จึงเห็นควรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และส่วนกิจการนักศึกษา ปรับชื่อและ

เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. รอบใหม่  ปีการศึกษา 2557  โดยยังคงใช้ตัวเลขตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ดิม ปีการศึกษา 2556 ดังนี้  

1. สถาบันวจิัยและพัฒนา (ปรับเฉพำะองค์ประกอบที่ 4) 

ชื่อตัวบ่งชี้เดิม ชื่อตัวบ่งชี้ใหม่ 

องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย 
(องค์ประกอบที่ 2 - สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 
 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (ตัวบง่ชีท้ี่ 2.1 สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

  

ตัวบ่งชีท้ี ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์   
(ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  (ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 สกอ.) 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 5 และ 7* 
(เดิม) 

หมายเหตุ : * ตัวบง่ชี ้สมศ.ท่ี 7 คือ ผลงานวิชาการท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพ (ปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวชิำเป็นผู้ให้ข้อมูล) 

2. เทคโนธานี (ปรับเฉพำะองค์ประกอบที่ 5) 

ชื่อตัวบ่งชี้เดิม ชื่อตัวบ่งชี้ใหม่  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(องค์ประกอบที่ 3 - สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

 (ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี (องค์ประกอบที่ 6) 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถา่ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยตีามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถา่ยทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยตีามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1) 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า (ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2) 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมต่อ
อาจารย์ประจ า (ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3) 

ตัวบ่งชีท้ี ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

ตัวบ่งชีท้ี ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4) 
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3. ส่วนกิจการนักศกึษา (ปรับเฉพำะองค์ประกอบที่ 3 และ 6) 

ชื่อตัวบ่งชี้เดิม ชื่อตัวบ่งชี้ใหม่ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
(องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต - สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 
 

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 
 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศลิปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 6 การท่านุบ่ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

(องค์ประกอบที่ 4 - สกอ.) 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 

 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม (ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 สกอ.) 
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ภาคผนวก  3 

นยิามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่

ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  (ค ำนิยำม

ของ สกอ.) 

  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ

สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา

เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง

วิเคราะห ์บางครัง้ จงึเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม 

 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี

ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ

รูปธรรม  นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ใหค้วามหมายของค าว่า “การจัดการความรู”้ คือ เครื่องมอืเพื่อ การบรรลุ

เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา

คน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ             

ความเอือ้อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

  การจัดการความรูเ้ป็นการด าเนินการอย่างนอ้ย 6 ประการตอ่ความรู ้ได้แก่ 

   (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร 

   (2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 

   (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใชง้านของตน 

   (4) การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน 

   (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 

   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น

ชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลกึ และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง

ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ

ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น

กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท ารว่มกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว   

นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี   
(จัดเรียงตามตัวอักษร) 
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การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง  ทักษะที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีส าหรับ                             

การด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C                            

ซึ่งมอีงค์ประกอบ ดังนี ้

 - 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) Arithmetic (คณิตศาสตร์) 

  - 4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration 

(การร่วมมอื)Creativity (ความคิดสรา้งสรรค)์ 

รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการ  ด้านการศกึษาแบบใหม่ 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  

(แหล่งที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ  

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880 &Key=news_research) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับ

คุณวุฒิและสาขาวิชาเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่

เป้าหมายเดียวกันในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (ค ำนยิำมของ สมศ.) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิฉบับ พ.ศ. 2552 ตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ด้านความรู้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(ค ำนิยำมของ สมศ.) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ หมายถึง มาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดยต้นสังกัด (สกอ.) หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพมีความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกัน (ค ำนยิำมของ สกอ.) 

โครงการ/กิจกรรมศลิปะและวัฒนธรรม1  หมายถึง   

 1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ

ปัญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะ
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น าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ใน

การด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน  ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 

ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน บ้านเรือนหรอืการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทย  

หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงาน

หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น   

การประกวด นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดท าอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงาน 

จัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านใน  งานสัมมนา

ระดับต่างๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน การน าผ้าพื้นบ้านมาตัด

เป็นเสื้อ 5 ส. หรือแบบฟอร์มประจ าหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรม

ผูส้นใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึน้ในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น  

 2. โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือ

เทศกาลต่างๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา

ความเช่ือและคา่นิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

  ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญเดือนสิบ                  

การท าบุญวันว่าง เป็นต้น 

 3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให้

นับได้ทุกศาสนาที่มุง่เน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก 

     ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรมใน         

วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส 

วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ

ศาสนกิจ เชน่ หอ้งละหมาด หอ้งฝึกสมาธิ เป็นต้น  

 4. โครงการ/กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดระบบคุณค่าหรอืค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม 

จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น

จึงควรส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงาน ในเรื่องวิถีชีวิต

ของไทย หรอืประเพณีไทย หรอืที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิด

การสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้

เยาวชนไทยเกิดความตระหนัก ในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรมมากยิ่งขึน้      

 ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต                    

การเข้าค่าย/กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจจัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

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

มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. th 
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  5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยและพื้นบ้านศลิปะการแสดง

ของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจ

เป็นโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึน้เองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆ หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และ

การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตะกร้อไทยสะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่มนักศึกษา/บุคลากรไป

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น

เป็นต้น 

 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มี
ความส าคัญต่อการด ารง อยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของ
ชาติอื่นๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม 
ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ภาพถ่าย ภาพเขียน
นิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่นๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ าชน
ชาติต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านศลิปกรรมประเภทต่างๆ เชน่ นิทรรศการศลิปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

งานวิจัย   หมายถึง  กระบวนการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจน
ถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

การน่าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ หมายถึง การน าไปใช้ประโยชน์นอกสถาบันโดยหน่วยงาน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย                      
การน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตามหากน ามาใช้ประโยชน์ในปีนั้น
สามารถน ามานับได้  แตก่ารนับจะไม่นับซ้ า 

งานสร้างสรรค์หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  

โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศลิปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ 

การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน

ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ

อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ 

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ

ต่าง ๆ และ (3) วรรณศลิป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนพินธร์ูปแบบต่าง ๆ  (ค ำนิยำม 

ของสกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ                      

การด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและ

เชงิคุณภาพในประเด็นที่ตอ้งการ (ค ำนยิำมของ สมศ.) 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึ ง นั กศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน (ค ำนยิำมของ สกอ.) ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค   -   ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตร ี:  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตตอ่ 

       ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศกึษา) 

              -   ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 

       ภาคพิเศษ  : ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศกึษา (12 หน่วยกิต 

        ต่อภาคการศกึษาปกติ)  

 ระบบไตรภาค  -  ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตตอ่ 

        ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศกึษา) 

                   -  ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 

       ปีการศกึษา (10 หนว่ยกิตต่อภาคการศกึษา) 

ขั้นตอนการค่านวณค่า  FTES มีดังน้ี 

 1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา

ตลอดปีการศกึษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) 

โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH      =      nici 

  เมื่อ      ni  =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
          Ci     =   จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i 

 2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

SCH 
FTES =                      

             จ านวนหนว่ยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ๆ 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศกึษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มี                     

การค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ  (ค ำนิยำมของ 

สกอ.) 

นักศกึษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หรอืนอกเวลาราชการโดย 

สถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มกีารจา่ยค่าตอบแทน 

ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ (ค ำนิยำมของ สกอ.) 
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แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่

ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก

เป็นเอกสาร เผยแพร่ ใหห้น่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (ค ำนิยำมของ สกอ.) 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควร

คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า

เป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกล

ยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี (ค ำนิยำมของ สกอ.) 

แผนปฏิบัติการประจ่าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ

หลักหรอืหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้งใช้ในการด าเนิน

โครงการที่ชัดเจน (ค ำนิยำมของ สกอ.) 

ระบบและกลไก 

  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะ

อยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ 

ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

(ค ำนิยำมของ สกอ.) 

  กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน (ค ำนิยำมของ สกอ.) 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้ง                 

การวิเคราะห์ เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ               

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น

เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละ

ประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 

(ค ำนิยำมของ สกอ.) 
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รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการ

ร่วมกัน ดงันั้น มทส. จึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการ

แบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด 

คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียน

รวม อาคารเครื่องมือ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น 

ดังนั้น  “รวมบรกิาร ประสานภารกิจ” จงึมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (ค ำนิยำมของ มทส.) 

 (1)  ลดขั้นตอนการท างานหรอืลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    

 (2)  ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  

 (3)  เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ              

ที่พิจารณาจากสัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น 

ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณที่

น้อยกว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้น

ให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อ

สงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับ

ผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้

หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ท าให้  การให้บริการ มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขอรับบริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้

งบประมาณ/ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากร ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น (ค ำนิยำมของ มทส.) 

 ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้

ทรัพยากรทาง การบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ด้านการเงินและอื่น ๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการ

ด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/

ทรัพยากร  อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  รวมทั้งหน่วยงานใหบ้ริการมีการปรับปรุงระบบการท างานใน 

องค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการประหยัด (ค ำนิยำมของ มทส.) 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการโดย

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้

ให้บริการมี  ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงใน

ภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมี

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมี
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การปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็น

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี มีความ

เสมอภาคในการให้บริการ เพราะมีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใหม้ีทัศนคติที่

ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญ กับ

หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (ค ำนิยำมของ มทส.) 

หลักธรรมาภิบาล 2 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 

ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  (ค ำนิยำมของ สกอ.) 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ3 ดังนี้  

  (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับ        

ช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 

รวมถึงมกีารตดิตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 

  (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ

ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี                           

ความแตกต่าง 

  (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ               

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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  (5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้

เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

  (6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม

เสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

  (7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหาร             

ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและ

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่ งเน้นการสร้าง                        

ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และ

เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของสว่นราชการ 

  (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

  (9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง              

เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิ ง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ                       

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ  

  (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่

ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ

ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษา                 

ที่จัดตั้งขึน้โดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 
1  ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง :  ธันวาคม  2549)” ส านักงาน รับรองมาตรฐาน 

 และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ  http : // www. onesqa. or. Th 
2  ดูเพิ่มเติม “นโยบาย แนวทาง และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ส านักมาตรฐานอุดมศกึษา 

ทบวงมหาวิทยาลัย 2544 .  

3  ดูเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี  พ.ศ. 2542และ  

http://leadership.50g.com/ggovern.html 

http://leadership.50g.com/ggovern.html
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ภาคผนวก 4 

แนวทางการจัดท่ารายงานประจ่าปี 

ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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ความหมายของรายงาน 

  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน

ตนเองที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   

  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์             

3 ประการ คือ 

  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

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

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

  2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป 

  3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม 

รูปแบบรายงาน :  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

  1. ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรอืสารบัญภาพ (ถ้ามี) 

  2. ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย บทน า : โครงร่างองค์กร 

ประกอบด้วย ลักษณะขององค์กร สภาวการณ์ขององค์กร ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และ              

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ส่วนกิจการนักศึกษา  ปีการศกึษา 2556 

  3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน

รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชีใ้นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

  1)  องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

   2)  องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 

   3)  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

       (องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑติ - สกอ.*) 

   4)  องค์ประกอบที่  6  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      (องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - สกอ.*) 

แนวทางการจัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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   5)  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

   6)  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  7) องค์ประกอบที่  12  ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา 

 4.  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ

องค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีตอ่ไป 

การเขียนรายงาน 

 ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ

ของส่วนกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย               

บทน า : โครงร่างองค์ กร ประกอบด้ วย  ลักษณ ะขององค์ กร สภาวการณ์ ขององค์กร                                   
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ส่วนกิจการนักศกึษา  

ปีการศึกษา 2556 เป็นลักษณะการเขียนแบบบรรยาย  

 ผลการด่าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจรงิเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ 

โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรเขียน

ให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการ
บรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของส่วน

กิจการนักศกึษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้ 

  1. กิจกรรมที่ส่วนกิจการนักศึกษาเนินการในแตล่ะตัวบ่งชี ้
  2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 

  3. การประเมนิผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชีน้ั้น ๆ  

  4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตล่ะตัวบ่งชี ้ 
 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่

ละองค์ประกอบคุณภาพ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงาน

สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตลอดจนแผนและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนีป้ระกอบด้วย 

   1. รายงานตัวเลขในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี

ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  

   2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยก

ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

   3. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 

   4. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตใหส้อดรับกับเป้าหมาย 
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ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย* 
ผลการ

ด่าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมนิ 

ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ X=ไม่

บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์  และแผนด่าเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1       กระบวนการพัฒนาแผน     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1     

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.8      ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรม  

                       จริยธรรมที่จัด ให้กับนักศึกษา 

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2     

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต - สกอ.*) 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1      การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตร*ี     

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2      กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร*ี     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3     

องค์ประกอบที่ 6  การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (องค์ประกอบที่ 4 การท่านุบ่ารุงศลิปะและวัฒนธรรม - สกอ.*) 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1       ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม*     

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 10 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม                            

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม                            

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 
 ตัวบ่งชี ้สกอ. 

(ตัวบ่งชี ้4.1) 
  

  ตัวบ่งชี ้สกอ.+

สมศ. 
  

องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1       ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน     

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2      มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3      ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร และการตัดสินใจ 

                          ก. การบริหารจัดการ 
    

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4      ระบบบริหารความเสี่ยง     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7     

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1      มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9     

องค์ประกอบที ่12 ภารกจิหลักส่วนกิจการนักศกึษา 

ตัวบ่งชีท้ี่  12.1    มีบรกิารด้านหอพักนักศึกษา     

ตัวบ่งชีท้ี่  12.2    มีบรกิารด้านทุนการศึกษา     

ตัวบ่งชีท้ี่  12.3    มีการสง่เสรมิวินัยนักศึกษา     

ตัวบ่งชีท้ี่  12.4    มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา     

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.5    มีบริการด้านแนะแนว     

ตัวบ่งชีท้ี่ 12.6    มกีารด าเนินงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12     

*  ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
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ตารางที่ 5   สรุปผลการด่าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
ผลการด่าเนินงาน 

ปีการศึกษา

2555 
ปีการศึกษา

2556 
ปีการศึกษา

2557 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนดา่เนนิการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1       กระบวนการพัฒนาแผน    

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.8      ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมท่ีจัด 

                       ใหก้ับนักศกึษา 

   

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา  (องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต - สกอ.*) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1      การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี*    

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2      กจิกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี*    

องค์ประกอบที่ 6  การท่านบุา่รุงศลิปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ 4 การท่านุบ่ารงุศิลปะและวัฒนธรรม-สกอ.*) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1       ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม*                         

ตัวบ่งช้ีสมศ.ท่ี 10  การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม    

ตัวบ่งช้ีสมศ.ท่ี 11   การพัฒนาสนุทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม    

องค์ประกอบที ่ 7 การบรหิารและการจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1       ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.2      มกีารพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งคก์รแห่งการเรียนรู้    

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.3      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสนิใจ 

                         ก. การบริหารจัดการ 
   

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.4      ระบบบริหารความเสี่ยง    

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9.1      มรีะบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน    

องค์ประกอบที ่12  ภารกิจหลักส่วนกิจการนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.1     มบีริการด้านหอพักนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.2    มบีริการด้านทุนการศึกษา    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.3    มกีารสง่เสริมวนิัยนักศกึษา    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.4    มกีารสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.5    มบีริการด้านแนะแนว    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.6    มีบริการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศึกษา    

ตัวบ่งช้ีท่ี  12.7    มกีารด าเนนิงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 12    

*  ตัวบ่งชีท้ี่ สกอ. ปรับใหม่ และเริ่มให้ใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
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