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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ   

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  มีการสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาปท่ี 1  

  สนอ.3.3.1.1 

2 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  

  สนอ.3.3.1.2 
สนอ.3.3.1.3 
สนอ.3.3.1.4 
และ 
สนอ.3.3.1.5 

3 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการดานกายภาพ   ท่ี
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

  สนอ.3.3.1.6 
สนอ.3.3.1.7 
สนอ.3.3.1.8 
สนอ.3.3.1.9 
สนอ.3.3.1.10 
และ 
สนอ.3.3.1.11 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551  
 

 25 

 
การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

4 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา  

  สนอ.3.3.1.12 

5 สํานักงานอธิการบดี  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  

  สนอ.3.3.1.13 

6 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  

   

7 สํานักงานอธิการบดี  มีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  

   

8 สํานักงานอธิการบดี   มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

   

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว  :  ระดับ  1  เกณฑประเมิน  :  1   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    :  ระดับ  5  เกณฑประเมิน  :  1   คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ  5   ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย 
               ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ระดับ  7   เกณฑประเมิน  :  2   คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 ในปการศึกษา  2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ 

1. สํานักงานอธิการบดี  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  (เอกสารหมายเลข  
สนอ.3.3.1.1.) 

2. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู  
ของนักศึกษา   ไดแก  มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อช้ีแจงใหนักศึกษาทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาจะตองรู  
(เอกสารหมายเลข   สนอ.3.3.1.2)  มีระบบสืบคนหนังสือทางอิเล็คทรอนิคส  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.3)               
มีคูมือนักศึกษาแนะนําทางดานวิชาการ  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.4)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการ
แกนักศึกษา ในการคนหา/ติดตอกับหนวยงานตาง  ๆภายในมหาวิทยาลัย   (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.5) 

3. สํานักงานอธิการบดี   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา                   
โดยมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทรัพยอยางเหมาะสมเปนประจําตอเนื่องทุกป  
(เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.6)  มีการจัดบริการดานหอพักนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.7)   
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มีการบริการดานอนามัย  ไดแก  มีหองพยาบาลพรอมเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพประจํามหาวิทยาลัยที่ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.8)  
และบริการดานเวชภัณฑ  มีสถานที่ออกกําลังกายสําหรับนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.9)      
มีระบบจําหนายอาหาร  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูเขารวมโครงการจัดบริการอาหาร      
กับมหาวิทยาลัยซึ่งมีนักศึกษารวมเปนคณะกรรมการดวย  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.10)  มีการ
จัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาใหกับนักศึกษา  โดยการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยและ            
มีกําหนดหนาที่เวรรักษาการณภายในมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.11) 

4. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา   
ประจําหมูเรียน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.12) 

5. สํานักงานอธิการบดี  มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  เชน  
บอรดประชาสัมพันธเร่ืองทุนการศึกษา  บอรดประชาสัมพันธขอมูลการศึกษาตอ   บอรดประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับแหลงงาน  มีการจัดโครงการวันนัดพบแรงงาน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.13)  มีระบบสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับตําแหนงงานวางทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.5) 

6. สํานักงานอธิการบดี  ยังไมมีการจดัโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
7. สํานักงานอธิการบดี  ยังไมมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เ ร่ืองขางตน             

เปนประจําทุกป 
8. สํานักงานอธิการบดี  ยังไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนา          

การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
 

จุดแข็ง  
 -  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 

ยังจัดบริการแกนักศกึษาไมครบทั้ง 5 เร่ือง 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

ควรจัดบริการแกนกัศึกษาใหครบทั้ง 5 เร่ือง 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.3.3.1.1 เอกสารสรุปผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาชั้นปที่ 1 
สนอ.3.3.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม  ปการศกึษา 2551 
สนอ.3.3.1.3 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนอ.3.3.1.4 คูมือนักศึกษา  ปการศึกษา 2551 
สนอ.3.3.1.5 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สนอ.3.3.1.6 รายงานการจดัสรรทุนการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551 
สนอ.3.3.1.7 รายช่ือนักศึกษาหอพัก  ปการศึกษา 2551 
สนอ.3.3.1.8 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2551 
สนอ.3.3.1.9 ภาพถายสถานที่ออกกําลังกาย 
สนอ.3.3.1.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการจัดบริการอาหาร 
สนอ.3.3.1.11 บันทึกการจางบริษัทรักษาความปลอดภยั  และคําสั่งกําหนดหนาที่เวรรกัษาการณ

ภายในมหาวิทยาลัย 
สนอ.3.3.1.12 รายช่ืออาจารยที่ปรึกษา 
สนอ.3.3.1.13 โครงการวันนดัพบแรงงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 :  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต        
ท่ีพึงประสงค 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท           
โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการ 
-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมนันทนาการ 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 
ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ   

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร /  
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแนวทางสงเสริม
การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

  สนอ.3.3.2.1 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

2 สํานักงานอธิการบดี  มีการสงเสริมใหสถาบันและ
องคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบ  
ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน  
5 ประเภท ดังนี้ 
     - กิจกรรมวิชาการ 
     - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
     - กิจกรรมนันทนาการ 
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

  สนอ.3.3.2.2 

3 สํานักงานอธิการบดี  มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  

  สนอ.3.3.2.2 

4 สํานักงานอธิการบดี   มีการนําผลการประเมิน  
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
อยางตอเนื่อง  

  สนอ.3.3.2.3 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว  :  ระดับ  4  เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ  4  เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ  3   ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย 
               ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ระดับ  4   เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

ในปการศึกษา  2551 สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  คือ 
1. สํานกังานอธิการบดี  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ

สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการประชุม
จัดสรรงบประมาณ   กําหนดแผนงานการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2551  (เอกสารหมายเลข           
สนอ.3.3.2.1) 

2. สํานักงานอธิการบดี  ไดสงเสริมใหองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท        
โดยอยางนอยตองดําเนินการใน  5  ประเภท  ไดแก  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ  ประจําปการศึกษา 
2551  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2) 
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3. สํานักงานอธิการบดี  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ที่จัดโดย
องคการบริหารนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา  ในปการศึกษา  2551  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2) 

4. สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนานักศึกษา    
อยางตอเนื่อง  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.3)   
 
จุดแข็ง  
 มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน  ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางนอย 5 ดาน  ตามหลักการประกันคณุภาพการศึกษาฯ อยางตอเนื่อง 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

- 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.3.3.2.1 1.  เอกสารสรุปผลการประชุมจัดสรรงบประมาณกจิกรรมนักศึกษา 

2.  หนังสือแผนงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา  ปการศกึษา  2551 
3.  Action  Plan  ปงบประมาณ  2551 - 2552 

สนอ.3.3.2.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการกิจกรรมทั้ง  5  ดาน 
สนอ.3.3.2.3 หนังสือแผนงานโครงการกิจกรรมนักศกึษา  ปการศึกษา  2552 
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ตัวบงชี้ยอยท่ี  3.2.1 มีกา รสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เปนสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน          ตามที่กําหนดไวในมาตรา  7  แหง  พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  กิจกรรม
คายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  เปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึง
สนับสนุนใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  เพื่อปลูกฝงให
นักศึกษารูจักมีความรับผิดชอบตอชุมชนและทองถ่ิน  โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดูแล
ประสานงานและสนับสนุนใหคณะวิชาตางๆ ในการจัดใหนักศึกษาจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน 
 

ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  : 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางาน เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
2. รายงานการประชุม 
3. เอกสารประกาศ  ระเบียบ  แนวนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมการจัด

กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
4. จํานวนและรายชื่อโครงการ / กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
5. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ิน 
6. เอกสารรายงานการประเมินการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
7. เอกสารประชาสัมพันธ  จดหมายขาว ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
2. มีการสงเสริมให  คณะวิชา  สถาบัน  องคการนักศึกษา  ชมรม / ชุมนุม  จัดกิจกรรม

คายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
3. มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบัน / คณะวิชา  

องคการนักศึกษา / ชมรม / ชุมนุม ทุกสิ้นปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

อยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  :    
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ  3  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ   
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ   

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการ
จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

  สนอ.3.3.2.1.1 

2 สํานักงานอธิการบดี   มีการสง เสริมใหองคการ
นักศึกษา/ชมรม  จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน
และทองถ่ิน  

  สนอ.3.3.2.1.2 

3 สํานักงานอธิการบดี  มีการติดตามและประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยองคการนักศึกษา / 
ชมรม   ทุกสิ้นปการศึกษา 

   

4 สํานักงานอธิการบดี   มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินอยางตอเนื่อง  

   

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว  :  -   เกณฑประเมิน  :  -   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ  4  เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ  4   ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
             ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ระดับ  4   เกณฑประเมิน  :  3   คะแนน 
 
 
 
 
 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551  
 

 35 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
1. สํานักงานอธิการบดี  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.1.1) 
2. สํานักงานอธิการบดี  มีการสงเสริมใหองคการนักศึกษา / ชมรม  จัดกิจกรรมคายอาสา

พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.1.2) 
3. สํานักงานอธิการบดี  มีการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดย

องคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.2.1.2) 
4. สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมคายอาสา

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินอยางตอเนื่อง  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.2.1.2) 
 
จุดแข็ง  
 มีการสงเสริมใหองคการนักศึกษา / ชมรม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
ทุกปการศึกษา  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินครั้งตอไป 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีการสงเสริมใหองคการนักศึกษา / ชมรม  จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
อยางตอเนื่อง 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

- 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.3.2.1.1 หนังสือแนวทางการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
สนอ.3.2.1.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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ตัวบงชี้ยอยท่ี  3.2.2 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  มหาวิทยาลัย  พึงกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการประจําตัวตลอดระยะเวลาเวลาในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา  โดยมีการจัดระบบอาจารยที่
ปรึกษาดานวิชาการที่เดนชัดและการชี้แจงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา  
นอกจากสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  ประกอบดวย  กิจกรรม
วิชาการ  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักขอบังคับ  ระเบียบ  และแนวทางปฏิบัติของ
สถาบัน 
ขอมูลอางอิงสาํหรับผูประเมิน  : 

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ และดานกิจกรรมตางๆ 
2. จํานวนรายชื่อโครงการ / กิจกรรมของนักศึกษา  จําแนกตามกิจกรรมประเภทตางๆ 
3. หลักฐานการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนกัศกึษา 
4. คูมืออาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 
5. คูมืออาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารรายงานการประเมนิผลระบบการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา 
7. เอกสาร  ประกาศ  ระเบยีบ  หลักเกณฑเกีย่วกับระบบอาจารยที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ 

และ ดานกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. ไมมีระบบอาจารยที่ปรึกษา 
2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาไมครบทุกดาน 
3. อาจารยที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ 
4. มีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินมาพฒันาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 
เกณฑการประเมิน  :    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ  3  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ   
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย  4  ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ   

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  ไมมีระบบอาจารยที่ปรึกษา    สนอ.3.3.2.2.1 
2 สํานักงานอธิการบดี   มีระบบอาจารยที่ปรึกษาไมครบ

ทุกดาน  
  สนอ.3.3.2.2.1 

3 สํานักงานอธิการบดี  มีอาจารยที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ  
กิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ 

  สนอ.3.3.2.2.1 

4 สํานักงานอธิการบดี   มีการประเมินผลของระบบ
อาจารยที่ปรึกษา  

   

5 สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

   

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว  :  -   เกณฑประเมิน  :  -   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ระดับ  3  เกณฑประเมิน  :  2  คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :  ระดับ  3   ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
              ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป  :  ระดับ  4   เกณฑประเมิน  :  3     คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบอาจารยที่ปรึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2.1) 
2. สํานักงานอธิการบดีมีระบบอาจารยที่ปรึกษาไมครบทุกดาน  (เอกสารหมายเลข       

สนอ.3.3.2.2.1) 
3. สํานักงานอธิการบดีมีอาจารยที่ปรึกษาทั้งดานวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ  

(เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2.1) 
4. สํานักงานอธิการบดีไมมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษา 
5. สํานักงานอธิการบดีไมมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 
 
 
 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2551  
 

 38 

จุดแข็ง  
 - 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 

1. สํานักงานอธิการบดี  ยังมีอาจารยที่ปรึกษาไมครบทุกดาน 
2. สํานักงานอธิการบดี  ยังไมมกีารประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 

1. ควรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหครบทุกดาน 
2. ควรมีการประเมินผลของระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.3.3.2.2.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


