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1. ลักษณะองค์กร  

 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักดีว่าการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
นั้น เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากจากบุคลากร
ทุกฝ่ายทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งการพัฒนานักศึกษาดังกล่ าวนี้ประกอบด้วย                                
2 กระบวนการส าคัญ คือ กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านั กวิ ชาและสาขาวิชาเป็นส าคัญ และกระบวนการพัฒนาบุคลิ กภาพและค่ านิยม                            
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะ                        
ที่พึงประสงค์ อันจะเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 โดยให้ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม และแบ่ง  ส่วนงานออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
งานธุรการ งานวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา และงานบริการและสวัสดิการ 
  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารกิจการ
นักศึกษา ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2538 เป็นเงินรวม 28,600,000 บาท ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกิจการ
นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2538 โดย ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานในพิธีฯ
โดยอาคารกิจการนักศึกษาเดิม มีพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นสถานที่ท างานของงานกิจกรรมนักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา
และชมรมต่างๆของนักศึกษา ประมาณกลางปี 2557 ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ย้ายส านักงานส่วนใหญ่
เข้ามาอยู่ในอาคารหลังใหม่  โดยได้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารกิจการนักศึกษา ๑” ซึ่งเป็นสถานที่ท างาน
ของงานธุรการ งานทุนการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร และงานแนะแนว 

  (1) หลักสูตรและบริการ 

   ส่วนกิจการนักศึกษา มีภารกิจหลักในการให้บริการ ดังนี้ 
       1. มีศูนย์การเรียนรู้ในบริเวณหอพักนักศึกษาที่เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning 
Space) ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ส่วนที่  1   

บทน า : โครงร่างองค์กร 
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      2. นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาได้ครบถ้วน  
     จุดประสงค์  
       1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่                 
พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ 
       2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
       3. เพื่อให้บริการและสวัสดิการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

   (2) ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร 

    ส่วนกิจการนักศึกษา มีการก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
สมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้ 

   ปณิธาน 

       ส่วนกิจการนักศึกษามีปณิธานที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้            
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

     วิสัยทัศน์ (Vision) 

       “เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์” 

     พันธกิจ (Mission) 

       1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
       2. จัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย 

    ค่านิยม (Values) 

    ค่านิยมของส่วนกิจการนักศึกษา คือ “ปลูกจิตคุณธรรม ร่วมสร้างบัณฑิต ส่งเสริม
ความคิด ใกล้ชิดห่วงใย”  

   สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 

    ส่วนกิจการนักศึกษา มีองค์ความรู้และช านาญการด้านการก ากับดูแล และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

    ส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ
ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนานักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามี
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ทั้งหมด 60 คน แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

บุคลากรสายสนับสนุน 

วุฒิการศึกษา  

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
รวม 

1. พนักงานธุรการ - 6 - - 6 
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ - - 1 - 1 
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 39 14 - 53 

รวม - 45 15 - 60 

 (4) สินทรัพย์ 

    อาคารสถานที่ : หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษามีสถานที่ปฏิบัติงานในหลาย
พ้ืนที่ตามอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. อาคารกิจการนักศึกษา ๑ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของรองอธิการบดี             
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา งานธุรการ             
งานทุนการศึกษา  งานวินัยนักศึกษาและการทหาร และงานแนะแนว 
     2. อาคารกิจการนักศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักศึกษา         
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และ
ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
     3. อาคารหอพักนักศึกษา เป็นสถานที่พักอาศัยของนักศึกษา จ านวน 16 อาคาร 
     4. อาคารส านักงานบริการหอพักนักศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร
งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก และให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาหอพัก จ านวน 3 อาคาร  
    เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ : ส่วนกิจการนักศึกษามีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและให้บริการแก่นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดท าระบบต่าง ๆ ที่ช่วยในการลดขั้นตอน
การท างาน การจัดท าระบบการจองคิวในการส่งเอกสารทุนการศึกษาออนไลน์ การให้ข้อมูล การรับ
สมัครนักศึกษาจ้างงานนักศึกษาระบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

  (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ :  

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                        

พ.ศ. 2554  
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   3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

   4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  นอกเหนือจากนั้นในการก ากับดูแลนักศึกษา นักศึกษาทุกคนก็ต้องภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ ดังนี้ 

    1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2536 
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่  ๒)                 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา

ผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
   4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารีพ.ศ. 2545 
     5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  ลักษณะเข็มกลัด กระดุม เนคไท และ
เข็มขัด ส าหรับเครื่องแต่งกายในงานพิธี  พ.ศ. 2536 
     6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา 
     7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมใน                
วงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย 
    8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
    9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เกียรติบัตรนักศึกษาท ากิจกรรม   
พ.ศ. 2540 
    10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี พ.ศ. 2544 
    11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
    12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ของนักศึกษาในสาขาวิชา 
     13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการ
ออกค่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
    14. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖      
    15. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษา 
พ.ศ. 2536 
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   16. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงนิยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษา   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2540 
    17. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนชว่ยค่าครองชีพส าหรับ
นักศึกษา พ.ศ. 2546 
     18. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
     19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้ยืมเงินจาก
กองทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    20. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547 
    21. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตรา                       
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
    22.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี  เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตรา                    
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
    23. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการช าระเงิน             
ค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา 
    24. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่เกินกว่า
หน่วยไฟฟ้าพ้ืนฐานส าหรับห้องพักนักศึกษา 
    25. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้รางวัลส าหรับนักกีฬา                
ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
    26. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการส าหรับนักศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 (1)  โครงสร้างองค์กร        
    ในปัจจุบันส่วนกิจการนักศึกษามีการแบ่งส่วนงาน แสดงดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างของการแบ่งส่วนงานส่วนกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 โดยมีท าเนียบผู้บริหารระดับต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ท าเนียบผู้บริหารระดับต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  

รายชื่อ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
 ตั้งแต่ ถึง 

1. นายวรพงษ์ วรธงไชย  13 พฤษภาคม 2536 14 มีนาคม 2537 
2. อ.ดร.ธวัชชัย ฑีฆชุณหเถียร 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. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย รักกลาง 1 ตุลาคม 2557 ปัจจุบัน 

  

 

 

 

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

งานกิจกรรมนกัศึกษา งานทุนการศึกษา 

 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 

งานธุรการ 

งานแนะแนว 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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ส่วนกิจการนักศึกษา  มีการแบ่งงาน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. งานธุรการ  

  งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ๑ มีหน้าที่ประสานงานกับบุคคล
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน  สนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานภายในสว่นกิจการนักศึกษาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
ให้ค าปรึกษาด้านเอกสารแก่นักศึกษา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1. งานสารบรรณ 
   - รับ  และส่งหนังสือ  ทั้งภายในและภายนอกส่วนกิจการนักศึกษา  
   - รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้น 
   - ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก และพิมพ์งานของส่วนกิจการนักศึกษา 
   - เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่องและประสานงานภายในและภายนอก 
   - จัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอ่ืน ๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
   - จัดท าเอกสาร บันทึก การลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร 
  2. ให้บริการแก่นักศึกษา 
   - ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวยีนเรื่องต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
   - รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
  3.  ให้บริการงานของส่วนกิจการนักศึกษา 
   - เลขานุการหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  
   - ประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาทราบทาง e – mail 
   - สรุปการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา 
   - จัดบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบกลางภาคและประจ าภาค 
   - เบิก - จ่ายวัสดุส านักงานและควบคุมครุภัณฑ์ของส่วนกิจการนักศึกษา 
   - ดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานกลาง 
   - ดูแลเรื่องการลา วันหยุดชดเชย การใช้ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือ (Finger 
Print Scan) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา  
   - ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือและบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนกิจการนักศึกษา 
   - รวบรวม และสรุปการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของส่วนกิจการนักศึกษา 
   - รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของแต่ละงานตามไตรมาส 
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   - จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมหัวหน้างานของส่วนกิจการนักศึกษา 
   - ให้การต้อนรับหน่วยงานที่เยี่ยมชมกิจการของส่วนกิจการนักศึกษาและประสานงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
   - พัฒนา Web site ของส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

2. งานวินัยนักศึกษาและการทหาร 

 2.1 งานวินัยนกัศึกษา 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของงานวินัยของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน คณะกรรมการ        
มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัยและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2536 โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาต้อง
ศึกษาข้อบังคับนี้ให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของนักศึกษาใน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป และมหาวิทยาลัยถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับ
มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญมาก  ดังนั้น  เมื่อมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัย 
จะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อไป 
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   2. พิจารณาและจัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการประพฤติตนส าหรับนักศึกษา 
   3. ให้ค าแนะน าและชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   4. ก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา 
   5. จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
   6. ด าเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความมีวินัยในหมู่นักศึกษา 
   7. ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดย
ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 งานการทหาร 
     หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับงานวิชาทหารและ                       
การขอผ่อนผันทางทหาร ดังนี้ 
   1. การให้บริการด้านการเรียนวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็น
สถานศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2539 สามารถรับนักศึกษาวิชาทหารได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–5  
   2. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (เกณฑ์
ทหาร) นักศึกษาที่มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาทหารของตน และด าเนินการ
ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในขณะที่เป็นนักศึกษา หากไม่ไปรับ
หมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมาย  
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   3. การให้บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารที่จบ
การเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์น าปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายและจะถูก
เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นเวลา 10 ปี โดยจะถูกเรียกปีละ  2 วัน  

3. งานกิจกรรมนักศึกษา   

 มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีค่า                
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริม
นักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและหลากหลาย และเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการท างานร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การ
นักศึกษาเพียงระดับเดียว ไม่แบ่งแยกตามส านักวิชาหรือสาขาวิชา เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี
ร่วมกันในหมู่นักศึกษา โดยมีงานกิจกรรมนักศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ได้แก่ 
    1.1 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
   1.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร สภานักศึกษา และชมรม 
   1.3 กิจกรรม 5 ส. อาคารกิจการนักศึกษา 2 
   1.4 อบรมผู้น านักศึกษา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.5 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
   1.6 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 
   1.7 กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา 
   1.8 กิจกรรมน าผู้น านักศึกษาดูงานด้านองค์การนักศึกษา 
  2. จัดกิจรรมพัฒนาประชาธิปไตยจิตส านึกเสียสละเพ่ือส่วนรวม ได้แก่ 
   2.1 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ได้แก่ 
   3.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น ากิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่ 
   4.1 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Thailand National Cheerleading Championships)  
   4.2 กิจกรรมชมรมเชียร์ลีดเดอร์ (Seacon Square Cheerleading Thailand)  
   4.3 กิจกรรมชมรมโรบอท (Robot Contest) 
   4.4 กิจกรรมชมรมยานยนต์ (TSAE Auto Challenge Student Formula)  
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   4.5 กิจกรรมชมรมการบิน (แข่งขันอากาศยานอัตโนมัติระดับอุดมศึกษา)  
    4.6 ส่งนักศึกษาร่วมกิจกรรม University Scholars Leadership Symposium 
    4.7 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความสนใจ 

 5. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ 
5.1 ให้บริการด้านธุรการแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

และสาขาวิชา เช่น การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ การพิมพ์หนังสือ และการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรม องค์การ

นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชา ในการด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

5.3 ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5.4 ก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.5 จัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
5.6 จัดท าเกียรติบัตรและใบรับรองการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

 6. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา  
จากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพ ควบคู่

ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยของนักศึกษา 
เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจอันบรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับองค์การนักศึกษาเพียงระดับเดียว อันประกอบไปด้วย
สภานักศึกษา องค์การบริหาร และชมรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมแบ่งออกเป็นด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
นักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา ซึ่งมีชมรมที่จัดตั้งและมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วย 12 ชมรม  
6.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ชมรม  
6.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 8 ชมรม  
6.4 กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 12 ชมรม  
6.5 กิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย 12 ชมรม  

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินและสร้างสรรค์กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
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นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและชุมชนได้
จัดขึ้น  โดยมีเป้าหมาย คือ สามารถสร้างกลุ่มนักศึกษา เพ่ือด าเนินและสืบสานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนได้  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
พร้อมกับการร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ภารกิจด้านการสอนและการฝึกซ้อม 
      งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสอนและการฝึกซ้อมทักษะ
ปฏิบัติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึง                    
การปฏิบัติเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์ตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด โดยให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาการ
ขึ้นไปตามความสามารถของผู้เรียน และจัดให้มีการให้ความรู้ ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ ดนตรีพ้ืนบ้าน และ
ดนตรีสากล 
  2. ด าเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   2.1 เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
   2.2 เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
    2.3 ค่ายเยาวชนศิลปวัฒนธรรม  
    2.4 ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
   2.5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ 
    2.6 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็น
อุปกรณ์การฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์  
    2.7 ซ่อมแซมเครื่องดนตรี  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น              
ซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ารุด  ซักชุดการแสดง  ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ การแสดง เพ่ือให้อุปกรณ์ การแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์มีความพร้อมเพ่ือการใช้งานอยู่เสมอ 
   2.8 จัดท าวิดิทัศน์เผยแพร่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา 
   2.9 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   2.10 จัดท าข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.11 ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส 
   2.12 จัดท าแผนปฏิบัติการของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.13  จัดท าเว็บไซด์ของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   3. บริการวัสดุอุปกรณ์ ด้านการแสดงแก่นักศึกษาและบุคลากร และบริการห้องฝึกซ้อมดนตรี 
ยกเว้นช่วงสอบ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   
    4. จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใน มทสและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย      
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 5. ดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ด าเนินการ เช่น คัดเลือกนักศึกษาประเภท
โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ตามกระบวนการที่ก าหนด จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ ประชุม/ จัดตารางฝึกซ้อมร่วมกับนักศึกษา ด าเนินการสอน และฝึกซ้อม ด าเนินการเสนอ
ข้อมูลนักศึกษาเพ่ือพิจารณาสวัสดิการ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาโควตาฯ ให้
มหาวิทยาลัยทราบ 
   6. งานอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายและหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ 
นอกเหนือจากหน้าที่ประจ าแล้ว 

 5. งานทุนการศึกษา  

 ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับ การช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะ
ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา 
  2. ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และ
ผู้มีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
  3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
  4. ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก 
  5. ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
  6. ด าเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
  7. ด าเนินการจัดท าสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ 
  8. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา 
  9. แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    10. จัดปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 
    11. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานทุนการศึกษา 
    12. ให้ค าปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลอื่นเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 
    13.  ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     14. ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
 โดยทั้งนี้ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในความดูแลของงานทุนการศึกษา แบ่งได้                
9 ประเภทดังนี้ 
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  1. ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)   
  2. ทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   
  3. ทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  4. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์    
  5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ส าหรับนักศึกษา   
  6. กองทุนช่วยค่าครองชีพ ส าหรับนักศึกษา   
  7. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
  8. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก   
  9. ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างก าลังศึกษา    

6. งานแนะแนว   

  งานแนะแนว เป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนกิจการนักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริการแนะแนว
ครอบคลุมทั้ง  5 ด้าน แก่นักศึกษา มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม                      
ที่พึงประสงค์ รวมทั้งป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษาและอาชีพ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ทุกวันเวลาท าการของมหาวิทยาลัย  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
        1. การจัดบริการแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้                
   1.1 บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Services)  บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing 
Services)  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม : เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม : พัฒนาชีวิตด้วยจิตประภัสสร และกิจกรรม : จิตอาสา  พาท าดี เป็นต้น   
            1.2 บริการสนเทศ (Information Services) บริการให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์
และบริการห้องสมุด จัดท าคู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา การจัดท าแผ่นพับ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น 

   1.3 บริการแนะแนวการศึกษา (Education Services) เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ การวางแผนในการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นต้น และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรม : Do It  Yourself  (D.I.Y)  และกิจกรรม 
: One day Trip for Life  เป็นต้น        

   1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Activities to develop students' 
potential) ในรูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษา ดูงาน จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร โดยบุคลากร
งานแนะแนว เป็นผู้จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรมและมีเอกลักษณ์ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร : การพูดและการสื่อสาร 
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หลักสูตร : ความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตร : การเสริมสร้างความเป็นผู้น า หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนา                
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) หลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  และ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นต้น 
          1.5 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การใช้บริการ                 
งานแนะแนว และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรม/บริการให้สอดคล้องกับ                  
ความต้องการของนักศึกษา/งบประมาณ    
           2. การประสานงาน การให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในการให้บริการแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
   3. การพัฒนาบุคลากรในการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษา           
ดูงาน ประชุม และการสัมมนาต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการศึกษา                   
ดูงาน อบรมฯ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา 
  4. การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ 
  5. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย   
    2.  จัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ 
  3.  จัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   3.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา   
   3.2 ช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ดังนี้ 
   3.3 ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก 
   3.4 ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ   
    3.5 ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษา   
    3.6 จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาหอพัก  
   3.7 ดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของคณะกรรมการหอพัก 
   3.8 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่มหาวิทยาลัยจ้างเหมา 
   3.9 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
  4. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษาเพ่ือจัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 
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 (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students Other 
Customers and Stakeholders) 

  ผู้ เรียน ลูกค้ากลุ่ม อ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนกิจการนักศึกษา
ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองของนักศึกษา 
สถานประกอบการ และชุมชน แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภท ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการสื่อสาร 

ผู้เรยีน :  
- นักศึกษา  

 
- มีการก ากับดูแลนักศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
- ราคาค่าบริการแก่นักศึกษาท่ีเหมาะสม 
- มีบริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมยัและรวดเร็ว 
- มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
- มีบริการและสวัสดิการที่ครอบคลุม และสนับสนุนให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในด้านการเรียน 

 
- Website 
- E-mail/ SMS 
- Social Media 
- โทรศัพท ์
- หนังสือ 
- คู่มือนักศึกษา  
ด้านกิจการ 
นักศึกษา 

ลูกค้ากลุม่อื่น :                      
- อาจารย์  
- บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายนอก 

 
- ความน่าเชื่อถือของบุคลากรและองค์กร 
- มีการก ากับดูแลนักศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
- สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน การท า
กิจกรรมอยา่งหลากหลายและทั่วถึง 
- มีการก ากับดูแลนักศึกษาให้ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย อย่าง
เคร่งครดั 
- นักศึกษาท่ีเรียนได้ ต้องได้เรียน โดยมีการจัดสรร
ทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
- Website 
- E-mail/ SMS 
- Social Media 
- โทรศัพท์ 
- หนังสือ/ เอกสาร 
 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียนักศึกษา  
- ผู้ปกครองของนักศึกษา 
- สถานประกอบการ 
- ชุมชน 

 
- นักศึกษาท่ีเรียนได้ ต้องได้เรียน โดยมีการจัดสรร 
ทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 
- บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
- Website 
- E-mail/ SMS 
- Social Media 
- โทรศัพท ์
- หนังสือ/ เอกสาร 
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 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners) 

   ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญของส่วนกิจการนักศึกษาประกอบด้วย นักศึกษา  
อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองของนักศึกษา สถานประกอบการ  
และชุมชน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ประเภทผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือและวิธีการสื่อสาร 

ประเภท ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการสื่อสาร 
ผู้ส่งมอบ : 
- ส่วนการเจ้าหนา้ที่  
 
- สถานประกอบการ 

 
- คัดเลือก จัดสรร บุคลากรที่มีสมรรถนะในการเป็น
บุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ 
- ส่งมอบสินค้า บริการ หรืองานที่มีคุณภาพให้กับส่วน
กิจการนักศึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามก าหนดเวลา 
ปริมาณ คุณภาพ ตามก าหนด เช่น โรงพิมพ์ พัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อส่วนกิจการ-นักศึกษา จะใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 

 
- Website 
- E-mail/ SMS 
- Social Media 
- โทรศัพท ์
- หนังสือ/ เอกสาร 

คู่ความร่วมมือ : เช่น 
- ส่วนอาคารสถานท่ี 
- ส่วนพัสด ุ
- ส่วนแผนงาน 
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
- ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 
- เทคโนธาน ี
- ส่วนการเงินและบัญชี 
- ส่วนประชาสมัพันธ์   ฯลฯ 
- หน่วยงานภายนอก เช่น 
   - ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
 
      - ชุมชน 

 
- ยานพาหนะ/ สถานท่ี/ รปภ./ แม่บ้าน/การซ่อมบ ารุง 
- พัสดุ – ครุภณัฑ์  
- งบประมาณ 
- การผลติเอกสาร/ สื่อต่าง ๆ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- การผลติเอกสาร/ สื่อต่าง ๆ 
 
- สนับสนุนงบประมาณ 
- เบิกจ่าย/คืน งบประมาณ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ ข่าวสาร ต่าง ๆ ฯลฯ 
 
- การให้บริการดา้นการเรียนวิชาทหารและการขอผ่อน
ผันทางทหาร 
- ความปลอดภยัของนักศึกษา 

 
- Website 
- E-mail 
- Social Media 
- โทรศัพท ์
- หนังสือ/ เอกสาร 
- โทรศัพท ์
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2. สภาวการณ์ขององค์กร 

 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

  (1) ล าดับในการแข่งขัน 

   ส่วนกิจการนักศึกษายังไม่มีการเปรียบเทียบล าดับในการแข่งขันกับหน่วยงานหรือสถาบันที่
มีลักษณะการด าเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาจะมี
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา เป็นประจ า เนื่องจากมี
ระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานของ
ตนได้ 

  (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

   1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   2. เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   3. องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 

  (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

   1. อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาและจ านวนบุคลากร 
   2. สถิติการรับนักศึกษา 
   3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   5. ระบบการบริหารงาน 
   6. ระบบสารสนเทศ  

 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

  (1) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 

    ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของส่วนกิจการนักศึกษาคือ “การเป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่น
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค”์ 

  (2) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 

   1. ยึดหลักการบริหารงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ”  
   2. มีองค์การนักศึกษา เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาเพียงระดับ
เดียวท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกิจการนักศึกษา 
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   3. มีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่จัดเป็นที่พักอาศัยและศูนย์การเรียนรู้                
Living and Learning Center และมีระบบการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
   4. บุคลากรของส่วนกิจการนักศึกษา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ในการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : มีความพร้อมในการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจใน              
การให้บริการ และมีความถูกต้องครบถ้วนในการให้บริการ 2. ด้านกระบวนการให้บริการ :                          
มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ  ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ และความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ 3. ด้านระบบการให้บริการ : มีความยืดหยุ่นในการยื่นหลักฐานการขอรับบริการ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

  ส่วนกิจการนักศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ               
ความเสี่ยง การจัดการเรียนรู้ มาท าแผนกลยุทธ์ของส่วนกิจการนักศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA)  

3. ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 1. ด้านงบประมาณ 

  ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2558  

  2. ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

   ส่วนกิจการนักศึกษา มีผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักในการให้บริการ ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
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1. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 1. ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่วางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
        2. ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษาและ
ประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และ
โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเกณฑ์ตัวบ่งชี้  
องค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 
 5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการไปแล้ว
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2.  องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ดังนั้นโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการ
ท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน และโครงการ เป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการภายในส านักวิชา 
ศูนย์ สถาบัน และโครงการ ตามล าดับ และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและ
การวิจัยในระดับรองลงมา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เสมือนเป็นองค์กรกลาง
ของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดยองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพนี้ มีฐานะเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเป็น
ผู้ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา  สภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล                    
งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ส่วนที่  2  การประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา 
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3. คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา 

 ส่วนกิจการนักศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
   1. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา      ประธาน 
   2. หัวหน้างานธุรการ       คณะท างาน 
   3. หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร    คณะท างาน 
   4. หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา      คณะท างาน  
   5. หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     คณะท างาน 
   6. หัวหน้างานทุนการศึกษา      คณะท างาน 
   7.  หัวหน้างานแนะแนว        คณะท างาน 
   8. หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก   คณะท างาน 
   9. นายสรณะ  ศรีตะชัย       คณะท างาน 
     10. นางจิตติมา พะนามณี       คณะท างาน 
     11. นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล            คณะท างานและเลขานุการ 
     12. นางชุติมา  ไชยเสน            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     13. นายสุทธิรักษ์  ไชยรักษ์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  1. จัดท าหรือปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและ
เป็นปัจจุบัน  
  2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของหน่วยงาน 
  3. เตรียมความพร้อมหน่วยงานเพ่ือพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก  
  4. หน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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4. แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
(กรกฎาคม 2558 – มถิุนายน 2559) (CUPT QA) 

 

                                     กิจกรรม ช่วงเวลา 

1. ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา    
ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายใน  
- น าคู่มือขึ้น  Website งาน QA ของหน่วยงาน   
- อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร 

ก.พ. – เม.ย. 2559 

2. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา                    
ปีการศึกษา 2557 โดยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตาม                     
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 2 ครั้ง เพ่ือสรุปเสนออธิการบดี  
- ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 

พ.ค. 2559 
(ครั้งที่ 1) 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ก.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 

4. งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานใน
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับสถาบัน 

ก.ค. 2559 

 

5. หน่วยงานให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
จากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบ           
ความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริงและแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง หากข้อมูลข้อเท็จจริงใดถูกต้อง จะน าขึ้นบนเว็บไซต์ซึ่ง
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ download ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ได้ 

ก.ค. 2559 
 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มทส. ปีการศึกษา 2558 

ก.ค. 2559 

7. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
(ระดับหน่วยงาน) ศึกษาล่วงหน้าก่อนที่จะมาประเมินคุณภาพต่อไป 
-  บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558       
ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ที่พัฒนาโดย สถานส่งเสริมและ      
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (SUT-MIS) ที่        
http://aisutacth:8080/sarsut        

 
 

ภายในต้น 
เดือน ส.ค. 2559 

 
 
 

http://aisutacth:8080/sarsut
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                                      กิจกรรม ช่วงเวลา 

8. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)  โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก    
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก      

ประเมินภายใน 
(ระดับหน่วยงาน) 

(22 – 30 ส.ค. 2559) 

9. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

ประเมินภายใน 
(ระดับสถาบัน) 

(17 – 21 ต.ค. 2559) 

10. การด าเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา      
ปีการศึกษา 2557 โดยฝ่ ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตาม                          
ความคืบหน้าการด าเนินงาน  2 ครั้ง เพ่ือสรุปเสนออธิการบดี  
- ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559  

พ.ย. 2559 
(ครั้งที่ 2) 

11. หน่วยงาน น าเสนอผลที่ได้จากการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  ปีการศึกษา 2558 ต่อผู้บริหาร (Forum QA) เพ่ือใหผู้้บริหาร
ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

ภายใน 30 พ.ย. 2559 

 

12. ด าเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัด 
กิจกรรมเสริมจุดที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      

ธ.ค. 2559 –  
ก.พ. 2560 
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5. ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

1. ปีการศึกษา 2541 : มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาโดยอิงกับภารกิจด้าน                  
การจัดการศึกษา ในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวชี้วัด 

2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดโดยเพ่ิมภารกิจการจัดการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย                
13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด 

3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ)  ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบท่ี 2 (ปีการศึกษา 2548) ประกอบด้วย 11 ปัจจัย 47 ตัวชี้วัด 

4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะของ
กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม(จ านวน                        
41 ตัวบ่งชี้) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด                
9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

5. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จ านวน 41 ตัวบ่งชี้และ    
ผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ (5 ตัวบ่งชี้เดิม + 4 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดยเพ่ิมภารกิจ                  
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ 

6. ปีการศึกษา 2552 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ สกอ จ านวน 43 ตัวบ่งชี้                    
(41 ตัวบ่งชี้เดิม + 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่) โดย สกอ. เพ่ิมองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งชี้   

7. ปีการศึกษา 2553 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.              
ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด                        11 
องค์ประกอบ 34 ตัวบ่งชี้ 

8. ปีการศึกษา 2554 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.                       
ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งชี้   จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวม ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ  51 ตัวบ่งชี้ 

9. ปีการศึกษา 2555 : มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ
สกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามนโยบายของรัฐบาล  
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“สถานศึกษา 3 ดี” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ และ             
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ 

10. ปีการศึกษา 2556 : มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.              
ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งชี้  
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในองค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3D) ทั้งตัวบ่งชี้ที่ 10.1 และ 10.2 ไม่ต้องน ามารายงานใน SAR : แหล่งข้อมูล 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

11. ปีการศึกษา 2557 :  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 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้   

12. ปีการศึกษา 2558 :  เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา                            
ระดับอุดมศึกษาส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) ภายใต้ชื่อ Council of the 
University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2558 ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) และตัวบ่งชี้และเกณฑ์                    
การประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการมี 8 ตัวบ่งชี้         
มี 5 ตัวบ่งชี้เดิมของ สกอ. และเพ่ิมเติมอีก 3 ตัวบ่งชี้ ตามระบบ CUPT ส่วนองค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจของหน่วยงาน ให้หน่วยงานก าหนดตัวบ่งชี้ตามบริบทและภารกิจของหน่วยงาน                
ส่วนกิจการนักศึกษา มีการให้ข้อมูลกลางกับส านักวิชาและสถาบัน 2 ตัวบ่งชี้ และมี 6 ตัวบ่งชี้
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ส่วนกิจการนักศึกษา            
ต้องด าเนินการในปีการศึกษานี้รวมทั้งหมดจ านวน 2 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้   
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6. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน   

 ส่วนกิจการนักศึกษาได้ก าหนดองค์ประกอบและปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

หลักการ 
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใน                   
การบริหารจัดการ  
 อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบันมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน                    
มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ที่สนับสนุนภารกิจ
ของสถาบัน ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–
2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) ส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา  
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 9. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 10. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
 11. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 12. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พศ2551 
 13. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งช้ี    จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1    บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.3   ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AUN QA 10.5, 10.6, 11.5) 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.5   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.6   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.7    คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน (AUN QA 7.1 – 7.5) 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.8    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1      :    บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
      (มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.8.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน/ผู้จัดการ) 
ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน โดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึง ประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน : ประเมินในประเด็น ดังนี้ 

 1. สมรรถนะของผู้บริหารหน่วยงาน 
 2. ประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับสถาบัน 
 3. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - การบริหารแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  - การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  - การบริหารความเสี่ยง 
  - ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
  - การจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด  
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน            
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ         
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน            
กลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับระดับสถาบัน 
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 5. ผู้บริหารมีการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
หมายเหตุ : หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ 

         1.  หลักประสิทธิผล   6.  หลักการมีส่วนร่วม 
         2.  หลักประสิทธิภาพ   7.  หลักการกระจายอ านาจ 
         3.  หลักการตอบสนอง   8.  หลักนิติธรรม 
         4.  หลักภาระรับผิดชอบ   9.  หลักความเสมอภาค 
         5.  หลักความโปร่งใส  10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2      :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ   

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการด าเนินพันธกิจหลักแต่ละด้านจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน     
ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพมีความ
เป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน       
มีการพัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว 
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพ่ือให้              
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน     :  

 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน   โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี                    
(พ.ศ. 2555–2564)  
 2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน   
 3. มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน  
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ               
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณา  



30 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ              
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  
 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 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3      :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน     : 

 1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะท างาน  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ
หน่วยงาน  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก                     
การวิเคราะห์ในข้อ 2   
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4       :  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         (มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้       :   ข้อมูลป้อนกลับที่ดี  ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ ในการพัฒนา                          
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับ          
ต้องไม่เป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง         
ที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไปได้ 

นิยามค าศัพท์   : 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก            
การด าเนินการและความส าเร็จของหน่วยงาน  
 กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน  

แนวทางในการประเมิน :   เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN QA 10.5, 10.6, 11.5 

 1.  Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement (AUN QA 10.5) 
  มีการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างสม่ าเสมอ (AUN QA 10.5) 
 2.The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (AUN QA 10.6) 
  มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
(เช่น มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมูล (AUN QA 10.6) 
 3. The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (AUN QA 11.5) 
  มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) และ
เทียบเคียงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน (AUN QA 11.5) 

ประเด็นการประเมิน : 

  1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ 
  - ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
หอพักของนักศึกษา เป็นต้น  
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   - การให้ค าปรึกษาแนะแนวทางวิชาการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเตรียม           
ความพร้อมเพ่ือการท างาน/การปฏิบัติงาน 
 2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน เช่น ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้ใช้บริการ นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชน โดยพิจารณาจากงานที่รับผิดชอบ 
เป็นต้น 

วิธีการประเมิน   : 

 - การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ          
การสัมภาษณ์ การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง          

เกณฑ์การประเมิน (เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนิน 
งานเบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/มี
ผลการวิเคราะห ์
การด าเนินงานเทยีบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการด าเนิน 
งานเหนือกว่าท่ีเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกดิ
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงานเทยีบ 
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทยีบ  
(คู่เทียบช้ันน าระดับ 
ประเทศ) หรือเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is 
inadequate where 
improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor 
results. 

Inadequate but Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement is 
needed to fully meet 
them. Documents are 
available but no clear 
evidence to support 
that they have been 
fully used. 
Performance of the 
QA practice shows 
inconsistent or some 
results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
consistent results as 
expected. 

Better Than Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
better than adequate. 
Evidences support 
that it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
good results and 
positive improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support 
that it has been 
effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive improvement 
trend.  
Excellent (Example of 
World-class or Leading 
Practices) 

 ข้อมูลประกอบ => ให้พิจารณาจาก Diagnostic Questions ของ AUN QA 10 และ 11 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5      :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลื อก การรวบรวมการ
จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

   1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน  
   2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจ        
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
   3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
   4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 
   5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง                  
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน    :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6      :    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :   กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้      :   หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ      
ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ                           
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และ           
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว      
ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  

หมายเหตุ  : 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการด้านสารสนเทศ โดยน าคอมพิวเตอร์ 
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการรับ -ส่ง  การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูล                   
การประมวลผล  การพิมพ์ การสร้างรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการให้บริการ 
การใช้เงิน และการดูแลข้อมูลด้วย 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือใช้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มีหลายประเภท เช่น 
  1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
  3. ระบบประมวลผลรายวัน 

เกณฑ์มาตรฐาน    :  

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน           
โดยครอบคลุมการบริหารจัดการและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7      : คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

         (มาจาก CUPT QA ตัวบ่งช้ี C.10 และ AUN QA 7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : บุคลากรสายสนับสนุนมีความส าคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน                 
มีความสามารถ และมีจ านวนที่เพียงพอ 

ประเด็นในการประเมิน (Checklist)  : 

  1. Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service (AUN QA 7.1) 
  การวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านห้องสมุด ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการนักศึกษา)  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ  
สนับสนุนให้การศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ (AUN QA 7.1) 
 2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated (AUN QA 7.2) 
   ระบบการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน (AUN QA 7.2) 
 3. Competences of support staff are identified and evaluated (AUN QA 7.3) 
  การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน (AUN QA 7.3) 
 4. Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them (AUN QA 7.4) 
  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน (AUN QA 7.4) 
 5. Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service (AUN QA 7.5) 
การบริหารจัดการ รวมทั้งการให้รางวัลหรือผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการได้รับการยอมรับ 
เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
(AUN QA 7.5) 
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เกณฑ์การประเมิน (เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ แต่ยังไม่
สมบูรณไ์ม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ
สามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการด าเนิน 
งานเหนือกว่าท่ีเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกดิ
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงานท่ี
ดีต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ                
(คู่เทียบช้ันน าระดับ 
ประเทศ) หรือเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
still at its planning 
stage or is inadequate 
where improvement is 
necessary. There is 
little document or 
evidence available. 
Performance of the 
QA practice shows 
little or poor results. 

 

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is defined and 
implemented but 
minor 
improvement is 
needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been fully 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
consistent results as 
expected. 

Better Than Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
better than adequate. 
Evidences support 
that it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
good results and 
positive improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support that 
it has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive improvement 
trend. 
Excellent (Example of 
World-class or Leading 
Practices) 

 
 

 ข้อมูลประกอบ => ให้พิจารณาจาก Diagnostic Questions ของ AUN QA 7  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8       :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบัน
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา               
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

หมายเหตุ   : 

      แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน    : 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
       1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
       2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  
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  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน     
 5 .มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุ งการท างาน และส่ งผลให้                         
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย์นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและ/
หรือภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน     :    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  2 ภารกจิของหน่วยงาน 

หลักการ 

  ส่วนกิจการนักศึกษานอกจากจะมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา         
เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการ จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัว
และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งขณะที่เป็นนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาออกไปสู่โลกภายนอก
ประกอบอาชีพสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไปอีกด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. มาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานกิจการนักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1* สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (AUN QA 9.1 – 9.5) 
 ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2* การพัฒนานักศึกษา (AUN QA 8.1, 8.4, 8.5) 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.4 มีบริการด้านทุนการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5 มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.6 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.7 มีบริการด้านแนะแนว 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.8   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.1*    : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
      (AUN QA  9.1 - 9.5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ประเด็นในการประเมิน (Checklist) 
  1. The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research (AUN 
QA 9.1)   
   มีสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอและ
ทันสมัย (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัย ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์) (AUN QA 9.1)   
 2. The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research (AUN QA 9.2)   
  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research (AUN QA 9.3)   
  The IT facilities including e- learning infrastructureare adequate and updated 
to support education and research (AUN QA 9.4)   
   มีห้องสมุด/ ห้องปฏิบัติการ/ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ รวมถึง e-learning 
เพียงพอและทันสมัย ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยให้มีคุณภาพ  (AUN QA 9.2 - 9.4) 
 3. The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented (AUN QA 9.5)   
    สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนดใน            
ทุกด้าน  (AUN QA 9.5) 

เกณฑ์การประเมิน (เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ แต่ยังไม่
สมบูรณไ์ม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงานเทยีบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานของ
ระบบดีท าใหเ้กิดผล
เป็นไป/ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3 + มีผลการด าเนิน 
งานเหนือกว่าท่ี
เกณฑ์ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา 
ระบบ 

4 + มีการด าเนิน 
งานท่ีดีต่อเนื่องส่งผล
ให้การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบ (คู่เทียบช้ัน
น าระดับประเทศ) 
หรือเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
Inadequate and 
Improvement is 
Necessary. The 
QA practice to 
fulfil the 
criterion is still 
at its planning 
stage or is 
inadequate 
where 
improvement is 
necessary. 
There is little 
document or 
evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
 

Inadequate but 
Minor 
Improvement Will 
Make It Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion 
is defined and 
implemented but 
minor 
improvement  
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully 
implemented. 
Performance of 
the QA practice 
shows consistent 
results as 
expected. 

Better Than 
Adequate. The QA 
practice to fulfil 
the criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences support 
that it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
good results and 
positive 
improvement 
trend. 

Example of Best 
Practices. The QA 
practice to fulfil the 
criterion is considered 
to be example of 
best practices in the 
field. Evidences 
support that it has 
been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive improvement 
trend. 
Excellent (Example of 
World-class or 
Leading Practices) 

 ข้อมูลประกอบ => ให้พิจารณาจาก Diagnostic Questions ของ AUN QA 9  
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.2*    : การพัฒนานักศึกษา  
      (AUN QA 8.1, 8.4, 8.5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 

ประเด็นในการประเมิน (Checklist) 
  1. The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-todate (AUN QA 8.1)   
   มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง (AUN QA 8.1)   
 2. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are available to improve learning and 
employability (AUN QA 8.4)   
  การให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ และมีการส่งเสริมด้านการเรียน/การท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการได้งานท า (ระบบการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านการเงิน ทุนการศึกษา หอพัก การบริการ การนันทนาการ กีฬา สุขภาพ การจ้างงานและการได้งาน
ท า เป็นต้น (AUN QA 8.4)   
 3. The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being (AUN QA 8.5) 
   สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ สังคม และจิตใจมีส่วนช่วย/ส่งเสริมการเรียนรู้และการท า
วิจัยและชีวิตส่วนตัว (AUN QA 8.5) 
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เกณฑ์การประเมิน (เทียบเท่ากับคะแนน AUN QA ระดับ 2-7) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีผลการด าเนิน 
งานเบื้องต้น  
(เป็นข้อมูลดิบ  
เริ่มมรีะบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบสามารถ/ 
มีผลการวิเคราะห์ 
การด าเนินงานเทยีบ
กับเป้าหมาย 

2 + มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงาน
ของระบบดีท าให้
เกิดผลเป็นไป/ใน
ทิศทางตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

3 + มีผลการด าเนิน 
งานเหนือกว่าท่ีเกณฑ์
ก าหนดส่งผลให้เกดิ
การพัฒนาระบบ 

4 + มีการด าเนินงานท่ีดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า 
หรือสูงกว่าคู่เทียบ             
(คู่เทียบช้ันน าระดับ 
ประเทศ) หรือเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

Inadequate and 
Improvement is 
Necessary 
The QA practice 
to fulfil the 
criterion is still at 
its planning stage 
or is inadequate  
where 
improvement is 
necessary. There 
is little document 
or evidence 
available. 
Performance of 
the QA practice 
shows little or 
poor results. 
 

Inadequate but 
Minor Improvement 
Will Make It 
Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
defined and 
implemented but 
minor improvement 
is needed to fully 
meet them. 
Documents are 
available but no 
clear evidence to 
support that they 
have been fully 
used. Performance 
of the QA practice 
shows inconsistent 
or some results. 

Adequate as 
Expected 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
adequate and 
evidences support 
that it has been 
fully implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
consistent results as 
expected. 

Better Than 
Adequate 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
better than 
adequate. 
Evidences support 
that it has been 
efficiently 
implemented. 
Performance of the 
QA practice shows 
good results and 
positive 
improvement trend. 

Example of Best 
Practices 
The QA practice to 
fulfil the criterion is 
considered to be 
example of best 
practices in the field. 
Evidences support that 
it has been effectively 
implemented. 
Performance of QA 
practice shows very 
good results and 
positive improvement 
trend. 
Excellent (Example of 
World-class or Leading 
Practices) 
 

 ข้อมูลประกอบ => ให้พิจารณาจาก Diagnostic Questions ของ AUN QA 8  
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ตัวบ่งช้ี 2.3     :  มีบริการด้านหอพักนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  การจัดการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับ
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หอพักนักศึกษาเป็นทั้งที่พักอาศัยและเป็นทั้งที่เรียนรู้ ต้องเป็นการ
จัดบริการที่พักท่ีสะอาด สบายและปลอดภัยให้กับนักศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในหอพัก
นักศึกษา เช่น ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ฯลฯ มีศูนย์การเรียนรู้ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง
ทบทวน ห้องประชุม ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น และจัดให้มีที่ปรึกษาหอพัก ให้การดูแลและให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในทุกหอพัก 

แนวปฏิบัติที่ดี     :   

 1. มีแผนงานการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา 
 2. จัดที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยในราคายุติธรรมให้กับนักศึกษา 
 3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการศึกษา เช่น บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทบทวน 
ที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องบรรยาย เป็นต้น 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ จัดสอนทบทวน 
 5. จัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพักเพ่ือดูแลด้านกายภาพ
และดูแลนักศึกษาภายในหอพัก 
 6. จัดระบบและให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 7. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก เช่น การพัฒนา             
การปกครองตนเอง การวางแผนและการด าเนินการตามแผนด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ    
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและด้านร่างกาย เป็นต้น 
 8. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการเป็นประจ าทุกปี 
 9. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ
จัดบริการแก่นักศึกษาในหอพักนักศึกษา ได้แก่ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เ อ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค าปรึกษา บริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารหรือหลักฐานในการวางแผนการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา 
 2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดที่พักที่มีความสะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยในราคาที่
ยุติธรรม 
 3. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
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 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
 5. เอกสารหรือหลักฐานการที่จัดให้มีระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ า          
แต่ละหอพัก 
 6. เอกสารหรือหลักฐานการการจัดระบบและการให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 7. เอกสารหรือหลักฐานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ต่าง ๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 
 8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการเป็นประจ าทุกปี 
 9. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ  
ด้านหอพักนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

 1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา และด้านการพัฒนานักศึกษา 
 2. มีการบริการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
  1.2 การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
  1.3 การบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 
  1.4 การจัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาหอพักประจ าแต่ละหอพัก 
 3. จัดให้มีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท้ังด้านการเรียนและทักษะชีวิต 
 4. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาในหอพัก 
 5. มีการด าเนินการตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 
 6. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกปี 
 7. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านหอพักศึกษา 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4     :  การให้บริการด้านทุนการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ตัวบ่งชี้การให้บริการด้านทุนการศึกษา เป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้กับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ และ
ครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน  โดยการสนับสนุนทุนในรูปแบบเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เงินทุนให้เปล่า                 
ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา  โดยมีแหล่งทุนจากเงินกู้ยืมของรัฐบาล จากมหาวิทยาลัย และจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ดี    : 

 1. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
รัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
  2. จัดบริการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน เงินให้เปล่าจากกอง
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  3. จัดบริการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ เรียนดี และนักศึกษาในโครงการ
ลักษณะพิเศษต่างๆ 
  4. จัดบริการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนให้เปล่าจากผู้บริจาคทุน บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ที่ให้
ทุนการศึกษาต่างๆ 
  5. จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดบริการต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ 
  6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความส าคัญกับการคืนเงินจากเงินยืมของรัฐบาลและของ
มหาวิทยาลัย 
  7. จัดกิจกรรมรับบริจาค และการระดมทุนการศึกษา 
  8. ประเมินคุณภาพการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ
จัดบริการด้านทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้แก่ เอกสารสรุปผลผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา
ทุกประเภท  ดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏิทินการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา   
 2. เอกสารหลักฐานสรุปผู้ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษา ในทุกประเภททุนการศึกษา 
 3. หลักฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ ของงานทุนการศึกษา 
 4. หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากับการบริการที่ได้รับ 
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เกณฑ์มาตรฐาน      :   

  1. มีการจัดท าแผนการให้บริการด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
 2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาการจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
 3. มีการด าเนินงานตามแผนได้มากกว่าร้อยละ 80 
 4. มีการวิเคราะห์ความต้องการตลอดจนความพอเพียงของทุนการศึกษา 
 5. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านทุนการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา 
 6. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านทุนการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน    :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5    :  มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากยิ่งส าหรับสังคม เพราะระเบียบ
วินัยช่วยสร้างความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะน าไปสู่เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักและส่งเสริมให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินั ยนักศึกษา 
รวมทั้งประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับวินัยนักศึกษาตามความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็น
ระเบียบการปฏิบัติและให้ยึดถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา                
มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วินัยนักศึกษา ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแล
นักศึกษาให้ประพฤติอยู่ในกรอบของวินัย และประเพณีอันดีงามของสังคมไทย และมีการลงโทษ                 
การป้องกัน และหาแนวทางการแก้ไขการกระท าผิดวินัยนักศึกษา โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รวมทั้งจัดกิจกรรมการอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือค่ายต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนงานประจ าปี 
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกรอบๆ มหาวิทยาลัย                  
ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือป้องกันและหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิด ของ
นักศึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดี     :   

  1. มีการจัดท าข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางใน            
การปฏิบัติ รวมทั้งมีมีการปรับปรุงข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  2. มีการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัย
นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
  3. มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอดส่อง
ดูแล โดยการหาข่าวทางลับและการขยายผลการหาข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  4. มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเพ่ือพิจารณาโทษนักศึกษารวมทั้งการขอความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือขอข้อมูลต่างๆ 
 5. มีการจัดด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานประจ าปี เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษา
ได้มีส านึกในการปฏิบัติตนให้ถูกตอ้ง รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 6. ประเมินคุณภาพการให้บริการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการ 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :  ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการ     
จัดให้มีการส่งเสริมด้านวินัยนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา   
  2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
  3. หลักฐานการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ   

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

 1. มีการก าหนดวินัยนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 
 3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 
 4. มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยนักศึกษา 
 5. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษากระท าผิด เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก หัวหน้างานทุนการศึกษา หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี และผู้ปกครองของนักศึกษา เป็นต้น 
  6. มีการติดตามนักศึกษากรณีที่มีพฤติกรรมรุนแรงหลังจากที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
พิจารณาลงโทษแล้ว 
  7. มีโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางด้านวินัยนักศึกษา และด้านอ่ืน 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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6    :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี     :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเครื่องมือ
ส าคัญยิ่งในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ที่จะ
พัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าว และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
กิจกรรมนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา  สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
มีมากมาย เช่น นักศึกษาสามารถเป็นนักจัดกิจกรรม สามารถวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบทบาท
ของตนเองได้ มีการคิดแบบเป็นระบบมีเหตุมีผล รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการเป็นผู้ให้ เสียสละ อดทน 
รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งสามารถยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน การพัฒนานักศึกษาส่วนใหญ่ จึงออกมาในรูปการจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อม
ด้านบุคลิกภาพ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีภาวะเป็นผู้น า เป็นที่ยอมรับในสังคมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอและ
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์  การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเองและ
การท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมในรูปของชมรมโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ                   
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านนักศึกษาสัมพันธ์ และด้านกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี     : 

  1. มีการจัดท าแผนงานในการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาโดยมีการจัดประชุมบุคลากร
งานกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือก าหนดแผนในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา และเมื่อด าเนินโครงการ
แล้ว ได้มีการสรุปประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เช่น   จัดโครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมน านักศึกษาใหม่กราบสักการะท้าวสุรนารี  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม  Team & Trace 
Rally กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ 
กิจกรรมพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์ กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร และ
สภานักศึกษา ทุกปีการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้น านักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม                
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
  2. จัดท าเกียรติบัตรกิจกรรม มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น เพ่ือเป็น
การตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา           
ท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยจัดท า 
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สมุดบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้นักศึกษาที่ท ากิจกรรมได้บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก
กิจกรรม 
  3. จัดการประชุมสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาองค์การบริหาร                  
สภานักศึกษา ชมรม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้น านักศึกษา รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยใน 
การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา   
  4. มีการให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร สภานักศึกษา  
ชมรม องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  5. มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาองค์การบริหาร                           
สภานักศึกษา  ชมรม องค์การนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  6. ให้บริการด้านงานธุรการ การรับและส่งหนั งสือ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                                
พิมพ์หนังสือ  
  7. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาชมรมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณตามงบประมาณ
ที่สภานักศึกษาส่งรายงานผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา 
  8. มีการจัดบุคลากรก ากับดูแลนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมที่ด าเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องมี
บุคลากรก ากับดูแลกิจกรรมด้วยทุกครั้ง 
  9. มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาท ากิจกรรม โดยการจัดท าใบรับรองกิจกรรม
และเกียรติบัตรกิจกรรมเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาที่ท ากิจกรรมในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เพ่ือเป็นการตระหนักในความส าคัญของการท ากิจกรรมตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
นักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
  10. มีการประเมินผลการด าเนินงานของงานกิจกรรมนักศึกษา โดยการท าแบบประเมิน                       
ความพึงพอใจในการให้บริการของงานกิจกรรมนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี  
  11. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  : 

 1. แผนปฏิบัติโครงการงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2544       
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547       
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย  เกียรติบัตรนักศึกษาท ากิจกรรม  
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   5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การก าหนดเกณฑ์การพิจารณามอบเกียรติ
บัตรนักศึกษาท ากิจกรรม    
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการออกค่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย    
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
 8. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานจัดกิจกรรมต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน     :   

  1. มีแผนโครงการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
  2. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
  3. มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
  4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
  5. มีการน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนา และปรับปรุงงาน 

เกณฑ์การประเมิน    : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 2.7      :  มีบริการด้านแนะแนว 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการแนะแนวเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง  
5 ด้าน คือ บริการด้านการให้ค าปรึกษา ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา  การจัดกิจกรรมเพ่ือ   
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
คุณลักษณะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษา
ในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา    
ที่ก าหนด เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี :   

 1.  มีแผนปฏบัติงานการใหบ้ริการแนะแนว 
 2. มีบริการแนะแนวเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ บริการด้านการให้
ค าปรึกษา  ด้านสนเทศ ด้านแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ              
การติดตามและประเมินผล 
 3.  มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการแนะแนว 
 4. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มี
บริการแนะแนวเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 
  2. จัดให้มีการบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 
      2.1 ด้านการให้ค าปรึกษา 
      2.2 ด้านสนเทศ 
      2.3 ด้านแนะแนวการศึกษา 
      2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
      2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล 
 3. จัดกิจกรรมต่างๆ โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 
 4. จัดให้มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 
 5. จัดให้มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน    :   

  1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา 
  2. มีการบริการแนะแนวครอบคลุม 5 ด้าน  ดังนี้ 
      2.1 ด้านการให้ค าปรึกษา 
      2.2 ด้านสนเทศ 
      2.3 ด้านแนะแนวการศึกษา 
      2.4 ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
      2.5 ด้านการติดตามและประเมินผล 
 3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา
ได้มากกว่าร้อยละ 80 
 4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการบริการทุกปี 
 5. มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8   :  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ซึ่ งก าหนดไว้ เ พ่ือเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลานักศึกษาให้มีความอ่อนโยน และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติอีกทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมถึงการให้บริการและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

แนวทางด าเนินการ  : 

 1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
 2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
 4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบัน/ส านักวิชาให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้อง   
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
  5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน    :   

 1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
 2. มีการด าเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
 4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับอัตลักษณ์
เอกลักษณ ์
 5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องในบางด้าน  
(เช่น มีการรายงานผล
ที่เกิดต่อการก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบทุกด้าน  
(อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น
หรือคุณลักษณะ  
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่เกดิต่อ
ส านักวิชา/สถาบัน
ครบถ้วน และมผีลการ
ด าเนินงานท่ีด ี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น 
ส่งผลใหเ้กิดการริเริ่ม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ ๆ 

การขยายผลครอบคลมุ
ไปท่ัวท้ังองค์กรส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทั้งชุมชน 
และองค์กร  
(เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร) 
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หมายเหตุ  :  ผลการประเมินในภาพรวม พิจารณาจากช่วงคะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บรรณานุกรม 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 – 2560 : ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
 ประเทศไทย (ทปอ.) Council of University Presidents of Thailand (CUPT) 
 http://web.sut.ac.th/qa/CUPT_QA/590304-CUPT_QA_manual2558_60.pdf  
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557.  
  (อ้างอิงจากคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษา สกอ. ปีการศึกษา 2557).  
  http://web.sut.ac.th/qa/Vocab.pdf 
 
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2558) คู่มือนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา    
 ปีการศึกษา 2558 บริษัท โจเซฟ พลาสติก การ์ด (โคราช) แอนด์ ปริ๊นท์ จ ากัด : นครราชสีมา   
 
 
 
 
 
  

http://web.sut.ac.th/qa/CUPT_QA/590304-CUPT_QA_manual2558_60.pdf
http://web.sut.ac.th/qa/Vocab.pdf
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ภาคผนวก 1 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส.  

ปีการศึกษา 2557 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส. 

ปีการศึกษา 2558 
1 
  

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 

1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
    และข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานข้อมูลกลางให้กับระดับสถาบนั 

2 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน (ตวับ่งช้ีเดิม) 2. ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน EdPEx/TQA Model 

    องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
 แผนการด าเนินการ 

 องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ  
                         (5 สกอ. +3 CUPT QA) 

เรียงล าดับตัวบ่งช้ีตาม 
EdPEx Model 

    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน 1. การน าองค์กร 

    องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน 2. การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์     ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารหน่วยงาน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 

    ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(AUN QA 10.5, 10.6, 11.5) 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 

    ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
4. การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู ้    ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตบช. มทส.)  ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

(AUN QA 7.1-7.5) 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 

  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2558 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส.  

ปีการศึกษา 2557 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน มทส. 

ปีการศึกษา 2558 
  
  

  องค์ประกอบท่ี 12  ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ต้องให้ข้อมูลตามตัวบ่งช้ีใหม่ของ สกอ. ระดับสถาบัน             
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4-1.5, 2.1-2.3, 3.1, 4.1 
(เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา, เทคโนธาน,ี ส่วนกิจการ นศ.) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหนว่ยงาน  
ทั้งนี้ หน่วยงานต้องให้ข้อมูลกลางกับส านักวิชา และสถาบันด้วย 
ซึ่งหากข้อมูลกลางท่ีหน่วยงานใหข้้อมูลในระดับสถาบันเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน อาจจะก าหนดเป็นตัวบง่ช้ีหลักของหน่วยงาน 

    

     ตัวบ่งช้ี 2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ศบก. ศบส. ศควท. ศนท. ศค. สอส. สกน.)  
(AUN QA 9.1-9.5) 

     ตัวบ่งช้ี 2.1 การพัฒนานักศึกษา (สกน. ศสพ.) (AUN QA 8.1, 8.4, 8.5) 

    
 ตัวบ่งช้ี 2.1 - การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกจ.) 

  (AUN QA 6.1, 6.3, 6.5-6.6, AUN QA 7.1-7.5) 
- การพัฒนาคณาจารย์ (สพค.) (AUN QA 6.5-6.6) 

     ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย (สบวพ.) 
(AUN QA 6.7, 11.4)  
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  (ค านิยามของ สกอ.) 
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม     
นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย    
อย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อม  ๆกัน ได้แก ่บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน     
ในที่ท างาน 
  การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
   (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
   (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
   (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
   (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
   (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
  โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่
คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว   

นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้   
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การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง  ทักษะที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีส าหรับ                             
การด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยจะต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C                            
ซึ่งมอีงค์ประกอบ ดังนี ้
 - 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) Arithmetic (คณิตศาสตร์) 

  -  4C ไ ด้ แ ก่  Critical Thinking (การคิ ดวิ เ คราะห์ )  Communication (การสื่ อสาร ) 
Collaboration (การร่วมมือ) Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) 

รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  
ด้านการศึกษาแบบใหม ่

การจดักิจกรรมการพัฒนาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เชน่ ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill,career skills (แหล่งที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  
http://wwwmoegoth/moe/th/news/detailphp?NewsID=38880 &Key=news_research) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (ค านิยามของ สมศ.) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิฉบับ พ.ศ. 2552 ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย                  
(ค านิยามของ สมศ.) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ หมายถึง มาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดยต้นสังกัด (สกอ.) หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(ค านิยามของ สกอ.) 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มี                     
การค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ  (ค านิยามของ สกอ.) 

นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ                 
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การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ (ค านิยามของ สกอ.) 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ  มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ 
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (ค านิยามของ สกอ.) 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี (ค านิยามของ สกอ.) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน    
(ค านิยามของ สกอ.) 

ระบบและกลไก 
  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน า เข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (ค านิยามของ สกอ.) 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน (ค านิยามของ สกอ.) 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล  รวมทั้ง                 
การวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ               
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป (ค านิยามของ 
สกอ.) 
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รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน 
ดังนั้น มทส จึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์
เพ่ือลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม อาคารเครื่องมือ 
ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และส่วนกิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น  “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” จึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (ค านิยามของ มทส.) 
 (1)  ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
 (2)  ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
 (3)  เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ              
ที่พิจารณาจากสัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น 
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณที่น้อย
กว่า โดยสามารถวัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ        
มีความเข้าใจหลักการ รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ       
ณ จุดเดียว (One Stop Service) ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการ
เพ่ือขอรับบริการสั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้
ทรัพยากร ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น           
(ค านิยามของ มทส.) 
 ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์     
ด้านการเงินและอ่ืน ๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการ
ด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร  
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กร          
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการประหยัด (ค านิยามของ มทส.) 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการโดย
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการ
มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้ง
ระบบของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างาน
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อย่างสม่ าเสมอ  ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 
5 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ เพราะมีการวิเคราะห์   
และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหน่ วยงานให้บริการมี
บุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญ กับหลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”         
(ค านิยามของ มทส.) 

หลักธรรมาภิบาล 1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง
จากองค์การภายนอก เป็นต้น  (ค านิยามของ สกอ.) 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสม     
จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ2 ดังนี้  
  (1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  (2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา                    
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  (3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี                           ความ
แตกต่าง 
  (4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่สนองต่อ               
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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  (5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้    
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  (6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  (7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร             
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสิน ใจและการด า เนินการให้แก่บุ คลากร โดยมุ่ ง เน้นการสร้ า ง                        
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิม
ผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  (8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ       
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง              
เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ                        
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  
  (10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล        
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษา                 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 
 
1  ดูเพิ่มเติม “นโยบาย แนวทาง และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั     

    2544   
2   ดูเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 และ  

http://leadership50gcom/ggovernhtml 

 

http://leadership.50g.com/ggovern.html
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ภาคผนวก 3 
 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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ความหมายของรายงาน 

  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองที่มหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
  การจัดท ารายงานประจ าปีที ่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์             
3 ประการ คือ 
  1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
  2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ ควร
พัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
  3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
รูปแบบรายงาน :  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
  1. ค าน า สารบัญ สารบัญตาราง หรือสารบัญแผนภูมิ หรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  2. ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย บทน า : โครงร่างองค์กร 
ประกอบด้วย ลักษณะขององค์กร สภาวการณ์ขององค์กร ผลการด าเนินงานของหน่ วยงาน และ              
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ส่วนกิจการนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
  3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบ
ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 
  1)  องค์ประกอบที่  1  การบริหารจัดการ 
   2)  องค์ประกอบที่  2  ภารกิจของหน่วยงาน  
 4.  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

 
 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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การเขียนรายงาน 

 ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ   
ส่วนกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนที่ 1 บทน า : โครงร่าง
องค์กร ประกอบด้วย ลักษณะองค์กร สภาวการณ์ขององค์กร ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และ               
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนกิจการนักศึกษา  เป็นลักษณะการเขียนแบบบรรยาย  

 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริงเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมี
รูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยยึดการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมิน
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้อง
รายงาน ต่อไปนี้ 
  1. กิจกรรมที่ส่วนกิจการนักศึกษาด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
  2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
  3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
  4. จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้  
 ในประเด็นของการการประเมินผลตามเกณฑ์ และการประเมินผลเทียบกับเป้าหมายใน                 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีแนวทางในการเขียนรายงาน 
ดังนี้ 
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แบบท่ี 1  สมมติว่าหน่วยงานมีผลการด าเนินงานได้คะแนน 4           
วิธีการเขียนการประเมินตนเอง ให้น า “ข้อความท่ีมีคะแนน 3 มาวางก่อน” และตามด้วยวงเล็บคะแนน “(3)” 
+ ตามด้วยข้อความคะแนน 4  “มีผลการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ” 
 
  
 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง  :  
 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ตามเกณฑ์กำรประเมิน) 

บรรลุเป้าหมาย () หรือ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ของระบบดี ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (3) + 
 มีผลการด าเนินงานเหนือกว่า
ที่เกณฑ์ก าหนดส่งผลให้เกิด

การพัฒนาระบบ 

4 คะแนน 4 คะแนน  

 
แบบที่ 2  ก่อนที่หน่วยงานจะใส่ผลการด าเนินงานที่ได้คะแนนนั้นๆ   ในประเด็นของแนวทางการ
ประเมินให้ด าเนินการวิเคราะห์ในแต่ละข้อแล้วให้คะแนน แต่วิธีการเขียนคะแนนการประเมินตนเอง
เขียนเหมือนแบบแรก เช่น แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
 

แนวทางการประเมิน 1 2 3 4 5 
1. มีการวิเคราะห์และพัฒนาคณุภาพของการบริการ และคุณภาพของสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างสม่ าเสมอ (AUN QA 10.5) 

     

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมและการรับข้อมลูป้อนกลับจากผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม (เช่น มีช่องทางหลากหลายในการรับข้อมลู (AUN QA 10.6) 

     

3. มีข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับความพึงพอใจท่ีก าหนดไว้ มีการติดตาม (monitored) 
และเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบงาน (AUN QA 11.5) 

     

 
โดยทั้งนี้ ส่วนกิจการนักศึกษาได้เลือกการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแบบที่ 1 

ข้อความคะแนน 3 ข้อความคะแนน 4 
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วิธีการเขียนรายการหลักฐาน 
 
1. การอ้างอิงรายการหลักฐาน 
 

ในการอ้างอิงรายการหลักฐานขอให้ใส่ หมายเลขเอกสารที่จะอ้างอิงในผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินในแต่ละข้อด้วย โดยเขียนต่อท้ายจากรายละเอียดที่อ้างถึง โดยให้ใส่วงเล็บด้วยตัวอักษร
หนาและเอียง (ดังเอกสำรอ้ำงอิงที่ 1.1.1-1) โดยมีรูปแบบดังนี้ 

1) ในกรณีที่หลักฐานปรากฏในภาคผนวก เช่น  
- หลักฐานอยู่ในรูปของตาราง ให้ใส่ค าว่า “ดังตารางที่” ตามด้วยเลขท่ีอ้างอิงเอกสาร  เช่น  
  (ดังตำรำงที่  1.1.4-1)  
- หลักฐานอยู่ในรูปของเอกสารประกอบ เช่น ค าสั่ง หรือรายงานการประชุม  ขอให้ใส่ค าว่า 

“เอกสารประกอบท่ี” และตามด้วยเลขที่อ้างอิงเอกสาร  เช่น  (ดังเอกสำรประกอบที่ 1.1.5-1) 
2) ในกรณีที่หลักฐานเป็นการอ้างอิง โดยรูปเล่มเอกสาร/รายงานอยู่ที่หน่วยงาน หรืออาจจะ

ปรากฏที่ Website ของหน่วยงาน ขอให้ใส่ค าว่า “ดังเอกสารอ้างอิงท่ี” และตามด้วยเลขท่ี
อ้างอิงเอกสาร เช่น (ดังเอกสำรอ้ำงอิงที่ 1.1.6-1) 

 
2. วิธีการเขียนหมายเลขเอกสารอ้างอิง 
    “ตัวเลขตัวบ่งชี้ . ตัวเลขเกณฑ์ – “ล าดับที่ของเอกสารในแต่ละเกณฑ์” 
 

1.1 .1-1 

 
3. การเขียนสรุปการประเมินตนเอง (ใต้ตารางรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งช้ี) 

3.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ (เป็นจ านวนข้อ ไม่มีระดับแล้ว) 
- ในการตั้งเป้าหมาย ให้ระบุว่าจ านวนกี่ข้อ ไม่ต้องมีค ำว่ำ “มีกำรด ำเนินกำร” 
- หากด าเนินงานไม่ครบทุกข้อ  ให้ระบุจ านวนข้อ 

การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
    7  ข้อ 

    4  คะแนน     8  ข้อ 
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การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
    7    ข้อ 

[หรือด าเนินการ 
ครบทุกข้อ ให้ใส่วงเล็บ

จ านวนข้อด้วย 
“มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ (8 ข้อ)” 
 

  4    คะแนน     8    ข้อ 
(ในการตั้งเป้าหมาย 
1. หากเป็นข้อ ให้ระบุว่า

จ ำนวนกี่ข้อ ไม่ต้องมีค ำว่ำ 
“มีกำรด ำเนินกำร” 

2. หากเป็นตัวเลข (ข้อมูลเชิง
ปริมาณ) เช่น ความพึง
พอใจ ให้ระบุว่า ค่ำเฉลี่ย
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3.51 
หรือ ค่ำเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
เพ่ือให้เห็นทิศทาง) 

 หรือ   
(1.ผล ≥ เป้าหมาย  

=>  “” 
2. ผล < เป้าหมาย  

=>  “”) 

 

- หากด าเนินงานครบทุกข้อ ให้ใส่วงเล็บว่ามีกี่ข้อด้วย 
การประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมิน 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บรรลุเป้าหมาย () 
ไม่บรรลุเป้าหมาย () 

มีการด าเนินการ 
    ครบทุกข้อ (8 ข้อ) 

    4  คะแนน     8  ข้อ 
 

 
 

 

รายการหลักฐาน  : (สิ่งที่ปรำกฏในภำคผนวก รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน) 
 ตารางที่ 1.1.4-1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)  
  (หน้า ..........) 
 เอกสารประกอบที่ 1.1.4-2  เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ....................... (หน้า .........) 
 

เอกสารอ้างอิง :  อยู่ที่หน่วยงาน หรือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ...................................................  
(สิ่งที่ปรำกฏนอกเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน เช่น กำรอ้ำงอิงจำกเล่มรำยงำน หรือ website)  

1.1.1-1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  (ที่อยู่เว็บไซต์ .......................................) 
1.1.2-1 รายงานการประชุมของหน่วยงาน ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ ................... 

                 (ที่อยู่เว็บไซต์ .......................................) 
1.1.3-1 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ของหน่วยงาน (ที่อยู่เว็บไซต์...................................) 
1.1.7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา ครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ......... 

           (ที่อยู่เว็บไซต์.......................................) 
1.1.8-1 รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ................... 

           (ที่อยู่เว็บไซต์.......................................) 
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ตารางท่ี 5   สรุปผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย* 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

บรรลุเป้าหมาย 
(=บรรลุ  
X=ไม่บรรลุ) 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1    บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   ระบบบรหิารความเสี่ยง     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย     
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่ง 
                   การเรียนรู ้

    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
                   และการตัดสินใจ 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7    คุณภาพของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8    ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ     
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1     

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหนว่ยงาน 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1* สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     
ตัวบ่งช้ีที ่2.2* การพัฒนานักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 มีบริการด้านทุนการศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 มีการส่งเสรมิวินัยนักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 การส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 มีบริการด้านแนะแนว     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม                       

    

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2     

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท้ัง 2 องค์ประกอบ     
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ตารางท่ี 6   สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1    บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   ระบบบรหิารความเสี่ยง    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้                       

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7    คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8    ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ    
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1* สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    
ตัวบ่งช้ีที ่2.2* การพัฒนานักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 มีบริการด้านหอพักนักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 มีบริการด้านทุนการศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 มีการส่งเสรมิวินัยนักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 การส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 มีบริการด้านแนะแนว    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8   การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม                          

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2    

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ    

 


