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ตัวบ่งชี้สกอ.ที ่3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

เป้าหมาย : 6 ข้อ   
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการสนองความต้องการของนักศึกษา 

  ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการบริหารจัดการระบบและกลไกให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่คณะวิชาจะดําเนินการดูแลระบบและกลไกอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นรูปแบบและระบบเดียวกันซึ่งผ่านการพิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกันโดยคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะกรรมการกิจกรรมนิสิต สมาคมศิษย์เก่าและคณาจารย์ในแต่ละสาขา โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบ สนับสนุนและกํากับดูแล
ส่งผลให้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
อย่างเหมาะสม   

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 7 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   

1.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดทําฐานข้อมูลนิสิต โดยมอบหมายให้สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจัดทําฐานข้อมูลนิสิตทั้งด้านการเรียน  ครอบครัว และบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้เมื่อ
นิสิตมีปัญหา ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ www.registrar.ku.ac.th 

1.2 หน่วยงานระดับคณะมีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยคํานึงถึงสัดส่วนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการ โดยมี
การจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต  
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1.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการด้านการให้คําปรึกษาแก่นิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานในระดับคณะมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาจิตวิทยาทั้งในส่วนของคณะสังคมศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดบริการทางด้านน้ีไว้ที่ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต 
ซึ่งได้ให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มีบริการให้คําปรึกษาทั้งรายบุคคล และกลุ่ม ตลอดจนมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักตนเองในด้านต่างๆ  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต  ช่วยให้นิสิต
สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (3.1-1-1) นอกจากน้ียังมีบริการสายด่วน (hotline) เพ่ือให้
คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วนตลอด 24 ช่ัวโมง 
(3.1-1-2) ในด้านการแนะแนวอาชีพน้ัน มีบริการส่งข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงานว่างและสอบถามภาวะการหา
งานทําของนิสิตทั้งที่กําลังศึกษาอยู่และที่สําเร็จการศึกษาแล้วผ่านทางอีเมล์ (3.1-1-3) อีกทั้งมีบริการเว็บไซต์
ศูนย์ส่งเสริมการมีงานทํา (3.1-1-4) 

1.4 มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งต่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต โดยการประสาน
ความร่วมมือระหว่างคณะวิชา ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต และสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งต่อและติดตามช่วยเหลือกรณีนิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถใน
การดูแล (3.1-1-5) 

1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือแก่นิสิต โดยมีฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน  
กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานในการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต จนนิสิตสามารถแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข (3.1-1-5) 

1.6 สําหรับด้านการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลนิสิตน้ัน 
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้แต่ละคณะจัดประชุมอาจารย์ภายในคณะขึ้นเป็นประจําทุกปี  สําหรับในส่วนของ
บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลนิสิต  กองกิจการนิสิตได้จัดสัมมนาบุคลากรสายงานนักวิชาการศึกษา
เป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต  
(3.1-1-6)  รวมทั้งยังมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่บุคลากรสายงานกิจการนิสิต  
เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานในการให้ความช่วยเหลือนิสิต และสร้างเครือข่ายในการส่งต่อนิสิตไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ในส่วนของแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-7) และมี
การสรุปรายงานการจัดอบรมเสนอผู้บริหาร (3.1-1-8)  และมีการจัดอบรมเร่ือง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
และการให้คําปรึกษาแก่นิสิต” (3.1-1-9)  

1.7 ในระดับคณะวิชามีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิต เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองที่จะสะท้อนสู่มหาวิทยาลัย เช่น คณะ
ศึกษาศาสตร์มีการจัดประชุมผู้ปกครองกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาในงานปฐมนิเทศ “มอบลูกเป็นศิษย์ มอบ
ชีวิตเป็นครู” เพ่ือให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ และตอบข้อซักถามต่างๆ เก่ียวกับการเรียน 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (3.1-1-10)  
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1.8 มีช่องทางให้นิสิตและผู้เก่ียวข้องได้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ สําหรับการให้
คําปรึกษาโดยฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มีแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตผู้มารับบริการ 
(3.1-1-11) รวมทั้งมีการต้ังสังคมออนไลน์ Facebook ของฝ่ายแนะแนวและจัดหางานเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการอีกด้วย (3.1-1-12) สําหรับการดําเนินงานในระดับ
คณะ เช่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  เพ่ือเป็นช่องทาง
ให้นิสิตและผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวของต่อไป (3.1-1-13) 
และคณะวิทยาศาสตร์ที่มีศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ซึ่งมีการประเมินการให้บริการของศูนย์ด้วยเช่นกัน 
(3.1-1-14) 

2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการให้
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รที่ เ ป็ นประ โยชน์ แ ก่ นิ สิ ต ในหลาย ช่ อ งทา ง  ไ ด้ แ ก่  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ งมหา วิทยาลั ย 
http://www.ku.ac.th  เว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงจากหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากน้ียังมีหน่วยงานกลางที่ดูแลนิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตดังน้ี 

2.1  กองกิจการนิสิต : ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่นิสิตได้จัดทําหนังสือคู่มือนิสิต
ประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นของหน่วยงานและบริการต่างๆ ที่นิสิตสามารถขอรับ
บริการได้ เช่น ข้อมูลเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา บริการจัดหางาน บริการหอพักใน
มหาวิทยาลัย (3.1-1-1) หรือสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://www.sa.ku.ac.th อีก
ทั้งมีบริการส่งข้อความสั้น (3.1-2-1) และรถประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ี
จําเป็นไปยังนิสิต (3.1-2-2) 

2.2  สํานักทะเบียนและประมวลผล : มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ปฏิทินการศึกษา
ประจําปี ตารางเรียน ตารางสอบ กําหนดการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาค กําหนดการประเมินผู้สอน รายช่ือ
นิสิตที่กู้ กรอ.ติดต่อทําสัญญากู้ยืม การตรวจสอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ข่าวประกาศ
ต่างๆ เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ และผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศการให้บริการต่างๆ ผ่านหน้า
เว็บไซต์ (www.registrar.ku.ac.th) นอกจากน้ี โครงการรับเข้าศึกษาต่างๆ ยังมีข่าวสารส่งถึงหน่วยงานต่างๆ 
เป็นประจําทุกเดือน (3.1-2-3) 

2.3  กองวิเทศสัมพันธ์ : มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศในเว็บไซต์ของกองวิเทศ
สัมพันธ์  และเอกสารเวียนแจ้ง  (3.1-2-4) พร้อมประสานกับหน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษาเพ่ือจัดส่งใบสมัคร
และอํานวยความสะดวกแก่นิสิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมสมัครรับทุนต่างๆ 

2.4 บัณฑิตวิทยาลัย : มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ 
(www.grad.ku.ac.th) (3.1-2-5) ได้แก่ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัคร
เข้าศึกษา ข่าวประกาศต่างๆ ฐานข้อมูลบัณฑิต เช่น ทําเนียบอาจารย์ ทะเบียนนิสิต ข้อมูลการศึกษา ห้องสมุด
วิทยานิพนธ์/การสืบค้น รายงานผลการเรียน ประชุมวิชาการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เป็นต้น 
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3.  มีการ จัดกิจกรรมเ พ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง วิชาการและวิชาชีพแก่นั กศึ กษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป็นสําคัญ จึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา รายละเอียด
ดังน้ี 

3.1   ระดับมหาวิทยาลัย : มีหน่วยงานที่ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสมาคมปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร จัด
โครงการ “การเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-3-1) กอง
กิจการนิสิต จัดโครงการเย่ียมชมอาชีพอิสระสัญจรสําหรับนิสิต (3.1-3-2) โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความ
เป็นสากล หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการทํางานและแนวคิดเพ่ือการวางแผนอาชีพ (3.1-3-3) 
โครงการส่งเสริมการมีงานทําแก่นิสิตและบัณฑิต มก. ประจําปี 2553 (3.1-3-4) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ได้จัดโครงการอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนในภาคฤดูร้อน (3.1-3-5) กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทําโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก.สู่สากล (3.1-3-6) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิตมีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้ส่งนิสิตจาก 13 คณะ ในทุก
วิทยาเขต เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในรุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17 จํานวน 236 คน ใน 111 สถาน
ประกอบการ (3.1-3-7) รวมทั้งได้ส่งนิสิตเข้าฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อีกจํานวน 111 คน 
(3.1-3-8)  

3.2   ระดับคณะวิชา : การฝึกงานและการเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะเป็นโอกาสที่นิสิตจะได้พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเข้าร่วมงานกับองค์กรภายนอกในฐานะนิสิตฝึกงาน นอกจากน้ีคณะ
วิชามีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนิสิต เช่น คณะศึกษาศาสตร์มีการจัด
โครงการประชันการสอนคณะศึกษาศาสตร์  โครงการ Teaching Contest ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (3.1-3-9) คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ MBE รุ่น 16 บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จํากัด (มหาชน) (3.1-3-10) คณะเกษตร มีการจัด
โครงการศิษย์เกษตรกร โดยให้นิสิตได้ไปเรียนรู้อาศัยอยู่กับเกษตรกร หรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การจัดการชุมชนอย่างเพียงพอ ทําให้นิสิตมีมุมมองทางวิชาชีพการเกษตรที่
หลากหลาย (3.1-3-11) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการสมัครงานเป็นประจําทุกปี
การศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัท/หน่วยงานต่างๆ มาบรรยายและจัด workshop ให้แก่นิสิต (3.1-3-12) 
เป็นต้น 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าตามคณะวิชา และมีฐานข้อมูลประวัติผู ้สําเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทํา  
(3.1-4-1) นอกจากน้ีสํานักบริการคอมพิวเตอร์มีบริการ E-mail Address for Life สําหรับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้งานได้ตลอดชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (3.1-4-2) สําหรับในส่วนของคณะวิชา
จะมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าผ่านทางสมาคมศิษย์เก่า เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการส่งข่าวสารถึง
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ศิษย์เก่าผ่านทางสารดงตาลสัมพันธ์ (3.1-4-3) คณะเกษตรมีการส่งข่าวสารถึงศิษย์เก่าผ่านทาง Face book 
ช่ือ คณะเกษตร มก. และกลุ่มคณะเกษตร KU (3.1-4-4)  คณะทรัพยากรอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําเว็บไซต์ที่
เป็นสื่อกลางส่งข่าวสารและติดต่อระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันถึงศิษย์เก่า เป็นต้น 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  หน่วยงานระดับคณะวิชามี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง เช่น คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดงานปาฐกถาทาง
วิชาการหัวข้อ“จากครู...สู่ศิษย์  แนวคิดจิตวิทยาในศตวรรษที่ 21” งานจัดประชุมรวมศิษย์เก่าประจําปีและ
การจัดกิจกรรมประกวดสื่อในศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (3.1-1-7) คณะประมง จัดทําจดหมาย
ข่าวคณะประมง และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิตและ
ศิษย์เก่าโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  วิทยากรภายนอก โดยมีหัวข้อการบรรยาย เช่น การจดสิทธิบัตร เป็นต้น 
(3.1-5-1) คณะเกษตร ได้จัดงาน AGGIE DAY ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรข้ึนทุกปี  โดยภายในงานจะมี
การจัดเสวนา “ทักษะเกษตรสู่ธุรกิจเกษตรอนาคต” เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ใหม่ให้กับศิษย์เก่า
ที่ ม า ร่ ว ม ง า น  ( 3.1-5-2)  คณะ วิ ศ วก ร ร มศ าสต ร์ มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร นํ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศึ ก ษ า ดู ง า น  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (3.1-5-3) เป็นต้น 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6.1 ผลประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต : 

มหาวิทยาลัยได้จัดบริการทางด้านน้ีไว้ที่ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจการให้คําปรึกษารายบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้คําปรึกษากลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 4.45 อยู่ในระดับดี (3.1-1-11) 

6.2 ผลประเมินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต : มหาวิทยาลัยได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศนิสิต และระบบเกรดออนไลน์ โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
มีค่าเฉล่ีย 3.90 อยู่ในระดับดี (3.1-6-1)  

6.3 ผลประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต : 
มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลการจัดกิจกรรม“การเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ให้แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี โดยมีความคิดเห็นว่า
โครงการฝึกอบรมให้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ทั้งการเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง ได้
เทคนิคการเขียนใบสมัคร และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร (3.1-6-2) นอกจากน้ี กองบริการการศึกษาได้มีการ
ประเมินผลโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้นิสิตที่มีการพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมก่อนจบ
ออกไปทํางาน โดยมีค่าเฉล่ียผลการประเมิน 4.35 อยู่ในระดับดี (3.1-6-3) 

 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

สนองความต้องการของนักศึกษา   
7.1 การปรับปรุงการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต :  

ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้นําผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการมาใช้เป็นข้อมูลใน
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การพัฒนางานให้บริการแก่นิสิต โดยมีการหารือกันในที่ประชุมของศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นิสิต (3.1-7-1) 

7.2 การปรับปรุงการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต : สํานักบริการคอมพิวเตอร์
โดยคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของ
คณะทํางานร่วม และตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศนิสิต และระบบ
เกรดออนไลน์ (3.1-7-2)  

7.3 การปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต : 
มหาวิทยาลัย และคณะวิชามีการนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของหัวข้อกิจกรรม กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงสุด 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 53 

ผลการประเมิน 
การประเมินเป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
สกอ. ที่ 3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน บรรล ุ

 

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบของคณะกรรมการประเมินฯ 
-   มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคญักับการพัฒนากิจกรรมนิสิต อย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อบังคับการ 

  ดําเนินงานอย่างชัดเจน (15 กิจกรรม 100 ช่ัวโมง) 
-   ไม่มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทีใ่ห้บรกิารกับศิษย์เก่า 
-   มีระบบ KU Alumni Service ในการให้บริการสําหรบัศิษย์เก่า 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 คู่มือนิสิตประจําปีการศึกษา 2553 
3.1-1-2 แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ hotline ศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
3.1-1-3 แบบสอบถามข้อมูลนิสิต งานฐานข้อมูลเพ่ือการมีงานทํา 
3.1-1-4 เว็บไซต์   http://nisit.kasetsart.org/webformjob_main.aspx 
3.1-1-5 ขั้นตอนการให้บริการงานให้คําปรึกษา 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-6 โครงการนิเทศงานบุคลากรสายงานนักวิชาการศึกษา ปี 2554 
3.1-1-7 เว็บไซต์ http://eduserv.ku.ac.th/ 
3.1-1-8   แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
3.1-1-9  รายงานผลการจัดอบรมเร่ือง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คําปรึกษาแก่นิสิต” 

3.1-1-10 โครงการปฐมนิเทศ “มอบลูกเป็นศิษย์ มอบชีวิตเป็นครู” ของคณะศึกษาศาสตร ์
3.1-1-11 การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน (การให้คําปรึกษากลุ่ม)  

และการให้คําปรึกษารายบุคคล 
3.1-1-12 เว็บไซต์ www.facebook.com/#!/go.sa.ku 
3.1-1-13 SAR  คณะสัตวแพทยศาสตร ์
3.1-1-14 แบบประเมินการให้บริการศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ของคณะวิทยาศาสตร์ 
3.1-2-1 ใบขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อความส้ันผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) 
3.1-2-2 ใบขอใช้บริการรถประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต 
3.1-2-3 ข่าวสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3.1-2-4 เว็บไซต์ http://www.intaff.ku.ac.th ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ 

และเอกสารเวียนแจ้ง 
3.1-2-5 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ku.ac.th 
3.1-3-1 รายงานการดําเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ในรอบ 2 ปี 
3.1-3-2 โครงการเย่ียมชมอาชีพอิสระสัญจรสําหรับนิสิต 
3.1-3-3 โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์

ชีวิตการทํางานและแนวคิดเพ่ือการวางแผนอาชีพ รุ่นที่ 8 
3.1-3-4 โครงการส่งเสริมการมีงานทําแก่นิสิตและบัณฑิต มก. ประจําปี 2553 
3.1-3-5 เว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th 
3.1-3-6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก.สู่สากล 
3.1-3-7 สรุปรายช่ือนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16-17 

3.1-3-8 สรุปรายช่ือนิสิตที่เข้าฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
3.1-3-9 SAR คณะศึกษาศาสตร ์
3.1-3-10 SAR คณะเศรษฐศาสตร์ 
3.1-3-11 SAR คณะเกษตร 
3.1-3-12 SAR คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-1 เว็บไซต์  https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ 
3.1-4-2 เว็บไซต์  http://www.cpc.ku.ac.th/alumni/index.php 
3.1-4-3 สารดงตาลสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-4-4 เว็บไซต์คณะเกษตร 
3.1-5-1 SAR  คณะประมง 
3.1-5-2 SAR  คณะเกษตร 
3.1-5-3 สรุปการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ซ่อมใหญ่ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
3.1-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 

(สํานักบริการคอมพิวเตอร์) 
3.1-6-2 สรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรม“การเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ให้แก่

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-6-3 รายงานผลการจัดสัมมนา  วันสถาปนาประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-7-1 บันทึกช่วยจําศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะทํางานระบบสารสนเทศนิสิต รายงานการประชุมระบบเกรด

ออนไลน์ 
 

แหล่งข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริการการศึกษา  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต 
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ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

เป้าหมาย : 6 ข้อ   
        

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่าง

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
   
ผลการดําเนินงาน 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตโดยมีงบประมาณ 2553  
ได้อนุมัติเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยทุกวิทยาเขตมีงบประมาณและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิตในแนวทางเดียวกันภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแลพัฒนากายภาพและรอง
อธิการบดีวิทยาเขตผ่านทางคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต  ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตของแต่ละคณะเข้า
ร่วมเป็นกรรมการและมีกองกิจการนิสิตเป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งทํางานได้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก 

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังน้ี 
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มี
การประชุมพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนานิสิต แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ครอบคลุมกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (3.2-1-1)  
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2. มี กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั กษ ะ ก า รป ร ะ กั น คุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้สํานักประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือ
ทําหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานการพัฒนานิสิตใน
ภาพรวม ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทําสรุปข้อมูลเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัย
ตามคําสั่งที่ 4539/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (3.2-2-1) โดยมีการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพ
กิจการนิสิต เพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สํานัก
ประกันคุณภาพ ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง กิจกรรมการถอดบทเรียน
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 (3.2-2-2) 
และโครงการนําร่องตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 (3.2-2-3) เพ่ือให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ นอกจากน้ี ในระดับคณะวิชามีการดําเนินการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพเช่นกัน  

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1 การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีนําความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการ

ประสานงานด้านประกันคุณภาพ และสํานักประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง 
กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ปี 
พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นการดําเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้นําองค์กร
กิจกรรมนิสิตทุกวิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินกิจกรรมนิสิต  แนวทางและการดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต รวมท้ังระดม
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิต 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นํานิสิตเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ (3.2-3-1) นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2553  
สํานักประกันคุณภาพได้ริเริ่มการจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพองค์การกิจกรรมนิสิต โดยเริ่มจากการตรวจ
ประเมินองค์การบริหารองค์การนิสิต และสภาผู้แทนนิสิต (3.2-3-3) 

 3.2 การส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานําความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม โดยโครงการ 
สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา (3.2-3-2) จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
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1) กิจกรรมปฐมนิเทศ ของสาขาการจัดการทรัพยากร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
2) กิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษา ของสาขาการจัดการทรัพยากร 
3) กิจกรรมไหว้ครู ของสาขาการจัดการทรัพยากร 
4) กิจกรรมปีใหม่ ของสาขาการจัดการทรัพยากร 
5) โครงการสัมมนาวิชาการของนิสิต ของสาขาพัฒนาสังคม 
6) กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ของสาขาพัฒนาสังคม 
7) กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ของสาขาพัฒนาสังคม 
8) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ของสาขาพัฒนาสังคม 
9) กิจกรรมทําบุญสาขาฯและรดน้ําดําหัว ของสาขาพัฒนาสังคม 
10) กิจกรรมวันพัฒนา มก. ของสาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
11) โครงการธรรมะนําใจ ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  เป็นต้น 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างสถาบันอ่ืนๆ ดังน้ี 

  4.1  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบัน : มีการสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้นํานิสิต (3.2-4-1) เพ่ือให้ผู้แทนชมรม/สโมสรนิสิตรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางาน/การจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคการทํางาน แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน/
กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมนิสิต หรือการบริหารงานในชมรม/สโมสรนิสิตในปี
ต่อไปให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นํากิจกรรมนิสิตภายในวิทยาเขตเพื่อให้ร่วมกัน
ขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว 

4.2  การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน : มีการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพจากภายนอก เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 9 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งลงนามโดยประธานสภาผู้แทนนิสิต และ
นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต (3.2-4-2) และมีกิจกรรมร่วมกันในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ในการสัมมนา
หัวข้อเรื่อง “กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา” วิทยากร
โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  และการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับอุดมศึกษา” วิทยากร โดย ดร.ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการอบรมเชิญปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมนิสิตนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ” วิทยากรโดย ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาและแนะแนว และบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (3.2-4-3)  

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ตามนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน
กิจการนิสิตในปี 2554 ซึ่งได้มีการประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 
(3.2-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ได้นําผลการประเมินมาใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตในรอบปี
ถัดไป ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต และมีการจัดทําสรุปผลการสัมมนาไปยังบุคคลที่
เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ (3.2-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 53 

ผลการประเมิน 
การประเมินเป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
สกอ. ที ่3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรล ุ

 

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบของคณะกรรมการประเมินฯ 
-  มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิตได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 และทันต่อเวลา 
 

รายการหลักฐาน   
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนพัฒนานิสติ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.2-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 4539/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

3.2-2-2 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง กิจกรรมการถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2554 

3.2-2-3 โครงการนําร่องตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-3-1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง กิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ. 2554  

3.2-3-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
3.2-4-1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นํานิสิต 
3.2-4-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของนิสิตนักศึกษาฯ 
 

3.2-4-3 กําหนดการพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพ 

3.2-5-1 สรุปผลโครงการสัมมนากิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ตามนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

แหล่งข้อมูล  :  กองกิจการนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักประกันคุณภาพ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   กองกิจการนิสิต  
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทาง 

จิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตัง้อาจารย์ท่ีปรกึษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึง

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ท่ีทําให้อาจารย์สามารถดแูลนักศึกษาได้ท่ัวถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษา
ในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้ังท่ีเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งตอ่ข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่ม ผู้สอนหรือ 
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่า
การแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรอืระดับสถาบนั เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ
หรือให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาท่ีขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดแูลสุขภาพกายและสขุภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบันท่ีจะดูแลได ้

1.5 ผู้เก่ียวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผดิชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ 
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบนักับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
2.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต ์สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัย
และท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการตดิตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลขา่วสาร 
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน

แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ นํามาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝกึประสบการณ์ทาง
วิชาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผดิชอบ
หลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการตดิตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุน วิจัยการรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งขา่วให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรว่มมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปน็กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีดี
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้วยังทําให้ศิษย์
เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บรกิาร 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับ

ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
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6.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บรกิารทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผดิชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผดิชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถอืว่ามีการบริการท่ีอยู่ในระดับด ีหากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ด้านใดท่ียังไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค 
เพื่อหาแนวทางการปรบัปรงุการให้บริการ ท้ังน้ี ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรบัปรงุการให้บริการด้วย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกระดับและมกีาร
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรงุการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียังไม่บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของ
การให้บริการทุกด้านตามแผนท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ี
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพฒันาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรอืสถาบันมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ท้ังน้ีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี)ท่ี
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนั่กศึกษา 
สถาบันมกีารพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขให้

นักศึกษาระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดาํเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีสถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สถาบันตอ้งส่งเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปน้ี ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
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สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผูร้บัผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดย
มีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตวับ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการประเมนิความสําเร็จ และมีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผดิชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรบัปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู ้(KM: knowledge management) การให้นักศึกษานํา เสนอผลการดําเนินงาน 
(ผลการประเมนิ) ในท่ีประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการ
วางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งช้ีความสําเร็จการประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ท่ีรับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ท้ังน้ี สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
สถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละป ีสถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวที
หรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจด
กิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบตดิตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนด 
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5.2 สถาบันกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบป ี

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกตใ์ช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจดุอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านท่ียังไม่
บรรลผุลเท่าท่ีควร 

6.2 สถาบันนําเสนอผลให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับรบัรู ้และมีการระดมความคิดในการพฒันา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 



1 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทาง 

จิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตัง้อาจารย์ท่ีปรกึษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึง

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ท่ีทําให้อาจารย์สามารถดแูลนักศึกษาได้ท่ัวถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษา
ในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้ังท่ีเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งตอ่ข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่ม ผู้สอนหรือ 
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่า
การแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรอืระดับสถาบนั เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ
หรือให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาท่ีขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดแูลสุขภาพกายและสขุภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบันท่ีจะดูแลได ้

1.5 ผู้เก่ียวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผดิชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ 
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบนักับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
2.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต ์สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสาร

ท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัย
และท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการตดิตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลขา่วสาร 

เอกสารหมายเลข 2  



2 

 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน

แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ นํามาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝกึประสบการณ์ทาง
วิชาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผดิชอบ
หลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการตดิตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุน วิจัยการรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งขา่วให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรว่มมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปน็กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีดี
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้วยังทําให้ศิษย์
เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บรกิาร 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับ

ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
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6.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บรกิารทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผดิชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผดิชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถอืว่ามีการบริการท่ีอยู่ในระดับด ีหากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ด้านใดท่ียังไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค 
เพื่อหาแนวทางการปรบัปรงุการให้บริการ ท้ังน้ี ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรบัปรงุการให้บริการด้วย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เก่ียวข้องทราบทุกระดับและมกีาร
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรงุการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียังไม่บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของ
การให้บริการทุกด้านตามแผนท่ีกําหนด 

7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ี
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพฒันาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรอืสถาบันมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ท้ังน้ีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี)ท่ี
นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนั่กศึกษา 
สถาบันมกีารพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขให้

นักศึกษาระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดาํเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีสถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สถาบันตอ้งส่งเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปน้ี ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
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สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผูร้บัผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดย
มีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตวับ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการประเมนิความสําเร็จ และมีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผดิชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรบัปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู ้(KM: knowledge management) การให้นักศึกษานํา เสนอผลการดําเนินงาน 
(ผลการประเมนิ) ในท่ีประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการ
วางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งช้ีความสําเร็จการประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ท่ีรับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ท้ังน้ี สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
สถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละป ีสถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวที
หรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจด
กิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบตดิตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนด 
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5.2 สถาบันกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบป ี

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกตใ์ช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจดุอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านท่ียังไม่
บรรลผุลเท่าท่ีควร 

6.2 สถาบันนําเสนอผลให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับรบัรู ้และมีการระดมความคิดในการพฒันา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 


