


 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี ก 
 

ค ำน ำ 
 
การประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษามีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาคุณภาพของ

หน่วยงานซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ   ทั้งยังเป็นการป้องกันระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์หน่วยงานให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว และมีความประสงค์จะด าเนินการให้การ
ประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบงาน
ที่เป็นมาตรฐาน และใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ส าหรับใช้เป็นเอกสาร
แนะน าวิธีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท างาน การวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ และการจัดท ารายงานข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ได้มีแนวการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดท า
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานพัฒนานักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความกรุณาอ่านผลงานคู่มือ
การปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ค าแนะน าการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานพัฒนานักศึกษาจะ
ให้ความส าคัญและน าคู่มือการปฏิบัติงานการการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้ ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางในการด าเนินงานให้
บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานพัฒนา
นักศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้

ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
พัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) ,2545) ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง  ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณา และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 (ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2557) 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินงานภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในหน่วยงาน ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่น   
สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มุ่งบริหารจัดการสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
จริงจัง   การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
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หน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ   
ทั้งยังเป็นการป้องกันระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์หน่วยงานให้เป็นกลไกที่
มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในงานประกัน
คุณภาพ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่
ได้ก าหนดไว้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ไดก้ระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการประกันคุณภาพ ตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะท างาน การ
วางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลของ
ตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ และการจัดท ารายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(IQA) ที่เกี่ยวข้องของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา กับ ส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประจ าทุกปี 
 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้  เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูป
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ข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงาน
ภายในองค์กร 
 เกณฑ์กำรประเมิน  หมายถึง ข้อก าหนดที่ ใช้ตัดสินคุณภาพของการด าเนินงานหรือผล
ประกอบการที่ได้ 
 คุณภำพ (Quality) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ตรงตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บ ริ ก าร  คุ้ ม กั บ ค่ า ใช้ จ่ าย  และท า ให้ เกิ ด ความ พึ งพอใจ 
 ระบบคุณภำพ (Quality System) หมายถึง  โครงสร้างของการจัดการภายในองค์กรหน้าที่
ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างานและทรัพยากรอื่น ๆ ส าหรับการบริหารให้เกิดคุณภาพ 
 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่  การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา เป็นระยะ เพ่ือการรักษาคุณภาพให้ยั่งยืน  
 กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้รับการรับรองจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.เป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา โดยจะมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง 
 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 สมศ. หมายถึง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 IQA (Internal Quality Audit) หมายถึง การตรวจประเมินภายในว่าการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส านักงานพัฒนานักศึกษา มีประสิทธิภาพและได้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
หรือไม่มีจุดบกพร่องในเรื่องใด เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
การตรวจสอบนี้ ต้องด าเนินการอย่างเป็นอิสระ มีความจริงใจในการวิพากษ์วิจารณ์ ให้ค าแนะน า เพ่ือให้
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันเป็นไปตามข้อก าหนดและทราบข้อมูลจริงในการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  
 ปีกำรศึกษำ คือ เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป หรือเป็นไปตามวงรอบปี
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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บทท่ี 2 
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานจัดที่จัดตั้ งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 
28 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยส านักงานพัฒนานักศึกษายังเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานของมหาวิทยาลัย   มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา 
ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามี
ประสบการณ์   ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความประพฤติอยู่ ในกรอบของระเบียบที่ดี
งาม  นอกจากนี้ส านักพัฒนานักศึกษายังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแลการบริหาร และด าเนินงานตามที่อธิการบดี
มอบหมาย  และมีหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษาดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปโดยเรียบร้ อยตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามอบหมาย 
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- บริหารท่ัวไป 
- สารบรรณ 
- การเงินและพัสดุ 
- บริหารงานบุคคล 
- แผนและงบประมาณ 

- องค์การนักศึกษา 
- กิจกรรมและกีฬา 
- กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
- ทะเบียนกิจกรรม 
- บริการสถานกีฬา 

 

- วินัยนักศึกษา 
- สวัสดิภาพนักศึกษา 
- นักศึกษาวิชาทหาร 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- ยาเสพติดและเอดส์ 
- ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา 

- ทุนการศึกษา 
- กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
- แนะแนวและจัดหางาน 
- บริการวิชาการและ
อบรมพัฒนานักศึกษา 

- การประกันคุณภาพ 
- บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 
- นวัตกรรมสื่อและ
ประเมินผล 

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
  1) โครงสร้างของงาน (Organization chart) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

   
  2) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

งาน 
สวัสดิการนักศึกษา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งานวินัยและ
สวัสดิภาพนักศึกษา 

งานประกันคณุภาพ
และนวัตกรรมสื่อ 

หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้า 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

หัวหน้า 
งานกิจกรรม

นักศึกษา 

หัวหน้า 
งานสวัสดิการ

นักศึกษา 

หัวหน้า 
งานวินัยและ

สวัสดิภาพนักศึกษา 

หัวหน้า 
งานประกันคณุภาพ
และนวตักรรมสื่อ * 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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 3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายครรคิด เครือวัลย์ 
หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 

นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ * 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

นายเปี่ยมส์มงคล กุจะพันธ์ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
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2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 2.2.1 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น   5  งาน    ดังนี้ 
         1. งานบริหารทั่วไป 
        2. งานกิจกรรมนักศึกษา 
  3. งานสวัสดิการนักศึกษา 
  4. งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
  5. งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 
 

โดยมีภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านสารบรรณ งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ 

รวมทั้งการด าเนินประสานความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท างานแก่หน่วยต่างๆ ภายใน
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1.1  ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - บุคคล     
     - แผนและงบประมาณ 
   - การเงินและบัญชี 

1.2  ด้านเลขานุการผู้บริหาร 
- กลั่นกรองหนังสือรับ-ส่ง  
- การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
- หนังสือรับสั่งการ 
- นัดหมายประชุมผู้บริหาร 

1.3  ด้านสารบรรณ 
- รับ-ส่งหนังสือ 
- ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
- จดหมายเหตุ 
- พัสดุ 
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2. งานกิจกรรมนักศึกษา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ให้มีความ
พร้อมในการศึกษาและมีพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยสมบูรณ์    เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม    ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 

2.1   ด้านบริหารองค์การนักศึกษา 
   - องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษาและชมรมต่างๆ 

- ใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา 
2.2   ด้านบริการสถานกีฬา 

   - การบริหารงบสถานกีฬาและงบสระว่ายน้ ายอดเศรณี 
   - การให้บริการสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
   - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 
   - การดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

2.3   ด้านกิจกรรมและกีฬา 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์      
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

2.4   ด้านกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
   - งานการเงิน 
   - งานพัสดุ 
  2.5  ด้านทะเบียนกิจกรรม 
 

 3. งานสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา เพ่ือให้มี
ความพร้อมด้านเศรษฐฐานะส าหรับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถศึกษาได้ส าเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบอาชีพเป็นก าลังส าคัญของประเทศน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติต่อไป แบ่งเป็น  4  ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

3.1  ด้านทุนการศึกษา (ให้เปล่า)    
-  ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
-  ทุนเฉพาะสาขา  
-  ทุนเรียนดี  

3.2  ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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-  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
         -  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

3.3  ด้านแนะแนวและจัดหางาน 
          -  แนะแนวการศึกษา 
          -  แนะแนวให้ค าปรึกษา 
         -  จัดหางาน 
           *  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่างระหว่างเรียน 
          *  จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 *  พัฒนาความพร้อมและประสบการณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
       3.4  ด้านบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา 
 

4. งานสวัสดิภาพนักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ สอบสวนความผิด ดูแล
รบัผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย รับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ทางศูนย์วิทยุบ้าน
บัวและโทรศัพท์ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก ากับดูแล
นักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและยาเสพติด โดยแบ่งภาระงานหลักได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านวินัยนักศึกษา 
-  ตรวจสอบข้อมูลและประวัติ 
-  สอบสวนความผิดกรณีท่ัวไปและกรณีสอบประจ าภาค 
-  ใบรับรองความประพฤติ 

4.2 ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา 
- ดูแลป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย         
- ให้บริการเบิกค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 

    - หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1669   
4.3 ด้านวิชาทหาร 

- ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
- ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
- ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร    
- ผ่อนผันการเรียกระดมพล 

4.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  4.5 ด้านยาเสพติดและเอดส์ 
  4.6 ด้านประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
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5. งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมผลวิเคราะห์
การด าเนินงาน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่
เป็นระบบ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ จัดท าวารสารส านักงาน
พัฒนานักศึกษา และออกแบบคิดค้นสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนางานส านักงานพัฒนานักศึกษา โดย
แบ่งภาระงานหลักได้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ด้านการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา  
   - สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามองค์ประกอบคุณภาพ  
   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด้านการประกันคุณภาพส านักงานพัฒนานักศึกษา 
   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 
   - รวบรวมผลวิเคราะห์การด าเนินงานรายตัวบ่งชี้จากผู้รับผิดชอบ 
   - รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาลงระบบ UBU QA-ONLINE  
    และ CHE QA ONLINE 
   - ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
   - รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงานต่างๆ เพื่อจัดท ารายงาน 
  5.2 ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   - ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนของ 

  หน่วยงานทั้งข่าวสารกิจกรรมล่วงหน้าและเสร็จสิ้นแล้ว 
   - จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานประจ าปี และการบริหาร 

  จัดการภายในหน่วยฯ ในรูปแบบเอกสารและสารสนเทศ 
- จัดท ารายงานประจ าปี 

  5.3 ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- ระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
- การรายงานผล 

  5.4 ด้านนวัตกรรมสื่อและประเมินผล 
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นามบัตร การ์ดอวยพร ฯลฯ 
- ออกแบบ template แบบฟอร์ม อาท ิแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ 

    รายงานประจ าปี จุลสาร ใบประกาศ ประกาศนียบัตร ฯลฯ 
- ออกแบบสอบถาม แบบประเมินผลและรายงานผล 
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2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงาน วิชาการศึกษา ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ต าแหน่ง

ประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสายงาน วิชาการศึกษา ดังนี้ 

 
1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน 
และวีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
2) ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
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ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด
พิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความ
ต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร  ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น 
ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 

1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 
 1. ด้านบริหารทั่วไป ในฐานะหัวหน้างานงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ โดยสรุปลักษณะ
งานดังนี้ 

1.1 มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
1.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน 
1.3 ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
1.4 ควบคุม ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
1.5 ตรวจสอบพัสดุและควบคุมการเบิกใช้พัสดุในหน่วยงาน 
1.6 ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 
1.7 จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 

 
2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่

เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยสรุปลักษณะงานดังนี้ 
2.1  ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพและแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.2  จัดท ารายงานหรือแนวทางด้านการประกันคุณภาพส านักงานพัฒนานักศึกษา 
2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของส านักงานพัฒนานักศึกษาเพ่ือร่วมพิจารณา

และด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ 
2.4  ติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนา

นักศึกษาทุกๆ 3 เดือน 
2.5  ตารางการรายงานผลความคืบหน้าตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน

พัฒนานักศึกษา 
2.6  จัดประชุม,เตรียมเอกสาร,เชิญประชุมตามวาระ,จัดท ารายงานการประชุมเสนอรอง

อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
2.7  รวบรวมข้อมูลพร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน

พัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมในการตรวจประเมิน 
2.8  อ านวยความสะดวกในระหว่างการตรวจประเมิน 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 15 
 

2.9  จัดประชุม อบรมและน าเสนอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมเอกสารแจ้งรายละเอียดกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาและการติดตาม
ประสิทธิภาพผลงานให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.10  รวบรวมผลวิเคราะห์การด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา
จากผู้รับผิดชอบ 

2.11  จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
2.12  รับการตรวจประเมิน 
2.13  จัดเก็บฐานข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการประกันคุณภาพเป็นระบบ 

 
3. ด้านนวัตกรรมสื่อ จัดท า/ออกแบบฟอร์ม แบบประเมิน/แบบสอบถาม  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ข้อมูล

สถิติ ส ารวจรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน โดยสรุปลักษณะงานดังนี้ 
3.1  ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการให้บริการและโครงการ/กิจกรรม  

พร้อมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง  
3.2  รวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานต่างๆ อาทิ รายงานประเมินผล รายงานประจ าปี 
3.3  ปรับปรุง แนะน าการจัดท าแบบฟอร์ม แบบสอบถาม โครงการกิจกรรมนักศึกษากองทุน

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หรือตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน 

3.4  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ และรายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรม เพื่อ
น าผลมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

3.5  จัดท าและเผยแพร่แนวทางการเขียนรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาตาม
วงจร PDCA การเขียนโครงการ 

3.6  การจัดท า/ออกแบบสอบถาม/แบบประเมินโครงการกิจกรรม 
3.7  จัดท าและเผยแพร่การเตรียมต้นฉบับ (Template) รายงานประจ าปีของส านักงาน

พัฒนานักศึกษา 
3.8  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
3.9  ผู้ดูแล Page Facebook ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการ

ปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ ให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

4. ด้านการวางแผน ร่วมประชุมประจ าเดือนหน่วยงาน และร่วมวางแผนการท างานของหน่วย
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

4.1 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 
4.2 จัดท าโครงการเสนอตามแผนปฏิบัติงาน 
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4.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (ตามแบบฟอร์ม Project_1,2,3,4 ของ
กองแผนงาน) 

4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือน าเสนอที่ประชุมหน่วยงานร่วม
รับทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค 

 
5. ด้านการประสานงาน ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก ตลอดจน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.1  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ 
5.2  จัดท าหนังสือราชการ และการเผยแพร่ความรู้ อาทิ แจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารด้านประกัน

คุณภาพผ่านหนังสือราชการและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกรูปแบบ 
5.3  ประสานงานทางโทรศัพท์ , ทางเว็บไซต์ ,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมร่วมกัน 

ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา 
5.4  การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ในรูปแบบเอกสารและสารสนเทศ เช่น  จัดเก็บ

ฐานข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ แฟ้มเอกสารแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เว็บไซต์ เป็นต้น 

5.5  อ านวยความสะดวกในระหว่างการตรวจประเมิน 
 

6. ด้านการบริการ ให้ค าปรึกษา  แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจน จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล เพ่ือให้ผู้รับบริการ  ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

6.1  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
6.2  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การเขียนโครงการ แนวทางการเขียนรายงานประเมินผล

โครงการกิจกรรม การจัดท าแบบสอบถามโครงการ 
6.3  จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานผลและการบริหารจัดการภายใน

หน่วยฯ ในรูปแบบเอกสารและสารสนเทศ เช่น แฟ้มเอกสารแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เว็บไซต์ เป็นต้น 

6.4  แนะน าแนวทางการจัดท าแบบฟอร์ม แบบประเมินผลและรายงานต่างๆ 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 17 
 

 7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
7.2  ประกาศมหาวิทยาลัย 
7.3  ประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา 
7.4  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เข้าร่วมประชุม /อบรม/สัมมนา (แทนรองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา ,หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา) 
 
               จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น  ผู้เขียนได้พิจารณาเลือกงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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บทท่ี  3 
หลักเกณฑว์ิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข  

 

3.1 หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน  
 คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 3.1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพนอก 
 3.1.5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 3.1.6 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา 
   
 3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการและ
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แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ .ศ.2545ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและแก)ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร)ทิศทางซ้ าซ้อนขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการกล่าวคือให้มีการสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่มซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้น
ระดับการศึกษาท่ีต่างกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน
ตามความหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่นการ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบทท้องถิ่นและระดับประเทศจนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญอาทิสามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเองสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้นส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถ
ปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคมลดการว่างงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพเพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (accreditation)ที่
นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษาในปี  2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มคือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงใน
ชุมชนสถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐานเช่นแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคล
ในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรื อเน้นทั้งสองด้านรวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการสถาบันในกลุ่มนี้อาจ
จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะที่  2 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอกสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้น าทางความคิดของประเทศสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากลมุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ก าหนด
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ใน “กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี”  

 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  11 (พ .ศ . 2555 – 2559) ก าหนดให้

อุดมศึกษาไทยในช่วงปี2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ
ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและ
เพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมี
การจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่
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ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนา
ก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้า งสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

 
3) มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้านได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐาน
ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกันคือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานที่ 2 แนวการ
จัดการศึกษามาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ เป็นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญาวัตถุประสงค์และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ดานคือมาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางและกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาโดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  หลังจากที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบ
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การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์แนวทางวิธีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
แต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยั งคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกันโดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ  2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพและก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่ เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ

อุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภทคือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 

5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใดกรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ถือ
ว่าได้ 0 คะแนนและการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการและ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนนโดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
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3.1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษามาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆอาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล้องตัว
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 3.1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบ
ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัด
การศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการ
ติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มี
ความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของ
คณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
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 3.1.5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ตามประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.

2558 เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือและ
กลไกพ้ืนฐานในการพัฒนาและบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา โดย
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

2. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
นอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาได้
เล็งเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  

และมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่

พัฒนา ปรับปรุง และติดตามประสิทธิผลการด าเนินงาน 
2. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ ของส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) และรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ระดับส านักงาน ระดับสถาบัน  

4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ  

5. น าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางาน  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
  ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร'อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(information, media and technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) 
การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้'สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT 
literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมี
รายละเอียดตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึก
สาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) 
ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ให้ได้
มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน 
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 

 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตามวงจร 
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน 

 ระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกวา่หนึ่ง
รอบหรือมกีารจัดการความรู้
ในกระบวนการด าเนินงาน 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกับหลกัสูตร
เดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกัน
ที่เหมาะสมหรือได้รางวัลใน
ระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านสนามกีฬา โดยมี

รายละเอียดตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ  ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี ้

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 

 ไม่มกีลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตามวงจร 
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน 

 ระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีการเรียนรู้โดยด าเนินการ
ตามวงจร PDCA มากกวา่หนึ่ง
รอบหรือมกีารจัดการความรู้
ในกระบวนการด าเนินงาน 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
การเทยีบเคียงกบัหลกัสูตร
เดียวกนัในกลุ่มสถาบัน
เดียวกนัที่เหมาะสมหรือได้
รางวัลในระดบัชาตหิรือ
นานาชาต ิ

 
สกอ.ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลั งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่   1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่   1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่   1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่   1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่   1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัว
บ่งชี้ที ่1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
  



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 37 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ฉบับร่างประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557) 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษา จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 

ค าอธิบาย          
 นิสิตนักศึกษาด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ 
อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

การพิจารณา            
 ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน)           
 ร้อยละของนิสิตนักศึกษาทุกหลักสูตร/ทุกระดับในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลาจัด
การศึกษาใน/นอกที่ตั้ง ทั้งไทย/นานาชาติ การศึกษาทางไกลและ E-Learning เป็นต้น ที่ท างาน ท า
กิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดทุกหลักสูตรทุก
ระดับ โดยผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือยืนยันผลการด าเนินงาน ด้วยการศึกษาเอกสาร สุ่มตัวอย่าง 
การสังเกต และการสัมภาษณ์ 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

หมายเหตุ: 1. ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ท างานเต็มเวลา ต้องท ากิจกรรมและ/หรือบ าเพ็ญประโยชน์ไม่    

     น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คนและคิดเป็นตัวหารด้วยเช่นกัน    

  2. การนับจ านวนให้นับทั้งผู้ท ากิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม   

เงื่อนไข: คะแนนที่ได้รับในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า     

 มีนิสิตนักศึกษา กระท าผิดศีลธรรม โดยอาจารย์และผู้บริหารมิได้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันมิให้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซ้ า 

 

                   จ านวนนิสิต นักศึกษาท่ีท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 
                                     จ านวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 

 

× 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน 

ค าอธิบาย          
 ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน 

พิจารณา : ระดับคณะ         
 ข้อมูลจากคณะ (5 คะแนน)  

1. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ (1 คะแนน) 
2. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนานิสิต นักศึกษาร่วมกับสถาบัน (1 

คะแนน) 
3. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาสถาบัน เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น (1 คะแนน) 
4. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตามเป้าหมายที่สถาบัน

ก าหนด (1 คะแนน)     
5. มีการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่บ าเพ็ญโยชน์ต่อสังคม (1 คะแนน) 
 

การพิจารณา : ระดับสถาบัน  
1. ผลรวมคะแนนของทุกคณะ (2 คะแนน)      

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยเฉลี่ย 5.00 เท่ากับ 2 คะแนน 
2. ข้อมูลจากสถาบัน (3 คะแนน)        

2.1  มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนากับสถาบันในมิติต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา สิ่งแวดล้อมหรือศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา (1 คะแนน)       

2.2  มีฐานข้อมูลและมรการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (1 คะแนน)   
2.3  มีระบบและมีการให้การยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล ส าหรับศิษย์เก่าท่ีอุทศตน บ าเพ็ญ

ประโยชน์จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคม (1 คะแนน) 
 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะคณะ/สถาบันที่มีศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษา 5 ปี ขึ้นไป 
 
เงื่อนไข: ไม่มี 
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6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 17 อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา  

ค าอธิบาย             
 นิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสถาบันก าหนดเป็นอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน 

การพิจารณา          
 1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน)        

1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง   
1.4  มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของคณะ/สถาบัน 
1.5  มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน   

  
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)         

 ร้อยละของผู้เรียนที่ปรากฏอัตลักษณ์เกณฑ์ โดยผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือยืนยันผล
การด าเนินงาน ด้วยการศึกษาเอกสาร สุ่มตัวอย่าง การสังเกต และการสัมภาษณ์  
  

 

  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

หมายเหตุ : อัตลักษณ์นิสิต นักศึกษาทุกคณะ ต้องเป็นอัตลักษณ์เดียวกันกับสถาบัน  

เงื่อนไข : ไม่มี 

 

 

 

 
จ านวนนิสิต นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ 

จ านวนนิสิต นักศึกษาทั้งหมด 
× 100 
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7. ด้านมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 19 มาตรการส่งเสริมภายในคณะ/สถาบัน 

ค าอธิบาย           
 สถาบันส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในทศวรรษที่ 
21  

การพิจารณา          
 1. ข้อมูลจากคณะ/สถาบัน (2 คะแนน)  

คณะ/สถาบัน น าเสนอหลักฐานการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21       
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดทักษะที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับนิสิต นักศึกษา 

1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง   
1.4  มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของคณะ/สถาบัน 
1.5  มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน   
  
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)       

 ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐานที่
แสดงถึงผลความส าเร็จของการด าเนินงาน  
 
เงื่อนไข : ไม่มี  
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ สามารถน ามาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

“การประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  
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วิธีการปฏิบัติงานได้น าวงจร PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียกว่า "วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)” หรือ PDCA กล่าวคือ 

 

P (Plan)    คือ    การวางแผนการด าเนินงาน 
D (Do)      คือ    การด าเนินการตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยการควบคุมเพ่ือให้ได้ผล 
 ตามตัวชี้วัดคุณภาพ 
C (Check)  คือ   การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
A (Act)      คือ    เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
 ผลการด าเนินงาน ให้ท าการปรับปรุง หรือถ้าดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 

ซ่ึงวิธีการปฏิบัติงาน มีข้ันตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 

ขั้นที ่1 การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) รับนโยบายการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีการศึกษา 
2) จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา 
3) จัดท าแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยน าผลการประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมาร่วมประกอบการพิจารณา 
4) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงาน 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
6) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องของ

ส านักงานพัฒนานักศึกษา สกอ.จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ สมศ.จ านวน 4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
สอดคล้องการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร/หน่วยงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของ
ส านักงานอธิการบดี (ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี) จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้สนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

7) ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือการด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของตัวบ่งชี้ที่วางไว้ 

 
ขั้นที ่2 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1) ประชุม/สัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอด ซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของส านักงานพัฒนานักศึกษา  
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2) รายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
รอบท่ีผ่านมา 

3) บุคลากรแต่ละงานและคณะร่วมกับส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินงานตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้ 

4) งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ขอข้อมูลจากแต่ละงาน 
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่งส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5) งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ขอข้อมูลจากแต่ละงาน 
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตาม Template SAR และจัดส่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6) จัดประชุมพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของส านักงานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับคณะ และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองต่อไป 

7) จัดเตรียมแฟ้มเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาจากผู้รับผิดชอบ สแกนเอกสารหลักฐานลงระบบ UBU QA-Online และCHE-QA เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ ตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ขั้นที ่3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพเป็นกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ 

ติดตามประสิทธิภาพผลงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการประกันคุณภาพ  และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการหาทาง
ปรับปรุงแก้ไข มีข้ันตอนดังนี้ 

1) งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ ส านักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งแบบฟอร์ม/ตารางการ
รายงานผลความคืบหน้า เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาทุก ๆ 3 เดือน รวบรวมจัดท ารายงานผลตามแบบฟอร์มเสนอต่อผู้บริหารและส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศต่อไป 

2) งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ ส านักงานพัฒนานักศึกษา รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เกี่ยวข้องของส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือจัดท า "ร่าง" SAR ของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

3) ส่งร่าง SAR ของส านักงานพัฒนานักศึกษาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา "ร่าง" SAR และจุดแข็ง จุดอ่อน 
แนวทางแก้ไขพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน 
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4) งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูล     ตัวบ่งชี้ในรอบ
ปีการศึกษา ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

5) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งก าหนดการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

6) จัดแฟ้มเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา
จากผู้รับผิดชอบ สแกนเอกสารหลักฐานลงระบบ UBU QA-Online และ CHE-QA เพ่ือเตรียมพร้อมที่
ตรวจประเมินตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7) งานประกันคุณภาพฯ จัดท าบันทึกข้อความและประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ได้แก่ 

- ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังค าชี้แจงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

- เรียนเชิญบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละระดับแต่ละงาน 

- เรียนเชิญบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยรอบมหาวิทยาลัย  
- ประธานหอพักเอกชน 
- หัวหน้าสถานีต ารวจย่อยเมืองศรีไค 
- ตัวแทนบุคลากรของส านักงานพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 คน 
- ผู้น านักศึกษาจากองค์การนักศึกษา จ านวน 10 คน 
- นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อุบลฯ และกรรมการหรือศิษย์เก่า ม.อุบลฯ จ านวน 5 คน 

8) งานประกันคุณภาพจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ประสานงานและนัดหมาย
กับผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพ 

9)  ส านักงานพัฒนานักศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพและตอบข้อซักถามคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ขั้นที่ 4 น าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
เมื่อส านักงานพัฒนานักศึกษารับการตรวจประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้ว การน าผลประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนา มีข้ันตอนดังนี ้
1)  ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา 
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2) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ให้หน่วยงาน 

3) สรุปและรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานพัฒนานักศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

4) พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ร่วม
ปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพ่ือการด าเนินงานในส่วนที่มีประสิทธิภาพ
อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาการด าเนินงานในส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

5) เก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพ่ือเตรียมรายงาน
ตามแบบฟอร์มการรายงานการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไป
พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

6) งานประกันคุณภาพฯ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน/ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป โดยน าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผน 
 7)  ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.3 เงื่อนไขและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  
3.3.1 เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 
  1) จัดท าแผนการด าเนินการประกันคุณภาพระยะ 5 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานและมหาวิทยาลัย 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการ (ประจ าปี) ที่มีกิจกรรมการให้ความรู้ การรวบรวมเอกสารและการ

จัดท า SAR 
  3) ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุผลที่ก าหนดไว้ตามแผนของงานประกัน

คุณภาพและหน่วยงาน 
  4) พยายามควบคุมห้วงเวลาของการด าเนินงานให้อยู่ในระยะที่ก าหนด 
  5) ตรวจสอบความก้าวหน้าและความสมบูรณ์ของการประกันคุณภาพทุกๆ 3 เดือน 
  6) ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารได้

รับทราบทุกรอบการติดตามและทุกรอบการประชุม 
  7) น าเสนอการปรับแผนการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติ เพ่ีอให้การด าเนินงานต่อไปได้ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละงานด าเนินการตามแผนหรือกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการปรับปรุงแล้ว พร้อมกับท าการติดตามการด าเนินการเป็นระยะ 
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3.3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 1) ความไม่เข้าใจความหมายขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 2) วิธีการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพให้บรรลุผลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 3) วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานและประกอบเกณฑ์

พิจารณาต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 4) ความเชื่อมโยงการประเมินคุณภาพภายในกับภายนอกเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้พร้อม

กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5) ข้อมูลที่รายงานใน SAR และข้อมูล/เอกสารหลักฐานจริงไม่ตรงกัน 

 

3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  

  สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) กล่าวว่า PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การ
วางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการ
ใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อ
ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส าหรับ
การปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” 
 นิติธร ปิลวาสน์ (2556) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

จ ารัส นองมาก (2545) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการ
ประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

Lazăr VLĂSCEANU et al. (2007) รวบรวมความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาว่า เป็นกระบวนการทั้งหมดในการประเมินคุณภาพ (การประเมิน การติดตาม การ
ประกัน การรักษา และการพัฒนา) ของระบบ สถาบัน หรือหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ที่ก าลัง
ด าเนินการและท าอย่างต่อเนื่อง ระบบการประกันคุณภาพที่มีการบังคับใช้จะมุ่งเน้นความรับผิดชอบและ
การพัฒนา โดยมีการให้ข้อมูลและการตัดสิน (ไม่ใช่การจัดอันดับ) ผ่านกระบวนการที่ตกลงกันไว้และมีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ตามเกณฑ์ที่มีการสร้างขึ้นอย่างถาวร ระบบการประกันคุณภาพหลายๆ ระบบ
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จะให้ความหมายแตกต่างกันระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ได้แก่ การที่สถาบันอุดมศึกษา
ท าการติดตามและพัฒนาคุณภาพของตนเอง) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (ได้แก่ การมี
หน่วยงานระหว่างสถาบัน หรือหน่วยงานที่ควบคุมสถาบันท าการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และหลักสูตร) กิจกรรมการประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับกลไกของแต่ละสถาบันที่จ า เป็นในการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ การจัดการด้านคุณภาพ การยกระดับคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพ  
  กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจ
หลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ น าวงจร PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียกว่า "วงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle)” หรือ PDCA  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
หรอืโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น โดยมีการจัดกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การ
ควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของระบบ สถาบัน หรือหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษา  
 

3.4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมสิทธิ์ สองประสม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติของพนักงานต่อระบบประกัน

คุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า พนักงานของมหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐานระดับความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องระบบประกันคุณภาพมาก ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมักมีการจัดอบรมประชุม
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้พนักงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีความรู้สึกต่อระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากเท่าที่ควร พนักงานส่วนใหญ่จึงไม่มี
ความรู้สึกกระตือรือร้นต่อระบบประกันคุณภาพมากนัก หน่วยงานส่วนใหญ่ที่น าระบบดังกล่าวมาปรับใช้
เพราะต้องการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของ
หน่วยงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมากกว่าที่
จะรู้สึกตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าระบบดังกล่าวมาปรับใช้ใน
หน่วยงานอย่างแท้จริง และขาดการมีส่วนร่วมในการวางระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพราะ
เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ท าให้การออกแบบกระบวนการท างานของ
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ระบบ เกิดจากการระดมสมองจากพนักงานเพียงบางส่วน ในการน ามาปรับใช้จริงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง
มีบริบทและลักษณะการด าเนินกิจการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร จึง
เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแก่พนักงานในทุก ๆ ระดับ 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงการพัฒนาระบบ
การท างานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนให้มีการจัดการอบรมพนักงานรุ่นใหม่ ๆ เพ่ือ
ทดแทนพนักงานในกลุ่มเดิม ๆ เพ่ือจะได้สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้พนักงานในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้มี
โอกาสหมุนเวียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554 และจากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท ารายงาน SAR ที่ส าคัญที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ไม่สามารถบริหารเวลาส าหรับการ
จัดท า SAR ได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ยังไม่รองรับการจัดท า SAR ไม่มีทักษะในการเขียน SAR 
ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการจัดท า SAR ที่ก าหนดไว้ และไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

Eliana Minelli et al. (2008) ได้ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการประเมินมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอิตาลี โดยท าการส ารวจความคิดเห็นจากอธิการบดี ผู้อ านวยการด้านการบริหาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อในการประเมิน) และหัวหน้าและสมาชิกในกลุ่มที่ท าการประเมิน (ผู้ประเมิน) ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
โดยได้แบ่งประเภทของปัญหาออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) มุมมองด้านเทคนิคของการประเมิน 2) 
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประเมิน 3) โครงสร้างและนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยการประเมิน 4) การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 5) นโยบายสาธารณะและปัจจัยด้านระบบ และ 6) ความสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสมและผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ตอบแบบสอบถามในต าแหน่งที่แตกต่างกันได้ระบุปัญหาแตกต่างกัน
ไป โดยมรีายละเอียดของปัญหาที่ส าคัญดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแสดงรายละเอียดปัญหาในการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลี  

ล าดับ
ความส าคัญ 
ของปัญหา 

หัวหน้าผู้ประเมิน ผู้ประเมิน 
อธิการบด ี

 

ผู้อ านวยการ 
ด้านการบริหาร 

 
1 การบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย  
ผู้ประเมินได้รับความ

การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย  
หน่วยงานของ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผู้ประเมินและหัวข้อ
การประเมินอยู่ใน 

การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย  
หน่วยงานของ 
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ล าดับ
ความส าคัญ 
ของปัญหา 

หัวหน้าผู้ประเมิน ผู้ประเมิน 
อธิการบด ี

 

ผู้อ านวยการ 
ด้านการบริหาร 

 
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
ภายในไม่เพียงพอ 

มหาวิทยาลัยไม่ให้
ความสนใจการประเมิน  

สภาพแวดล้อม
เดียวกัน 

มหาวิทยาลัยไม่ให้
ความสนใจการประเมิน 

2 มุมมองด้านเทคนิค  
กระบวนการในการ 
ประเมินไม่ชัดเจน 
เพียงพอและไม่มี 
หลักการ 

การบ ริห ารจั ดการ
ของมหาวิทยาลัย  
การสื่อสารและ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การประเมินในแต่ละ 
กิจกรรมไม่เพียงพอ  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผู้ประเมินและ 
มหาวิทยาลัยที่ถูก 
ประเมินมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนกันและไม่เป็น 
อิสระต่อกัน  

มุมมองด้านเทคนิค  
กระบวนการในการ 
ประเมินไม่ชัดเจน 
เพียงพอและไม่มี 
หลักการ  
 

3 การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย  
หน่วยงานของ 
มหาวิทยาลัยไม่ให้
ความสนใจการประเมิน 

มุมมองด้านเทคนิค  
กระบวนการในการ 
ประเมินไมช่ัดเจน 
เพียงพอและไม่มี
หลักการ  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผู้ประเมินมีสว่นได้ส่วน 
เสียและเกิดความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ประเมิน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผู้ประเมินและหัวข้อ
การประเมินอยู่ใน
สภาพแวดล้อม
เดียวกัน  

ที่มา: Eliana Minelli et al. (2008: 71)  
 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการประเมินเกิดความขัดแย้งกัน โดยผู้ประเมินมีความเห็นว่าผู้ที่ท าหน้าที่
ตัดสินใจไม่ให้ความสนใจในเรื่องของผลการประเมิน ในขณะที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่เชื่อถือผลการ
ประเมินเนื่องจากคิดว่าผู้ประเมินมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน จากข้อมูลดังกล่าวผู้ท าการวิจัยได้สรุปว่า การ
จัดตั้งหน่วยงานกลางระดับชาติในการท าหน้าที่ดูแลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยในการ
สะท้อนให้ เห็นถึงระบบการประเมินคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเพ่ือระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือไปจากนี้ ระบบของการประเมินนั้น
จะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าการประเมินตนเองและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการท างานต่อไป โดยที่ระบบ
ของการประเมินจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้านคุณภาพภายในเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเหมาะสม ในส่วนของผู้ประเมินเอง
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและรวบรวมความรู้ต่างๆ เสริมสร้างความกระตือรือร้นในการประเมิน และ
สร้างความเป็นมืออาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความไม่แน่นอนและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน  
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บทท่ี 4   
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีเทคนิคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลของการ
ด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดอันจะท าให้องค์กรมีคุณภาพ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถประสบ
ผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทคนิคในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มีดังนี ้
 

4.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์ในการปฏบิัติงาน 
4.1.1 แผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของ

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม ปีการศึกษา 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

             

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 

             

3 พิจารณาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ร่วมปรึกษา
หาแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการประกันคุณภาพ 

             

4 พิจารณาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับ ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ และรวบรวมข้อมูลรายงาน 

              

5 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน/ด าเนินงาน              

6 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.) 

             

7 รับนโยบายและจัดท านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 

             



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 51 
 

ล าดับ กิจกรรม ปีการศึกษา 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

8 จัดท าแนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

             

9 หารือ/ทบทวนแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี 

             

10 รายงานฐานข้อมูลท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบและด าเนินการอยู่ให้
ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

             

11 แจ้งแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

             

12 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

             

13 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 6 เดือน (ส.ค.-ม.ค.) 

             

14 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ตามพันธกิจด้านการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 1 

             

15 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 9 เดือน (ส.ค.-เม.ย.) 

             

18 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 10 เดือน (ส.ค.-พ.ค.) 

             

19 ตรวจทาน รวบรวมเอกสารเพื่อ
เตรียมการตรวจประเมิน  

             

20 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 12 เดือน (ส.ค.-ก.ค.) 

             

21 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online พร้อมส่งข้อมูลให้
คณะ/หลักสูตร 

             

22 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ตามพันธกิจด้านการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 2 

             

23 จัดท าบันทึกข้อความและ
ประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 

             



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 52 
 

ล าดับ กิจกรรม ปีการศึกษา 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

24 ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

             

25 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online พร้อมส่งข้อมูลให้
คณะ/ส านัก 

             

26 ประเมินคุณภาพภายในระดับ
ส านักงานอธิการบดี 

             

27 รายงานผลการด าเนินงานการ
ปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
รอบท่ีผ่านมา 

             

28 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online CHE-QA Online 

             

29 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

             

30 รับทราบผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 

             

31 ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ
ประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา 

             

หมายเหตุ ปีการศึกษา คือ เร่ิมตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 
 

4.1.2 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2555-2559) น ามาแปลง
เป็นแผนปฏิบัติการ โดยมีเป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ ซึ่ง
แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานพัฒนานักศึกษา
ในคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นเป็นแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพตามกลยุทธ์ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 





คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   54 
 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
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- เลือกผู้ขายผิด 

 

- พิมพ์เลขผิด 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   55 
 

ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษา) ได้ดังนี้ 
 

ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

1 Plan รับนโยบายการ
ด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องในแต่
ละปีการศึกษา 

 รับนโยบายการด าเนนิงานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องในแต่ละปีการศึกษา 

 ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ในการประกัน
คุณภาพที่เก่ียวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบนโยบายและวาง
แผนการด าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานพฒันานักศึกษา 

ตลอดป ี 1 วัน/
คร้ัง 

2 Plan จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพในแต่ละปี
การศึกษา 

 จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานพฒันานักศึกษา 

 จัดท าแนวทางการด าเนนิการประกันคุณภาพ
ส านักงานพฒันานักศึกษา โดยน าผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมาร่วม
ประกอบการพิจารณา 

 จัดท าปฏทิินรายงานความคบืหน้าผลด าเนนิงาน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้บริหาร/ผูบ้ังคับบัญชาและบุคลากรร่วมกัน
พิจารณาองค์ประกอบและตัวบง่ชี้เก่ียวข้องของ
ส านักงานพฒันานักศึกษา สกอ.จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
สมศ.จ านวน 4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่สอดคล้องการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กร/หน่วยงาน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
ตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี (ตามแผนกล
ยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี) จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบง่ชี้สนับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้

แนวทาง, 
นโยบาย

และปฏิทนิ 

5 วัน 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 56 
 

ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

3 
 

Plan 
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพของ
ส านักงานพฒันา
นักศึกษา 

 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อท าหน้าที่รบัผิดชอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กรหรือ
หน่วยงาน 

 ขอรายนามผู้รับผิดชอบจากหนว่ยงานต่างๆ เพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกนัคุณภาพของ
ส านักงานพฒันานักศึกษา ร่วมพิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ 

 ก าหนดผู้รับผดิชอบในแตล่ะตัวบ่งชี้ เพื่อการ
ด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
ตัวบ่งชีท้ี่วางไว ้

1 ค าสั่ง/ป ี 2 วัน 

4 Do ประชุม/สัมมนาเพื่อ
ถ่ายทอดและซักซ้อม
ความเข้าใจ
องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 

 จัดประชุม/สัมมนา,เตรียมเอกสาร,เชิญประชุม 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอด ซักซ้อมและสร้าง
ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 

 รายงานผลการด าเนนิงาน การปรับปรุงและ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
รอบที่ผ่านมา  

3-4 คร้ัง/ปี 1 วัน/
คร้ัง 

5 Do ด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องและ
ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

 บุคลากรแต่ละงานและคณะร่วมกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาด าเนินงานตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของตัวบง่ชี ้

 ขอข้อมูลจากแต่ละงาน รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มSAR และจัดส่ง
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตลอดป ี ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 
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ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

    จัดประชุมพจิารณาและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
ตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องของส านักงานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับคณะ และส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลจัดท า
รายงานการประเมินตนเองต่อไป 

 จัดเตรียมแฟ้มเอกสารหลักฐานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาจากผู้รับผิดชอบ 

  

6 Check ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้และรายงาน
ความคืบหน้า รอบ 
3,6,9,10,12 เดือน 
(ตามแบบรายงาน 
SAR) 

 การติดตามประสิทธิภาพผลงานให้กับผู้ที่
เก่ียวข้องกับส านักงานพัฒนานกัศึกษา โดยแจ้ง
แบบฟอร์ม/ตารางการรายงานผลความคืบหนา้ 

 ติดตามการด าเนินงานตามองคป์ระกอบและตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับส านักงานพฒันานักศึกษาทุกๆ 
3 เดือนตามก าหนดการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
ตามตัวบง่ชี้เก่ียวข้องของส านักงานพฒันา
นักศึกษา เพื่อจัดท า "ร่าง" SAR  

 ส่งร่าง SAR ของส านักงานพัฒนานักศึกษาและ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี แทนผู้บริหาร/
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา "ร่าง" SAR และจุด
แข็ง จุดอ่อน แนวทางแก้ไขพฒันาองค์กร/
หน่วยงาน 

 รวบรวมและจัดท ารายงานผลตามแบบฟอร์ม
เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

ทุกๆ 3 
เดือน 
รอบ 

3,6,9,10,1
2 เดือน 

7 วัน/
คร้ัง 

7 Check รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
พิจารณารายงาน 

น าเสนอแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับส านักงาน
พัฒนานักศึกษาทุกๆ 3 เดือน ต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายพฒันานักศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
กรณีไม่เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขแบบรายงาน 

ทุกๆ 3 
เดือน 
รอบ 

3,6,9,10,1
2 เดือน 

1 วัน/
คร้ัง 
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ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

8 Check ลงนามและส่ง
รายงานให้ส านักงาน
ประกันคุณภาพฯ,
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

กรณีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาเห็นชอบ
แบบรายงานผลการด าเนินงาน ลงนามและส่ง
รายงานให้ส านักงานประกันคุณภาพฯ,หน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่อไป 

ทุกๆ3 เดือน 
รอบ 

3,6,9,10,12 
เดือน 

1 วัน/
คร้ัง 

9 Check รวบรวมข้อมูลพร้อม
หลักฐานตาม
องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้เพื่อเตรียมความ
พร้อมตรวจประเมิน 

 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานพฒันานักศึกษาจากผูร้ับผิดชอบเพื่อ
เตรียมพร้อมที่ตรวจประเมิน 

 สแกนเอกสารหลักฐานลงระบบ UBU QA-
Online เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ ตาม
ช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 คร้ัง/ปี 7 วัน/
คร้ัง 

10 Check เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment 
Report : SAR) 

รวบรวมข้อมูล ผลวิเคราะห์การด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐานรายตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับ
ส านักงานพฒันานักศึกษา เพื่อด าเนินการจัดท า
(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการ
รายงานผลการด าเนนิการในรอบปีการศึกษา โดย
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษา ตั้งแต่ 1 
สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป เพื่อรองรับ
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 คร้ัง/ปี  3 วัน/
คร้ัง 

11 Check รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
พิจารณา SAR 

เสนอรายงานประเมินตนเอง (รา่ง) ต่อผูบ้ริหาร
เพื่อพิจารณาและจัดท า SAR เพื่อรับการประเมิน 
และส่งรายงานSAR ให้ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

3 คร้ัง/ปี 1 วัน/
คร้ัง 

12 Check จัดแฟ้มเพื่อเตรียม
ตรวจประเมิน 

น าเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีจ้ัดแฟ้ม จัดเก็บ
ข้อมูลในระบบ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน 
สแกนเอกสารหลักฐานลงระบบ CHE-QA เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ ตามช่วงระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1 คร้ัง/ปี 15 
วัน 
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ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

13 Check ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบั
มหาวิทยาลยั 

 จัดท าบนัทึกข้อความและประสานงานเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินคุณภาพ ได้แก ่
      - ผู้บริหาร/ผูบ้ังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้
ที่เก่ียวข้องร่วมรับฟังค าชี้แจงการตรวจประเมิน
คุณภาพ 
      - เรียนเชิญบุคลากรส านักงานพฒันานักศึกษา
ร่วมเป็นคณะท างานประกนัคุณภาพการศึกษาใน
แต่ละระดับแตล่ะงาน 
      - เรียนเชิญบุคลากรส านักงานพฒันานักศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
      - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยรอบ
มหาวิทยาลยั  
      - ประธานหอพักเอกชน 
      - หัวหน้าสถานตี ารวจย่อยเมืองศรีไค 
      - ตัวแทนบุคลากรของส านกังานพฒันา
นักศึกษา จ านวน 2 คน 
      - ผู้น านักศึกษาจากองค์การนักศึกษา จ านวน 
10 คน 
      - นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อุบลฯ และ
กรรมการหรือศิษย์เก่า ม.อุบลฯ จ านวน 5 คน 

 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่
ประสานงานและนัดหมายกับผูท้ี่เก่ียวข้องพร้อม
ทั้งอ านวยความสะดวกระหว่างการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

 รับการตรวจประเมินคุณภาพและตอบข้อซักถาม
คณะกรรมการตรวจประเมิน ตามวันที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1 คร้ัง/ปี 3 วัน 
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ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

14 Act รายงานผลการ
ประเมินต่อ
ผู้บังคับบัญชา/
ผู้เกี่ยวข้อง และ
รับทราบผลการ
ประเมิน 

 ผู้บริหาร/ผูบ้ังคับบัญชา ผู้เก่ียวข้องร่วมรับฟังผล
การประเมินด้วยวาจา 

 รายงานผลการตรวจประเมินเปน็ทางวาจาและ
ลายลักษณ์อักษรตามองคป์ระกอบและตัวบง่ชี้ตัว
บ่งชี้เก่ียวข้องกับส านักงานพฒันานักศึกษาต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้องและผูบ้ังคับบัญชา/
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลประเมิน 

1 คร้ัง/ปี 1 วัน 

15 Act ปรับปรุงพฒันาและ
เก็บรวบรวมผลเพื่อ
จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่งผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ให้หน่วยงาน 

 สรุปและรายงานผลการประเมนิและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อักษรตามองคป์ระกอบและตัวบง่ชี้ที่
เก่ียวข้องกับส านักงานพัฒนานกัศึกษาต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ร่วมปรึกษาหา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพ 
เพื่อการด าเนินงานในส่วนที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาการด าเนินงานในส่วนที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 เก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมรายงานตาม
แบบฟอร์มการรายงานการน าขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไป
พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

 จัดท าแผนการปฏบิัติงาน/ด าเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษาถัดไป โดย
น าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผา่นมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผน 

ข้อมูล
แนวทาง

การ
ปรับปรุง

และ
พัฒนาการ
ประกัน
คุณภาพ 

15 
วัน 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 61 
 

ขั้นตอน 
วงจร 
PDCA 

กระบวนการ รายการปฏิบัต ิ
ความถี่/ผล
การปฏิบัต ิ

เวลา
ที่ใช ้

16 Plan รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
พิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 แผนการปฏบิัติงาน/ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษาถัดไป โดย
น าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผา่นมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผน 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

7 วัน 

17 Plan ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพในปี
ถัดไปตามแผน 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 

 
การขอใช้ระบบ/ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ 

การเข้าสู่ระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ส านักงานพัฒนานักศึกษา
จะต้องขอใช้ระบบไปที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเป็นผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบ
ระบบ QA- Online และระบบ CHE-QA  โดยการมีสิทธิใช้งานในระบบจะมีการก าหนดสิทธิการเข้าใช้
ผ่าน รหัสชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) 
 
การเข้าใช้งานในระบบ 

การเข้าใช้งานในระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ e-doc หรือ QA- Online ได้จากเว็บไซด์ http://ubuqaonline.ubu.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 - ระบบ e-doc หรือ QA- Online เข้าเว็บไซด์ http://ubuqaonline.ubu.ac.th 
 - ระบบ CHE-QA เข้าเว็บไซต์ http://www.cheqa.mua.go.th 

เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระบบ CHE QA 
แล้ว และมีบางตัวบ่งชี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในแก้ขอหลักฐานเพ่ิมเติม / ให้ปรับแก้ไขข้อมูล
เพ่ิมเติม ส านักงานพัฒนานักศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ CHE QA และ  E –
document หรือ QA - Online ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 62 
 

การแก้ไขข้อมูลในระบบ CHE QA และ QA – Online 
เมื่อผู้รับผิดชอบ ได้รับรหัสเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบ CHE QA แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ เข้าระบบ CHE 

QA ที ่หน้า ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศและกด Link ไปที่ ระบบ CHE QA ดังนี้  
 

- เข้า เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ubu.ac.th และเลือกเมนู คณะ/ส านัก 
  

 
 

- เลือก เมนู ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
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- หน้า ส านักงานประกันคุณภาพฯ ให้เลื่อนหน้าเพจมาล่างสุด เลือกคลิกไอคอน  
 

 

 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 64 
 

- หน้าจอระบบฐานข้อมูล CHE QA ให้ผู้รับผิดชอบ เลือก “กลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
สถาบัน “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แล้ว ใส่รหัส และ รหัสผ่าน ตามท่ีส านักงานประกันฯ แจ้ง  

 
 

- เลือก tab “ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน” แล้วเลือกองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
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- เลื่อนหน้าเพจมาล่างสุด เพ่ือตรวจสอบข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ของคณะกรรมการประเมินฯ หรือ
ขอให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อมูลบางส่วน  

 

 
 
การแก้ไข/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
 - ผู้รับผิดชอบ ต้องด าเนินการ ร่วมกับของ 2 ระบบ คือ ระบบ CHE QA และ ระบบ QA – 
Online หรือ E-Document ของมหาวิทยาลัย  
 - ในระบบ CHE QA ให้ผู้รับผิดชอบคลิกเลือก “การประเมินตนเอง”  
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- คลิกเลือก “บันทึกผลการด าเนินงาน/หลักฐาน” และคลิกไอคอน  หน้าเกณฑ์ท่ีต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล  

 

 
 

- ผู้รับผิดชอบ แก้ไข/ เพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
แล้ว กด “บันทึก”  

 
 

ในกรณีที่เพิ่มเติมหลักฐาน  
- ให้ผู้รับผิดชอบ แก้ไข/เพ่ิมข้อมูลในระบบ QA - Online ก่อน แล้วจึง copy link มาวางในช่อง 

“รายการหลักฐาน” ในระบบ CHE QA แล้วกด “บันทึก” ทุกครั้ง 
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การแก้ไขไฟล์ ในระบบ QA - Online กรณี ยังใช้ชื่อเอกสารเดิม แต่เปลี่ยนไฟล์เอกสาร ดังนี้  
 

- ให้ผู้รับผิดชอบ คลิก “แก้ไข” ในระบบ QA - Online และเลือกไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้น 
คลิกแก้ไขและ/หรือ เปลี่ยนชื่อค าอธิบายเอกสาร (ชื่อเอกสาร) และคลิก“แก้ไข”ด้านหลังอธิบาย  
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การ Copy linkในระบบ QA-Online เพื่อเอาไปลงในระบบ CHE QA ดังนี้  
- ให้ผู้รับผิดชอบ เลือกมาท่ีหัวข้อ “ส าหรับ Copy เพ่ือวางในระบบ CHE QA” แล้วคลิกแถบสี

คลุมรายการเอกสารที่ต้องการ Copy เพ่ือไปวางในระบบ CHE QA แล้วกด Ctrl + C เพ่ือ Copy เอกสาร  

 
- หลังจากนั้น ให้ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนมาที่ ระบบ CHE QA มาท่ีหัวข้อ “รายการหลักฐาน” แล้ว

กด Ctrl + V เพ่ือวาง link เอกสารในระบบ CHE QA แล้วจึงกด “บันทึก” เสร็จสิ้นการด าเนินงาน  
 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 69 
 

4.3  วิธกีารให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
4.3.1 การให้บริการทั่วไป 

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ โดยตระหนักว่าผู้บริการคือผู้ที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
จุดมุ่งหมายในการท างาน เป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่ต้องอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้รับบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

2) อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการอย่างมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

3) ค้นคว้า และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถให้บริการ ได้
ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 

4) มีจิตส านึกท่ีดีต่อการบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ 
5) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

มาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใดๆ 
ต้องกล่าวค าว่า “ขอโทษ” เสมอ 

 
4.3.2 การให้บริการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1) มีกระบวนการวางแผนและจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2) ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษาอย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง 
3) มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด หากเกิดปัญหาหรือการ

ด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานให้เร่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
4) หลังจากการประเมินแล้ว ควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนารวมถึงค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
5) มีหลักเกณฑ์ประเมินที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วน พร้อมจัดท ารายงานผล

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอต่อผู้บริหาร 
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4.4  วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการ
ด าเนินงาน ที่ได้ผ่านการวางแผน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องแล้ว  หากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนของแผนงานมีปัญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้น สามารถที่จะน าผลการประเมินมาปรับแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
งานในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 ปัจจุบันส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศภาระงานเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกณฑ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงและเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และยังมีเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้น (ยุทธศาสตร์การพัฒนา อัตลักษณ์ ม.อุบลฯ)  การปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 งานประกันคุณภาพฯ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้คุณภาพจากหน่วยงานภายในองค์กร และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับทราบ ทุก 3 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่าอยู่ในระดับ
ใด ระยะเวลาส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้วางแผนและมีวิธีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กร ดังนี้ 

1) จัดท าแผนติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการจัดส่งแผนไปยังฝ่ายที่
รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

2) ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพจากหน่วยงานภายในองค์กร และรายงานผล
การด าเนินงาน ทุก 3 เดือน (รอบรายงานปีการศึกษา) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยแจ้งเวียนบุคลากรภายใน ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

3) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไขในส่วนที่ไม่ยังได้ด าเนินการ 
หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4) ผู้บริหารเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานแล้ว รายงานผลต่อส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศเพ่ือด าเนินการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

- คณบดีอนุมัติ ภายใน 1 วัน 
- อธกิารบดอีนมุัติ ภายใน 7 วนั 

  
- ท าใบเบิกครุภัณฑ์ 
5 นาท/ีรายการ 
- ออกเลขครุภณัฑ์ 
ไม่เกิน 7 วัน 
 

  

3/3 

ครุภัณฑ์ 
- จนท.พัสดุจัดท าใบเบิกครุภัณฑ์ 
- งานพัสดุ1 ออกหมายเลขครุภัณฑ์ 

คณบดีอนุมตัิ ภายใน 1 วนั 

15 นาท/ี
รายการ 
 

  

- ท าใบเบิกครุภัณฑ์ 
5 นาท/ีรายการ 
- ออกเลขครุภณัฑ์ 
ไม่เกิน 7 วัน 
 

  



คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 71 
 

5) การติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยวางแผนให้มีการด าเนินการตรวจสอบปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง ซึ่งการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการ
ภายหลังสิ้นสุดรอบปีการศึกษานั้น ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง 

6) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินให้แต่ละงาน
ทราบ เพื่อท าการแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้อง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่มีการประเมิน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะเริ่มด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ มี
การบริหารงานแบบมืออาชีพ และสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กล่าวคือเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม จึงได้ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือและกลไก
พ้ืนฐานในการพัฒนาและบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

2. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาได้เล็งเห็น
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  
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แนวปฏิบัติ 
1. จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่

พัฒนา ปรับปรุง และติดตามประสิทธิผลการด าเนินงาน 
2. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพ ของส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report, SAR) ระดับส านักงาน ระดับสถาบัน  

4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

5. น าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางาน  
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการน างานประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรมของนักศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นักศึกษาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการประกันคุณภาพการศึกษา คือเป็นผู้รับบริการ 
และเป็นผลผลิตส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีพันธกิจ 
ส าคัญในการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับตัวนักศึกษา การที่นักศึกษาได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและเป็นพลังส าคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญในการน าประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรมนักศึกษา โดยด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) อย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมุ่ง
พัฒนากระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ยัง
ค านึงถึงการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพ่ือให้ความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในส่วนที่เกี่ยวกับนักศึกษา  นักศึกษาต้องมีทักษะการประกันคุณภาพฯ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับกระบวนการ PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป็นส าคัญ ดังนั้น 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้เลือกแนวทางการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเริ่มต้นจากการถ่ายทอดความรู้และฝึกให้มีทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาของคณะ หลังจากนั้น
นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการ PDCA มาด าเนินกิจกรรมตามแผนงานแล้ว ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
จะผลักดันนักศึกษาให้มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
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รวมไปถึงการน าผลการประเมินไปพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพเพ่ือน าไป
วางแผนในครั้งต่อไป 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
การพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นถ่ายทอดและฝึกทักษะแก่นักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ PDCA 
ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน (Plan) ร่วมกัน ด าเนินงานตามแผนที่ ก าหนดและจัดให้มีการประเมินย่อย 
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงในระหว่างการด าเนินกิจกรรม (Do & Check) มีการประเมินผลรวมภายหลังการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม / โครงการเสร็จสิ้นและน าผลประเมินมาสรุป (Check) น าผลประเมินไปปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไปและน าวางแผนงานต่อไป (Action)  

แนวทางที่ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากการด าเนินงานขั้นตอนข้างต้นและระบบของแนวปฏิบัติทีดี
ด้านการประกันคุณภาพสู่กิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนงาน
และวางแผนงานเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติและผลักดันให้ เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยมี 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการทั้ งในด้านการเรียน การสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอัน จะน าไปสู่การสร้างความมั่นใจกับสังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
3. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา ใน

ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกการประเมินคุณภาพที่ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  

4. เพ่ือให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา ทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (target) และเป้าประสงค์ (goal) ที่ตั้งไว้ 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะทีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่า ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

6. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยหน่วยงานภายนอก จากวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ท าให้นโยบายการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมา ซึ่งบรรจุ
อยู่ในนโยบาย 5 ข้อ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการน าประกันคุณภาพการศึกษาสู่กิจกรรมนักศึกษาและจัดท าแผน
กลยุทธ์ให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดรับกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
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เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและ
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้น ากลยุทธ์ด้านพัฒนานักศึกษาและกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพให้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์ด้านพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาที่มีคุณธรรมทีพึงประสงค์และ
เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนดในหลักสูตร 

1.1  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบถ้วน ทั้ง 5 ประเภท 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2  พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแนะแนว
ด้านการศึกษา อาชีพและส่วนตัว  

1.3  สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  
 1.4  สร้างเครือข่ายและจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

1.5  ส ารวจติดตามการมีงานท าของนักศึกษา  
1.6  อบรม/ถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา  

2. กลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  
2.1  ก าหนดให้หน่วยงานบูรณาการด าเนินงานควบคู่ไปกับมาตรฐานคุณภาพ (สมศ. กพร. และ

มหาวิทยาลัย) และบริหารงานโดยยึดวงจรคุณภาพเป็นหลัก (วางแผนตามกรอบมาตรฐาน ด าเนินงานโดย
ยึดเป้าหมาย ประเมินและตรวจสอบการด าเนินงาน และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา)  

2.2  ก าหนดให้หน่วยงานจัดตั้ งฝ่ ายประกันคุณภาพ โดยมีคู่มือประกันคุณภาพและ
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตามก าหนดเวลา  

2.3  ให้หน่วยงานจัดท าแผนตามพันธกิจและด าเนินการ ต่อไปนี้  
- แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  
- แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  
- แผนการเงินและงบประมาณ 
- แผนการตรวจและติดตามประเมินผล  
- แผนการจัดการความรู้ 
- พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
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2.4  ก าหนดให้มีการปรับปรุงบริหารจัดการให้ครบถ้วนตามกระบวนการการประกันคุณภาพ 
(PDCA) โดยทั้ง 2 กลยุทธ์ นี้ มีความสัมพันธ์กันที่สามารถน ามาสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ นักศึกษา 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วสามารถน ากระบวนการประกัน
คุณภาพ (PDCA) เข้ามาด าเนินงานกิจกรรมได้ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเป็นการบริหารจัดการของหน่วยงานในการสร้าง
ขัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด 3 สิ่งส าคัญดังนี้  

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการวางแผนและด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม

หลักฐานหรือร่องรอยของการด าเนินงานตามแผน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่างๆ  
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานที่

ปฏิบัติตามกระบวนการประกันคุณภาพ โดยรับการประเมินคุณภาพจากกรรมการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพ กลไกการประกันคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
- การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถปุระสงค์ และการวางแผนปฏิบัติงาน  
- การแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตามพันธกิจ 
- การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพ 
- การก าหนดตัวบ่งชี้  
- การก าหนดเกณฑ์ตัดสิน การตรวจสอบหรือ การประเมินคุณภาพ  
- การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ P-D-C-A  
- การรวบรวมหลักฐานอ้างอิงตามกิจกรรมที่ท าเป็นรายตัวบ่งชี้ 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  
สังเกตการปฏิบัติงานจริง สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง ฯลฯ การตรวจดูรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตลอดจนรายงานประจ าปี  
1) การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 
2) การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ ตรวจสอบภายนอก (External Auditor)  

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
- การประเมินคุณภาพภายใน โดยกัลยาณมิตรทางวิชาการภายในและภายนอกส านักงานพัฒนา

นักศึกษา เช่น บุคลากรจากภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา บุคลากรภายนอกในกลุ่มเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง กรรมการภายนอกจาก สกอ. เป็นต้น ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพทุกปี
การศึกษา/ปีงบประมาณ  

- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 
สมศ.(องค์การมหาชน ) ซึ่งจะประเมินคุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี 
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ระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชุมผู้น านักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

คณะท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของงานต่างๆ และงานกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการจัด
โครงการโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม  

2. ก าหนดตัวบ่งชี้และด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินตามตัวบ่งชี้  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  
4. สรุปผลการประเมินโครงการ เพ่ือน ามาท ารายงานสรุปและน าผลเข้าประชุมเพ่ือปรับปรุงต่อไป  
5. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

4.6  จรรยาบรรณ  คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผู้เขียนได้

ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5. บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการอย่างเต็มที ่
6. บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวัง

มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

  
 คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพด้านพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา จากการปฏิบัติงานจริง และการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงาน
พัฒนานักศึกษา โดยสรุปไว้ดังนี้ 
  

5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1) บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักงานพัฒนานักศึกษา ยังขาดความตระหนัก ขาดการให้ความส าคัญ

ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) งานประกันคุณภาพจะขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการ คณะท างานที่แต่งตั้ง บุคลากรในหน่วยงาน

รับทราบแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีเพียงบุคลากรที่รับผิดชอบ
และได้รับมอบหมายหรือเปน็คณะท างานที่มีส่วนร่วม เท่านั้น 

3) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าบางงานขาดการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ท าให้เสียเวลาในการ
จัดท า รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติงานหลายอย่างได้ด าเนินการประจ าอยู่แล้วแต่ขาด
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 

4) การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะยังขาดการมี
ส่วนร่วมและขาดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5) ขาดการประสานงานความร่วมมือ การด าเนินงานและให้ความส าคัญกับสมาคมศิษย์เก่าหรือ
ศิษย์เก่า 

 

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนางานการประกันคุณภาพของส านักงานพัฒนานักศึกษา ควรค านึงถึงข้อต่าง 

ๆ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนต้องตระหนัก และให้ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ โดย

อาจเชิญวิทยากรมาให้การอบรมหรือจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรส านักงานพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
และก าหนดเป็น TOR ในการมีส่วนร่วม 

2) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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3) ก าหนดให้ทุกกิจกรรม/โครงการของส านักงานพัฒนานักศึกษา ต้องปฏิบัติงานให้ครบตาม
ขั้นตอน PDCA โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ทุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องของกิจกรรม/โครงการที่มี
การปฏิบัติงานไม่ครบตาม PDCA ให้ท าการแก้ไข ปรับปรุงให้ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เน้นให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และรองรับการต่อยอดในอนาคต มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และให้โอกาสผู้ใช้ได้ทบทวนตรวจสอบ สามารถเรียกใช้งานผ่านระบบได้ง่ายและครอบคลุมทั่วถึง
แก่ผู้ต้องการใช้งาน ตลอดจนเพ่ิมสารสนเทศให้มีความหลากหลาย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น 

4) จัดประชุมหารือระหว่างส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะ เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาระบบการ
ส่งเสริม การติดตามและการร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ 

5) เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอนของนักศึกษาปัจจุบัน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จากศิษย์เก่า การน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์กรของศิษย์เก่ามาให้กับศิษย์ปัจจุบัน เช่น แนะน าอาชีพ ปัจฉิม
นิเทศ ปฐมนิเทศ เป็นต้น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้ผลการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น มีดังนี ้
1) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานใช้กลไกการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจดบันทึกผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถประเมินตนเองได้ และ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรแต่ละคน โดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายกับผลงานที่ปฏิบัติได้จริง อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
บทบาท หน้าที่ของบุคลากรให้มีศักยภาพมากข้ึนและสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่มีผลดีต่อองค์กร 

2) อบรม ศึกษาดูงาน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งของ
รัฐบาล และเอกชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การปรับปรุง
การประกนัคุณภาพ การด าเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานต่อไป 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ส านักงานพัฒนานักศึกษา ควรหาวิธีการให้ความรู้
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ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน และท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ
ให้ความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

5) ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของสถาบันและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ โดยสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มี
วัฒนธรรมคุณภาพ ท าความเข้าใจกับการประกันคุณภาพคือเนื้องานประจ าที่ท าอยู่ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร  

พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือเป็นการประมวลความประพฤติ และหลักปฏิบัติให้บุคลากรยึดเป็นอุดมการณ์ใน
การท างาน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา ๑๕(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
๔-๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “คณาจารย์”  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และให้
หมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ผู้บังคับบัญชา”  หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง 
 “บุคลากร”  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “จรรยาบรรณ”  หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๕ อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้โดย
เคร่งครัด 
 

หมวดที่ ๒ 
จรรยาบรรณ 

ส่วนที่ ๑ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 
 ข้อ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อ ๘ บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่กระท าการใดๆให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 ข้อ ๙ บุคลากรพึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงตน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
 ข้อ ๑๐ บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนและผู้อ่ืน หรือในทางที่ท าให้มหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 ข้อ ๑๑ บุคลากรึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
 การใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดย
กระท าการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผย
ข้อสอบ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๒ บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

 
 ข้อ ๑๓ บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ข้อ ๑๔ บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 
 ข้อ ๑๕ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต สมอภาค และปราศจากอคติ 
 ข้อ ๑๖ บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ข้อ ๑๗ บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
 ข้อ ๑๘ บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

ส่วนที่ ๓ 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

 
 ข้อ ๑๙ ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ 
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อ ๒๐ บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มี
น้ าใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
 ข้อ ๒๑ บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงาน
ของตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 ข้อ ๒๒ บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ ๒๓ บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน หรือใช้
ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง หรือการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอ่ืนใด 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดา้นพัฒนานักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 87 
 

 ข้อ ๒๔ บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนร่วมงาน 
 การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือ
ประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ส่วนที่ ๔ 
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 

 
 ข้อ ๒๕ บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการสื่อ
ความหมายต่อนักศึกษา และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
 ข้อ ๒๖ บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือ
ผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด 
 ข้อ ๒๗ บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ข้อ ๒๘ บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
 ข้อ ๒๙ บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่
สมรสของตน 
 

ส่วนที่ ๕ 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 

 
 ข้อ ๓๐ บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อไปยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป 
 ข้อ ๓๑ บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 ข้อ ๓๒ บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
 หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 
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 ข้อ ๓๓ บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชกิสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะ
เดียวกัน 
 

ส่วนที่ ๖ 
จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 

 ข้อ ๓๔ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ สว่นที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ ๕ แล้ว ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตน ดังนี้ 
  ๓๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค 
  ๓๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบที่มีต่อ
บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

จรรยาบรรณของคณาจารย์ 
 ข้อ ๓๕ นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ สว่นที่ ๒ 
ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ ๕ แล้ว คณาจารย์พึงปฏิบัติตน ดังนี้ 
  ๓๕.๑ คณาจารย์พึงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไปทั้งด้านส่วนตัว
และเรื่องการงาน 
  ๓๕.๒ คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติในทางสร้างสรรค์ 
  ๓๕.๓ คณาจารย์พึงอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๓๕.๔ คณาจารย์พึงปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตา ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน โดยเสมอภาคและเป็นธรรม 
  ๓๕.๕ คณาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบง าโดยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด 
  ๓๕.๖ คณาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
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  ๓๕.๗ คณาจารย์พึงเป็นนักวิจัย ที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ๓๕.๘ คณาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๓๕.๙ คณาจารย์พึงปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร 

 
หมวดที่ ๓  

องค์กรและกระบวนการด าเนินงานทางจรรยาบรรณ 
 ข้อ ๓๖ ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางซึ่ง
แต่งตั้งโดยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล และด าเนินการทางจรรยาบรรณตามท่ี
ก าหนด โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๓๖.๑ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  ๓๖.๒ พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดทางจรรยาบรรณที่มีการร้องเรียนโดยตรงจาก
ผู้กล่าวหา หรือจากหน่วยงาน โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ 
  ๓๖.๓ จัดท าระบบการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
  ๓๖.๔ จัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในด้านความส าเร็จ และ
มาตรการการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
  ๓๖.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๓๗ ในการด าเนินการทางจรรยาบรรณ อาจกระท าได้โดยผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชา ขอให้
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
 ทั้งนี้ การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา การรับฟังการ
แก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้สอบสวนหรือกรรมการได้ 
การคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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หมวดที่ ๔ 
บทลงโทษ 

 ข้อ ๓๙ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณนี้ ให้ใช้บังคับกับบุคลากรโดยเคร่งครัด หากบุคลากรคนใด
กระท าผิดจรรยาบรรณ หรือกระท าการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิด
จรรยาบรรณ และให้ลงโทษตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๔๐ ให้ถือว่าการกระท าผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี้ เป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
  ข้อ ๔๐.๑ การแอบอ้าง หรือการน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทาง
วิชาการของตนเอง 
  ข้อ ๔๐.๒ การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสันพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาที่ไม่ใช่คู่สมรส
ของตนเอง 
  ข้อ ๔๐.๓ การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากนักศึกษาหรือ
ของตนเอง 
  ข้อ ๔๐.๔ การเปิดเผยความลับของนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือผู้รับบริการเพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด 
  ข้อ ๔๐.๕ การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฝ่าฝืน หรือผิดกฎหมายต่อ
นักศึกษาหรือผู้รับบริการ เพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน
และสังคมอย่างร้ายแรง 
  ข้อ ๔๐.๖ การกระท าความผิดอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามสภาพและความ
ร้ายแรงของการกระท า 
 ข้อ ๔๑ การกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้ 
  ๔๑.๑ ตักเตือน หรือ 
  ๔๑.๒ สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
  ๔๑.๓ ท าทัณฑ์บน 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 
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หมวด ๕ 
การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

 ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหน่วยงานอ่ืนจัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อ ๔๓ การกระท าผิดจรรยาบรรณ ในข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๔ วรรคแรก และข้อ ๓๒ ให้ถือว่าเป็น
การกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และการกระท าผิดจรรยาบรรณในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ข้อ 
๒๓ ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๓  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
       -ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จัทรสกุล- 
       (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จัทรสกุล) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประกาศส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไงต่าง ๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ปี กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ มีการประเมิน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งจะเริ่มด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ มี
การบริหารงานแบบมืออาชีพ และสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กล่าวคือเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม จึงได้ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือและกลไก
พ้ืนฐานในการพัฒนาและบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

๒. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานและประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาได้เล็งเห็น
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  

/ แนวปฏิบัติ..... 
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แนวปฏิบัติ 
๑. จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่

พัฒนา ปรับปรุง และติดตามประสิทธิผลการด าเนินงาน 
๒. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ ของส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report, SAR) ระดับส านักงาน ระดับสถาบัน  

๔. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

๕. น าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางาน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์- 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์) 

                                                    รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา       
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ภาคผนวก ค 
องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ีเ่กี่ยวข้อง 

กับส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
แผนการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 

และตัวบ่งช้ีทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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แผนการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับส านักงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 

ล าดับ กิจกรรม 2558 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.) 

              

2 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 6 เดือน (ส.ค.-ม.ค.) 

              

3 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 9 เดือน (ส.ค.-เม.ย.) 

              

4 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 10 เดือน (ส.ค.-พ.ค.) 

              

5 ตรวจทาน รวบรวมเอกสารเพื่อ
เตรียมการตรวจประเมิน  

              

6 ติดตามและรายงานความคืบหน้า 
IQA รอบ 12 เดือน (ส.ค.-ก.ค.) 

              

7 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online พร้อมส่งข้อมูลให้
คณะ/หลักสูตร 

              

8 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร               

9 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online พร้อมส่งข้อมูลให้
คณะ/ส านัก 

              

10 ประเมินคุณภาพภายในระดับ
ส านักงานอธิการบดี 

              

11 จัดท ารายงาน SAR เตรียมแฟ้มรับ
ตรวจประเมินและ Scan เข้าระบบ 
QA-Online CHE-QA Online 

              

12 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

              

13 ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ
ประชุมส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานและแบบรายงาน SAR 
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แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

รอบ 3 เดือน ระดับสถาบัน  ปีการศกึษา 2558 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
หน่วย
(ข้อ) 

ผลการด าเนินงาน (กา  หน้าข้อที่ด าเนินการ) 

ด าเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6     

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน      

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา      

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา      

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5      

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสงูขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

     

6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า      

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 6     

1. จัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจดั
กิจกรรม 

     

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
 กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ที่

ก าหนดโดยสถาบัน 
 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

     

3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา      

แบบรายงาน รอบ 3 เดือน 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
หน่วย
(ข้อ) 

ผลการด าเนินงาน (กา  หน้าข้อที่ด าเนินการ) 

ด าเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

     

5.ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา      

6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา      

  
 
        (...........................................) 
        ผู้รายการผลการด าเนินงาน 
       หน่วยงาน............................................... 
        เบอร์โทร.............................. 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ... ข้อ  
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ...  
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ...  
1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  .... ข้อ  
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี .... ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.   
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน SAR 
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ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 
 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 
 
 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการด าเนินงาน : (บรรยายขั้นตอน วิธีการการประเมินคุณภาพ ใครท า ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร ) 

 

กิจกรรมที่ประเมิน คะแนนการประเมิน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

 

รวม  
  

 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 
 
 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 ผลการด าเนินงาน : 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

    

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

และการจัดกิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  
 
 
 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 

 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 

 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

    

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
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