
 

 

 

หลักการ 
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าและ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมความรู้
ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai QualificationFramework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษาพ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

 
ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบท่ี 3จ านวน 2 ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 3.1 :    ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในกิจกรรม

ต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
มหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน:ข้อ 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด 

บริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดย
อนุโลม 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
 



ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการได้แก่(1) คุณธรรมจริยธรรม(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพได้
ก าหนดเพ่ิมเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน:  ข้อ  
1. มหาวิทยาลัย/คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา

จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

 



เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
 
 


