
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

  ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานอธิการบดี  อยู่ภายใต้               

การก ากับดูแลด้านนโยบาย โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  และจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ 

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้มีการประเมินตนเองมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2550                  

มีการพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุม

ตามมาตรฐาน ของ สมศ.และ สกอ. ประกอบ ด้วย 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี ้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ได้ตรวจประเมินคุณภาพของส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551                   

คณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้                   

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนกิจการนักศึกษา จึงได้น ามาปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองใน             

ปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้  ในปีการศึกษา 2552 ได้รับนโยบายจาก

รัฐบาลในเรื่องสถานศึกษา 3 ดี จึงมีการเพิ่มองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี และพิจารณาเพิ่มตั วบ่งชี้                  

ในภารกิจหลักด้วย ดังนั้นในปีการศึกษา 2552 จึงมีการประเมินตนเองใน 8 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด 

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ของสกอ. ที่ปรับแก้ไขในปี 2553 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ โดยใช้            

ตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้

ตามนโยบายของรัฐบาล“สถานศึกษา 3 ดี” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน  

18 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ 

ส่วนกิจการนักศึกษา จึงมีการปรับตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย โดยมี               

8 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้โดยใช้ตัวบ่งชี้ตาม

แนวทางการพัฒนา ของสกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งชี ้จ านวน 23 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ตามนโยบาย

ของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 18 ตัวบ่งชี ้

และตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ตัวบ่งชี ้รวมทั้งหมด  11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ ส่วนกิจการ-

นักศึกษา มีการประเมินตนเองใน 8 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัย

ได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีโดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของสกอ. ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งช้ี 

จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ทุกตัวบ่งช้ี จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ (จากการประสานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อมูลว่า 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในองค์ประกอบที่  10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 

“สถานศกึษา 3 ดี (3D) ทั้งตัวบ่งชี ้ ที่ 10.1 และ 10.2 ไม่ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม           

ตัวบ่งชี้นี้) ส่วนกิจการนักศึกษา มีการประเมินตนเองใน 7 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้และ

ระดับผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 และผลสรุปจุดเด่น-

แนวทางเสริม และจุดอ่อน-แนวทางแก้ไขในภาพรวม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3   



 ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นผลการประเมินตนเองของสว่นกิจการนักศึกษาได้ดังนี้  
        1. ในภาพรวมผลการประเมินตนเองของส่วนกิจการนักศึกษาได้คะแนน 4.90 จาก

คะแนนเต็ม 5     

        2. เมื่อพจิารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด 19 ตัวบ่งช้ี พบว่ามีตัวบ่งชีท้ี่มีผลการประเมิน                

อยู่ในระดับคะแนน 5 ทั้งสิน้ 17 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 

     1) ตัวบ่งชีท้ี่    1.1   :   กระบวนการพัฒนาแผน 

     2) ตัวบ่งชีท้ี่    2.8  :   ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดใหก้ับนักศึกษา 

      3) ตัวบ่งชีท้ี่     3.1   :   ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

     4) ตัวบ่งชีท้ี่    3.2   :   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

      5) ตัวบ่งชีท้ี่    6.1   :   ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

     6) ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

     7) ตัวบ่งชีท้ี่    7.1   :   ภาวะผู้น าของผู้บริหารหนว่ยงาน 

     8) ตัวบ่งชีท้ี่   7.2  :   การพัฒนาหนว่ยงานสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู ้

    9) ตัวบ่งชีท้ี่    7.3   :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

    10) ตัวบ่งชีท้ี่    7.4  :   ระบบบริหารความเสี่ยง 

   11) ตัวบ่งชีท้ี่  12.1  :  มีบริการด้านหอพักนักศกึษา 

   12) ตัวบ่งชีท้ี่  12.2  :   มีบรกิารด้านทุนการศกึษา 

   13)  ตัวบ่งชีท้ี่  12.3  :  มีการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

   14) ตัวบ่งชีท้ี่  12.4  :   การส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

    15) ตัวบ่งชีท้ี่  12.5  :   มีบริการด้านแนะแนว 

   16) ตัวบ่งชีท้ี่  12.6   :  มีบริการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของนักศกึษา 

   17) ตัวบ่งชีท้ี่  12.7  :  มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

และตัวบ่งชีท้ี่มผีลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 4 มี 2 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 

    1) ตัวบ่งช้ีที่     9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

    2) ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 


