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องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 : มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1 

2. มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3. มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา 

4. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา 

5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

6. มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี 

8. นาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและ

ศิษยเ์ก่า 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

           ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  7  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  คือ   

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1. สาํนกังานอธิการบดี  มีการสาํรวจความตอ้งการ

จาํเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1  

  สนอ.3.3.1.1 

2. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา  

  สนอ.3.3.1.2 

สนอ.3.3.1.3 

สนอ.3.3.1.4 

สนอ.3.3.1.5 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

3. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดับริการดา้นกายภาพ   

ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา  

  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 

สนอ.3.3.1.11 

4. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดับริการใหค้าํปรึกษา

แก่นกัศึกษา  

  สนอ.3.3.1.12 

5. สาํนกังานอธิการบดี  มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  

  สนอ.3.3.1.13 

สนอ.3.3.1.14 

6. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดัโครงการเพื่อพฒันา

ประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  

  สนอ.3.3.1.15 

7. สาํนกังานอธิการบดี  มีการประเมินคุณภ าพของการ

ใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจาํทุกปี  

  สนอ.3.3.1.16 

8. สาํนกังานอธิการบดี  มีการนาํผลการประเมิน

คุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่

นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

   

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้  :  ระดบั  5  เกณฑป์ระเมิน  :  1   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี    :  ระดบั  7  เกณฑป์ระเมิน  :  2   คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  :  ระดบั  5   ผลการดาํเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย 

              ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  :  ระดบั  7   เกณฑป์ระเมิน  :  2   คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปีการศึกษา  2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  7  ตามเกณฑม์าตรฐาน  

สกอ.  คือ 

1. สาํนกังานอธิการบดี  มีการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1  (เอกสาร

หมายเลข  สนอ.3.3.1.1) 
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2. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดับริการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ

เรียนรู้  ของนกัศึกษา   ไดแ้ก่  มีการจดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพื่อช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบถึงส่ิงท่ี

นกัศึกษาจะตอ้งรู้  (เอกสารหมายเลข   สนอ.3.3.1.2)  มีระบบสืบคน้หนงัสือทางอิเล็คทรอนิคส์  (เอกสาร

หมายเลข  สนอ.3.3.1.3)               มีคู่มือนกัศึกษาแนะนาํทางด้านวชิาการ  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.4)  มี

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหบ้ริการแก่นกัศึกษา ในการคน้หา /ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวทิยาลยั   (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.5) 

3. สาํนกังานอธิการบดี   มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา                   

โดยมีการพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทรัพยอ์ยา่งเหมาะสมเป็นประจาํ

ต่อเน่ืองทุกปี  (เอกสารหมายเลข  สนอ .3.3.1.6)  มีการจดับริการดา้นหอพกันกัศึกษา  (เอกสาร

หมายเลข  สนอ .3.3.1.7)   มีการบริการดา้นอนามยั  ไดแ้ก่  มีหอ้งพยาบาลพร้อมเจา้ห นา้ท่ี

พยาบาลวชิาชีพประจาํมหาวทิยาลยัท่ีใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัสุขภาพ  มีการจดัโครงการตรวจ

สุขภาพประจาํปี  (เอกสารหมายเลข  สนอ .3.3.1.8)  และบริการดา้นเวชภณัฑ ์ มีสถานท่ีออก

กาํลงักายสาํหรับนกัศึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ .3.3.1.9)      มีระบบจาํหน่ายอาหาร  โดยมี

การแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จดับริการอาหาร       กบัมหาวทิยาลยัซ่ึงมี

นกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย  (เอกสารหมายเลข  สนอ .3.3.1.10)  มีการจดัระบบความ

ปลอดภยัในสถานศึกษาใหก้บันกัศึกษา  โดยการ จา้งบริษทัรักษาความปลอดภยัและ            มี

กาํหนดหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ภายในมหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข  สนอ .3.3.1.11) 

4. สาํนกังานอธิการบดี   มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยจดัใหมี้อาจารยท่ี์

ปรึกษา   ประจาํหมู่เรียน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.12) 

5. สาํนกังานอธิการบดี   มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษ าและศิษย์

เก่า  เช่น  บอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ืองทุนการศึกษา  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการ ศึกษาต่อ   บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัแหล่งงาน  มีการจดัโครงการวนันดัพบแรงงาน  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.13)  

มีระบบสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งงานวา่งทางเเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั  (เอกสารหมายเลข  สนอ .

3.3.1.14) 

6. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษา  

(เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.15) 

7. สาํนกังานอธิการบดี   มีการประเมินคุณภาพของกา รใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งต้ นเป็น

ประจาํทุกปี  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.1.16) 

8. สาํนกังานอธิการบดี  ยงัไม่มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันา          

การจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
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จุดแข็ง  

 -   

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 
 

จุดอ่อน 

ยงัจดับริการแก่นกัศึกษาไม่ครบทั้ง 5 เร่ือง 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ควรจดับริการแก่นกัศึกษาใหค้รบทั้ง 5 เร่ือง 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.3.3.1.1 เอกสารสรุปผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

สนอ.3.3.1.2 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2552 

สนอ.3.3.1.3 เวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนอ.3.3.1.4 คู่มือการศึกษา  ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2552 

สนอ.3.3.1.5 เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

สนอ.3.3.1.6 รายงานการจดัสรรทุนการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2552 

สนอ.3.3.1.7 รายช่ือนกัศึกษาหอพกั  ปีการศึกษา 2551 

สนอ.3.3.1.8 โครงการตรวจสุขภาพประจาํปี 2551 

สนอ.3.3.1.9 ภาพถ่ายสถานท่ีออกกาํลงักาย 

สนอ.3.3.1.10 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการจดับริการอาหาร 

สนอ.3.3.1.11 บนัทึกการจา้งบริษทัรักษาความปลอดภยั  และคาํสั่งกาํหนดหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์

ภายในมหาวทิยาลยั 

สนอ.3.3.1.12 คาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ท่ี  2183/2552  เร่ือง  แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

นกัศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2552 
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.3.3.1.13 โครงการวนันดัพบแรงงาน  “สร้างอาชีพ  รายได ้ เศรษฐกิจไทยเขม้แขง็” 

สนอ.3.3.1.14 เวบ็ไซตข์องกองพฒันานกัศึกษา 

สนอ.3.3.1.15 - โครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษา  “การเตรียมความพร้อม

กา้วสู่...ตลาดแรงงาน” 

- โครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษา  “การเสริมสร้างความรู้

ในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง” 

สนอ.3.3.1.16 เอกสารสรุปผลการประเมิน 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 :  มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอด คลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนัและ

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภท            

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี 

-  กิจกรรมวชิาการ 

-  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

-  กิจกรรมนนัทนาการ 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและ

องคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 

4. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพือ่พฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
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ผลการดําเนินงาน 

           ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  คือ   

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร 

/ หลกัฐาน มี ไม่มี 

1. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดัทาํแนวทางส่งเสริม

การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถาบนั

และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  

  สนอ.3.3.2.1 

2. สาํนกังานอธิการบดี  มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและ

องคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบ       

ทุกประเภท  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน             

5 ประเภท ดงัน้ี 

     - กิจกรรมวชิาการ 

     - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

     - กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

     - กิจกรรมนนัทนาการ 

     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  

  สนอ.3.3.2.2 

3. สาํนกังานอธิการบดี  มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งท่ีจดัโดย

สถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา  

  สนอ.3.3.2.2 

4. สาํนั กงานอธิการบดี  มีการนาํผลการประเมิน        

ไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา  

อยา่งต่อเน่ือง  

  สนอ.3.3.2.3 

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้  :  ระดบั  4  เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ระดบั  4  เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  :  ระดบั  3   ผลการดาํเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย 

              ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  :  ระดบั  4   เกณฑป์ระเมิน  :  3   คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา  2552 สาํนกังานอธิการบดี  มีผลงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน  สกอ.  

คือ 

1. สาํนกังานอธิการบดี  มีการจดัทาํแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั

วสิัยทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะ บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา โดยมีการ ประชุมจดัสรรงบประมาณ  กาํหนดแผนงานการดาํเนินงานประจาํปี

การศึกษา  2551  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.1) 

2. สาํนกังานอธิการบดี   ไดส่้งเสริมให้องคก์ารนกัศึกษา จดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุก

ประเภท        โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการใน  5  ประเภท  ไดแ้ก่  เอกสารสรุปผลการดาํเนิน

โครงการ  ประจาํปีการศึกษา 2552  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.2) 

3. สาํนกังานอธิก ารบดี  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  

ท่ีจดัโดยองคก์ารบริหารนกัศึกษาและกองพฒันานกัศึกษา   ในปีการศึกษา  255 2  (เอกสาร

หมายเลข  สนอ.3.3.2.2) 

4. สาํนกังานอธิการบดี   มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรม  เพื่อพฒันา

นกัศึกษา    อยา่งต่อเน่ือง  (เอกสารหมายเลข  สนอ.3.3.2.3)   
 

 

จุดแข็ง  

 มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาอยา่งนอ้ย 5 ดา้น  ตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาฯ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรจดักิจกรรมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น  ตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 

จุดอ่อน 

 - 

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- 
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รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.3.3.2.1 - รายงานประจาํปี 2552 

- เอกสารสรุปผลการประชุมจดัสรรงบประมาณกิจกรรมนกัศึกษา 

- หนงัสือแผนงานโครงการกิจกรรมนกัศึกษา  ปีการศึกษา  2552 

- Action  Plan  ปีงบประมาณ  2551 - 2552 

สนอ.3.3.2.2 เอกสารสรุปผลการดาํเนินโครงการกิจกรรมทั้ง  5  ดา้น 

สนอ.3.3.2.3 - เอกสารแผนงานโครงการกิจกรรมนกัศึกษา  ปีการศึกษา  2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


