
ส่วนที่ 3 
จุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางการแก้ไข 

 
 จากรายละเอียดของการประเมินผลการประเมินการดําเนินงานและการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2  สรุปจุดเด่น – แนวทางเสริม และจุดอ่อน – แนวทางการแก้ไขในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

องค์ประกอบ 
 

 

จุดเด่น 
 

แนวทางเสริม 
 

จุดอ่อน 
 

แนวทางแก้ไข 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
    3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลู
ข่าวสาร 

 
1. หน่วยงานภายในส่วนกิจการ
นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้คําปรึกษามีการประสานงานกัน
ภายใน ในการให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ประสบปัญหาในทุกด้าน
ให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได ้
รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาด
และเกิดทักษะในการแก้ปัญหาใน 
ครั้งต่อไปและมีการส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกอย่างเป็นระบบ 
โดยผู้ให้คําปรึกษายึดมั่นใน
จรรยาบรรณของผู้ให้คําปรึกษาที่ดี 
และรักษาเป็นความลับ 
 
 
 
 

 
1. มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร : เทคนิคการ
ให้คําปรึกษาเบื้องต้น กิจกรรม : 
จิตอาสา... เพื่อนช่วยเพื่อน 
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะ
ได้รับการฝึกทักษะเบื้องต้นของ
การ ให้คําปรึกษา และมีการ 
ประชุมกลุม่นักศึกษาแกนนําที่
เป็นจิตอาสาในการให้คําปรึกษา
แก่เพื่อนตามกระบวนการที่ได้รับ
การฝึก ซึ่งสามารถให้คําปรึกษา
แก่ผู้มารับคําปรึกษาทั้งพี่ เพื่อน 
หรือน้องได้ในเบื้องต้น 

 
1. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมบาง
คนเท่านั้นทีมีความสามารถในการ
ให้คําปรึกษาได ้
2. นักศึกษาไม่กล้ามาขอรับ 
คําปรึกษา เนื่องจากกังวลเรื่อง
การรักษาความลับ  

 
1. มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่นักศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการนํานักศึกษา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ
พัฒนานักศึกษา และเน้นให้เห็น
ความสําคัญของการช่วยเพื่อน
และการรักษาความลับที่เพื่อน
ให้ความไว้วางใจ 
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
เข้ารับการอบรมเทคนิคการให้
คําปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
และเป็นประโยชน์ในการให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาใน         
ความดูแล 
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  3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. ส่วนกิจการนักศึกษามโีครงการ/
กิจกรรม ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในด้านต่างๆ จํานวนมาก          
ที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมไดต้าม
ความสนใจ และส่วนกิจการนักศึกษา
ยังได้เลือกนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการ
พัฒนาเฉพาะด้านเข้าร่วมกิจกรรม
โดยเฉพาะอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาให้มาก
ที่สุดโดยยึดนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา และนํา
ข้อเสนอแนะของนักศึกษามา
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ในบางกิจกรรมที่สนใจ
เนื่องจากไม่มเีวลาว่างในช่วง
ดังกล่าว เพราะมีการนัดหมาย
เรียน หรือสอบนอกตาราง หรือมี
ปฏิบัติการนอกเวลา 

1. เคยเสนอมหาวิทยาลยั
พิจารณาจัดสรรเวลาที่ว่างจาก
การเรยีนการสอน เพื่อให้ใช้เวลา
ดังกล่าวเพื่อการทํากิจกรรม ซึ่ง
มหาวิทยาลยัจัดสรรเวลาให้ใน
ช่วงเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ 
ในทุกสัปดาห์ แต่การปฏิบัติจริง 
ยังคงมีการเรยีนการสอนใน
ช่วงเวลาว่างนี้ และวันว่างเสาร-์
อาทิตย์ นักศึกษาอาจติดการ
เรียนการสอน การสอบ ทําให้ไม่
ค่อยมีช่วงเวลาว่าง ผู้จัดกิจกรรม
ต้องพยายามเลือกช่วงเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งทําให้หลาย
กิจกรรม  ไม่ได้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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6 การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  6.1 ระบบและกลไกการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 
1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
2. บุคลากรในงานสามารถให้บริการ
และรองรับการจัดการแสดงในงาน
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

 
 
1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มเตมิ 
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่มีภาระ
การให้บริการและสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยมาก จึง
ไม่สามารถที่จะขยายงานให้มาก
ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ และ
พัฒนานักศึกษาไปสูร่ะดับภาค
หรือระดับชาติได ้

 
 
1. ไม่มีสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อม
ทักษะด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย 
ห้องฝึกซ้อมร้องเพลง ห้องโสต 
และห้องเก็บอุปกรณ์การแสดง 
เนื่องจากห้องที่ใช้อยู่เป็นลักษณะ
ห้องสํานักงาน ห้องชมรมต่างๆ 
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใช้
เป็นห้องสํานักงานและห้องฝึก
ทักษะต่างๆจํานวน 6 ห้อง              
ไม่สามารถเก็บเสียงได้ มีพื้นที่      
ขนาดเล็ก เกิดปัญหาเสยีงรบกวน
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่
อยู่ในบริเวณที่ใกลเ้คียง อีกทั้งใน
การฝึกซ้อมรวมวง ที่มีเครื่อง
ดนตรีและนางรําหรือผูแ้สดงต้อง
ใช้พื้นที่มาก ซึ่งลานที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อมเป็นลานสนามหญ้าหน้า
ห้องชมรมดนตรีและนาฏศิลปะ
ไทย มทส.ไม่มหีลังคาและแสง
สว่างไม่เพียงพอหากมีฝนตกไม่
สามารถฝึกซ้อมได ้
 
 

 
 
1. มหาวิทยาลัยควรให้การ
สนับสนุนให้มีการสร้างสถานที่
ฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป
โดยเฉพาะสําหรับการฝึกซ้อม
และอาจใช้เป็นที่ดําเนินการ
แสดงได้ด้วย 
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7 การบริหารและการจัดการ  
   7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้
 

 
1. ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นหน่วย 
งานที่มีบุคลากรที่มคีวามสามารถเป็น 
วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  โดย
สามารถจัดทําหลักสตูรการฝึกอบรม
ได้เองและหลากหลายเพื่อใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา ทําให้มหาวิทยาลยั
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเชิญ
วิทยากรจากภายนอก 
2. ส่วนกิจการนักศึกษา มีการพัฒนา
งานเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ระบบลําดับคิว ให้บริการทํา
สัญญากู้ยืมเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับ 
สนุนให้มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และสนับสนุนให้บุคลากรมีเวลาใน
การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นการ
พัฒนาทั้งตนเอง และงานใน
ภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบ 

 
1. ยังขาดการนําความรู้ที่ไดม้า
ถ่าย ทอด เผยแพร ่และให้ผู้อื่น
นําไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติงาน
ได้จริง 
 
 

 
1. คณะทํางาน KM ส่วนกิจการ
นักศึกษา เสนอให้มีการจัดทํา 
Bloc KM เพื่อเผยแพร่และ
แบ่งปันข้อมูล 
2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ความรู้
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการนํา
ความรู้มาใช้ประโยชน์ 
 
 

12  ภารกิจหลักของส่วนกิจการ
นักศึกษา    
12.1 บริการด้านหอพักนักศึกษา 

 
 
1. หอพักนักศึกษามีสวัสดิการและ
ให้บริการแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี  
เช่น มีที่ปรึกษาหอพักดูแลนักศึกษา  
24 ชั่วโมง รปภ.ดูแลและประจํา
หอพักตลอด 24 ชั่วโมง แม่บ้านดแูล
ทําความสะอาด มีหนังสือพิมพ์ให้ 
บริการที่สาํนักงานหอพักทุกหอพัก   
มี wifi ครอบคลุมทุกห้องพัก 
 

 
 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง
หอพักให้มีเครื่องอํานวย 
ความสะดวกเพิ่มเติมเช่น มี
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุ่น 
เพราะหอพักภายนอกในราคา
ใกล้เคียงกันมสีิ่งอํานวยความ
สะดวกเหล่านี้ให้กับนักศึกษา 

 
 
1.หอพักนักศึกษาก่อสร้างและใช้
งานมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม
หอพักสุรนิเวศ 1-6 มีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา มองดู
ไม่สวยงาม ไม่น่าพักอาศัย 

 
 
1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักในกลุ่ม
ดังกล่าวให้สวยงามน่าอยู่อาศัย  
1.2 เมื่อมีจาํนวนนักศึกษามาก
ขึ้นมหาวิทยาลัยควรพิจารณา
สร้างหอพักใหม่เพิ่มเติม  โดยมี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบถ้วน 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา 
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 2. มีศูนย์การเรียนรูห้อพักนักศึกษาที่
จัดสอนทบทวนรายวิชาให้กับนักศึกษา
ในรายวิชาต่างๆตลอดภาคการศึกษา  
โดยมหาวิทยาลยัจัดหาผูส้อนทบทวน
รายวิชาให้ 

2. เพิ่มสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี  มีเครื่องฉายแผ่นทึบ อุปกรณ์
สื่อโสตทัศนูปกรณ ์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ภายในศูนย์การเรยีน
หอพักนักศึกษาที่มปีระสิทธิภาพใน
การใช้งานให้มากขึ้น                   

2. อัตราค่าตอบแทนผูส้อนทบทวน
รายวิชา มีอัตราค่าตอบแทนน้อย
กว่าภายนอกมากทําให้หาผูส้อน
ทบทวนรายวิชาไดย้าก 

2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนให้กับผู้สอนทบทวน
รายวิชา เพื่อให้สามารถจัดหา
ผู้สอนได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


