
กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง  การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  (องคประกอบ 3.1) 

วันท่ี  15  ธันวาคม  2553 

ณ  หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา        โกไศยกานนท 

คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารยธานี  คงเพ็ชร 

  ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ หลิมตระกูล 

คุณประสาน นางสาวสโรชา  หัตถกรรม 

  นางสาวทัศวรรณ  อูยง 

  นางสาวขนิษฐา  สุริยะ 

คุณกิจ  อาจารยสาวิตรี  วัฒนศิริ 

  อาจารยลลิดา  จูมโสดา 

  นางสาววรวัฒนา  สุกรสุคนธ 

  อาจารยประยุทธ  สุวรรณศรี 

  ผศ.รัชน ี  ผิวทอง 

  อาจารยเกียรติพงษ ศรีจันทึก 

  อาจารยนิคม  ดิษฐคลึ 

  อาจารยวัฒนา  วัชรเสรีกุล 

คุณลิขิต  นางสุดารัตน  วิกิณิยะธนี 

  นางสาวน้ําทิพย  วงษตา 
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บันทึกการเลาเรื่อง 

เรื่อง การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1) 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2553 

ณ หองประชุมรพีพัฒน  ช้ัน 3 

 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร 

(ผศ.ธนพรรณ 

บุญยรัตนกลิน) 

 

 

 

 

 

 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

คณะรับแบบสอบถามจากกองพัฒนานักศึกษา และ

แจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาในชวงเวลาหลัง

กิจกรรมวันไหวครู คณะจึงดําเนินการปรับปรุงตาม

แบบประเมินผล 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

คณะใชหลักฐานเปนแบบฟอรมท่ีนักศึกษากรอกใน

การใชบริการหองสมุด หอง Self Access  รวมท้ัง

แบบฟอรมการใหคําแนะนํา การปรึกษา 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษา 

คณะจัดทําปฏิทินกิจกรรมตลอดปการศึกษาซ่ึง

ครอบคลุมกิจกรรมทุกดาน 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะมีการจัดโครงการพัฒนาเครือขายดานแนะแนว 

การศึกษา การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา การแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา การจัดทําเนียบ

เครือขาย 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกาคณะมีการจัดบริการ Internet 

ไรสายไวใหบริการนักศึกษา 

 

 

การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ท่ีมีเกณฑมาตรฐาน 8 ดาน คือ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปน

ของนักศึกษา  ปท่ี 1 

- มีการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม

ใหนักศึกษา ประเมิน โดยแบบสอบถาม 

กองพัฒนานักศึกษา จะเปนผูจัดทํา 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

ของนักศึกษา 

- มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก

นักศึกษาทุกคณะ แตสวนมากจะติด 

ปญหาดานสถานท่ีไมเอ้ือตอการบริหาร

จัดการแตการใหบริการดานอ่ืนๆเชน 

หอง Self Access  หองสมุด ทางคณะ

จะมีแบบฟอรม เพ่ือใหนักศึกษากรอก 

และเก็บสถิติไว 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ี

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

- มีการจัดบริการหองฟตเนสใหแก

นักศึกษาสําหรับการออกกําลังกาย 

แตบางคณะมีขอจํากัดเรื่องสถานท่ี 

 

แบบ KM-1 



 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษา และศิษยเกา คณะมีการจัด

หลักสูตรระยะสั้นและเชิญศิษยเกาลงทะเบียน 

เรียนฟรี และคณะจัดทํารายงานผลเปนหลักฐาน มี

การจัดงานคืนสูเหยาชาวโชติเวช และมีการประชุม

ศิษยเกาทุกเดือนโดยมีนักศึกษาท่ีเปนสโมสร

นักศึกษา เขารวมประชุมดวยมีเครือขายศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 

เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

คณะดําเนินการท้ัง 2 ขอ ขางตน และมีรายละเอียด 

Year Base Year Base เปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย 

มอบหมายใหงานกิจการนักศึกษา ซ่ึงมีอยูประจําทุก

คณะจัดทํากิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมใหกับ

นักศึกษาทุกระดับชั้นป เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา เพ่ือสําเร็จการศึกษาหรือพนจากรั้ว

ของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

กองพัฒนานักศึกษา เปนผูดําเนินการจัดโครงการ ซ่ึง

ปกติกองพัฒนานักศึกษาจะไดรับงบประมาณในการ

จัดโครงการสัมมนาคณาจารยเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

งานองคการและสโมสรนักศึกษาทุกปงบประมาณอยู

แลว  ท่ีประชุมเสนอใหกองพัฒนานักศึกษาจัดหา

วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องดังกลาวมา

เปนวิทยากร  และจัดโครงการข้ึนโดยใหคณาจารย 

และเจาหนาท่ีเขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเปนการให

ความรู พรอมเนนการฝกทักษะการปฏิบัติงานโดยให

จัดการสัมมนากลุม หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับความ

ตองการของมหาวิทยาลัย 

 

-ผูเขารวมทุกทานไดรับทราบแนว

ทางการปฏิบัติและเห็นดวยในการจัด

โครงการฯ ดังท่ีกลาวมาเพ่ือเพ่ิมความ

เขาใจและมีแนวทางปฏิบัติใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

แบบ KM-1 



 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

 และตัวนักศึกษาเปนหลัก  โดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ี

มีชื่อเสียงก็จะมีการจัดกิจกรรม Year Base แถบ

ท้ังสิ้นเพ่ือใหบัณฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ มี

ประสบการณในการทํากิจกรรม สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมได โดยไมเปนนักศึกษาท่ีจบไปแลวมีแต

ความรูเพียงอยางเดียวแตขาดประสบการณในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน ซ่ึงเปนกิจกรรมบังคับให

นักศึกษาตองเขารวมโดยการคิดเปนรอยละของ

กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนท้ังหมด ข้ึนอยู

กับมหาวิทยาลัยวาจะกําหนดเทาไร จึงถือวาผาน

เกณฑการเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ถานักศึกษาคนใด

ไมผานเกณฑการเขารวมกิจกรรมถือวาไมสําเร็จ

การศึกษา ตองซอมในสวนของการเขารวมกิจกรรม

ใหผานกอนจึงถือวาสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เล็งเห็นความสําคัญ และเปนเรื่องท่ีตองสรางความ

เขาใจใหเกิดแกบุคลากรท่ีทํางานกิจการทุกคนได

ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ KM-1 



 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

(อ.สาวิตรี วัฒนศิริ) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

คณะรับแบบสอบถามจากกองพัฒนานักศึกษา และ

แจกแบบสอบถามใหแกนักศึกษาในชวงภาค

การศึกษาท่ี 2 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

คณะดําเนินการปรับปรุงดานปญหาในการกอสราง/

หองน้ํา/และอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู เชน  เครื่องโปรเจคเตอร มีโรงยิมสําหรับเลน

กีฬา มีหองฟตเนส  สําหรับออกกําลังกาย 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาคณะมีหองฟตเนสสําหรับบริการ

นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

มีหองสําหรับใหคําปรึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษาและศิษยเกามีการบริการอินเตอรเน็ต Wifi 

ใหกับนักศึกษา 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษา และศิษยเกา 

คณะเชิญศิษยเกาเขารวมในงานท่ีจัดข้ึน และมีการ

พัฒนาประสบการณดานวิชาชีพแกนักศึกษา และ

ศิษยเกามีการจัดการเรียนการสอนพิเศษเก่ียวกับการ

สอบ (กว.) 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 

เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

มีการประเมินผลทุกครั้ง 

 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษา 

แกนักศึกษา 

- มีหองบริการใหคําปรึกษา 

- มีการเก็บขอมูลการใหบริการ 

 โดยการทําบันทึก 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนตอนักศึกษาและ 

ศิษยเกา 

- มีการจัดบริการ Internet 

- มีการจัดกิจกรรมรวมกันโดย 

เชิญศิษยเกาเขารวม 

- มีการแจงขอมูลใหแกศิษยเกา 

- มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  ทางเว็บไซด 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา

และศิษยเกา 

- มีการจัดหลักสูตรระยะสั้น 

- มีการจัดงานคืนสูเหยา 

- มีการประชุมศิษยเกา 

- มีการจัดการเรียนการสอน 

  พิเศษเก่ียวกับการสอบ (กว.) 

7. มีการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตน 

เปนประจําทุกป 

- มีการดําเนินการเหมือนกัน 

  หมดทุกคณะ 

8.นําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการมาพัฒนาการจัดการบริการ

แกนักศึกษาและศิษยเกา 

แบบ KM-1 



 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะบริหารธุรกิจ 

(อ.ลลิดา จูมโสดา) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

คณะรับแบบสอบถามจากกองพัฒนานักศึกษา และแจก

แบบสอบถามใหแกนักศึกษาในภาคการศึกษา            

ท่ี 2 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาคณะยังมีปญหาเรื่อง

ครุภัณฑท่ียังไมพรอมสําหรับตึกท่ี 

สรางใหม 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาคณะมีการดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณการ

กีฬา ใหกับนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะมีการการจัดบริการแกนักศึกษาแตยังไมมีการเก็บ

ขอมูลเปนบันทึก 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา

และศิษยเกาคณะมีการจัดกิจกรรมรวมกันโดยเชิญศิษย

เกาเขารวมและจะมีทุนใหเปลา โดยศิษยเกา พพ. 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ

แกนักศึกษา และศิษยเกา 

คณะมีการจัดโครงการของ 2 สาขา คือ สาขาบัญชี และ

สาขาการจัดการมีโครงการจัดอบรมใหกับศิษยเกา  ท่ีจะ

สอบเปนผูสอบบัญชี และมีโครงการดานบุคลิกภาพ

ใหกับนักศึกษา สาขาการจัดการแตคณะยังประสบ

ปญหาดานงบประมาณ 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง

ขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

ท้ัง 2 ขอ คณะมีการจัดประเมินและจัดทําหลักฐานทุก 

โครงการ 

- มีการดําเนินการเหมือนกัน 

  หมดทุกคณะ 

แบบ KM-1 



 

 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะเทคโนโลย ี

สื่อสารมวลชน 

(น.ส. วรวัฒนา  

สุกรสุคนธ) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาการดําเนินการท้ัง 3 ขอ ขางตน จะ

เหมือนกับคณะท่ีผานมา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะมีการการจัดบริการแกนักศึกษาแตยังโดยมีการ 

เก็บขอมูลเปนบันทึก 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

และศิษยเกาคณะมีการแจงขอมูลใหแกศิษยเกา 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 

แกนักศึกษา และศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง 

ขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา   

การดําเนินกิจกรรมเหมือนกับทุกคณะท่ีกลาวมาแตขอท่ี

เดน  คือ การจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (ขอท่ี 

4)  และการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษา   (ขอท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ KM-1 



 

 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

(อ.ประยุทธ 

สุวรรณศรี และ 

ผศ.รัชนี ผิวทอง) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาการดําเนินการท้ัง 3 ขอ ขางตน จะ

เหมือนกับคณะท่ีผานมา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะมีบริการใหคําปรึกษา แนะนําเรื่องการศึกษา/

สวนตัวและมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแล มีการจัดทํา

บันทึกและมีเครือขายแนะแนวการศึกษาของอาจารย

แนะแนว 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

และศิษยเกาคณะยังไมมีศิษยเกา 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 

แกนักศึกษา และศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง 

ขางตนเปนประจําทุกปมีการประเมินผลการใหบริการ

ท้ัง 5 เรื่องทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

คณะมีปญหาในการจัดโครงการท่ีมีความจําเพาะ 

ทําใหยากตอการเปลี่ยนสถานท่ีและรูปแบบของ

โครงการการดําเนินการขอท่ี 1-5  เหมือนกับคณะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ KM-1 



 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะสถาปตย- 

กรรมศาสตรและ 

การออกแบบ 

(อ.เกียรติพงษ 

ศรีจันทึก) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

คณะมีการจัดแบบสอบถามใหแกนักศึกษาในภาค

การศึกษาท่ี 2 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาคณะประสบปญหา

ดานหองเรียนท่ีมีนอย และไมมีหองเรียนสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนนอกเวลา 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะมีการจัดบริการใหแกนักศึกษาโดยกําหนดในตาราง

วิชาโฮมรูม 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

และศิษยเกาคณะมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บ

ไซด ถึงศิษยเกา เชน การประชาสัมพันธงานกีฬาของ

คณะ เปนตน 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 

แกนักศึกษา และศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง 

ขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ ดําเนินการครบทุกขอ แต

บางขอยังไมสมบูรณเชน การจัดหองเรียนนอกเวลา ซ่ึง

คณะมีปญหาเนื่องจากหองเรียนไมมีหองเรียนท่ีวาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ KM-1 



 

 

ผูเลา(คุณกิจ) รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

คณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม 

(อ.นิคม ดิษฐคลึ) 

มีเกณฑการวัด 8 ระดับ 

1. มีสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

คณะมีการจัดแบบสอบถามใหแกนักศึกษาในภาค

การศึกษาท่ี 2 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาคณะมีการจัดบริการ

หองสมุด ระบบ WIFI 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษา คณะมีปญหาดานขอจํากัดสถานท่ี ไมมี

พ้ืนท่ีใหนักศึกษาไดออกกําลังกายและเลนกีฬา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

คณะเสนอควรมีการจัดโครงการอบรมอาจารยท่ีปรึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

และศิษยเกาคณะมี Face Book ในการสงขอมูล

ขาวสารใหแกนักศึกษาและศิษยเกา 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 

แกนักศึกษา และศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง 

ขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา

พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา 

ขอท่ี6-8 จะดําเนินการเหมือนกับคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรฯ 

 

 

 

แบบ KM-1 



 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปน

ของนักศึกษา ปที่ 1 

การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

2.มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกฯ 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพฯ 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาฯ 

5. มีบริการขอมูลขาวสารฯ 

6. มีการจัดโครงการฯ 

7. มีการประเมินฯ 

8. นําผลการประเมินฯ 

มาพัฒนาการจัดการบริการ 
- มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

- มีการจัดหอง Self Access 

- มีบริการหองสมุด 

 

- มีการจัดบริการหองฟตเนสใหกับนักศึกษา 

   แตบางคณะมีขอจํากัดดานสถานที ่

 

- มีหองบริการใหคําปรึกษา 

- มีการเก็บขอมูลการใหบริการโดยการทําบันทึก 

 

- มีการจัดบริการ Internet 

- มีการจัดกิจกรรมรวมกันโดยเชิญศิษยเกาเขารวม 

- มีการแจงขอมูลใหแกศษิยเกา 

- มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซด 

 

- มีการจัดหลักสูตรระยะส้ัน 

- มีการจัดงานคืนสูเหยา 

- มีการประชุมศิษยเกา 

- มีการจัดการเรียนการสอนพิเศษเก่ียวกับการสอบ 

  (กว.) 

 

- มีการดําเนินการประจําทุกป 



                                                                                                  KM : ๑๕-๑๒-๒๐๑๐ 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๑. ควรมีการอบรมหรือเวทีถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการใหคําปรึกษานักศึกษารายกลุม/รายบุคคล 

ในเชิงลึกกับอาจารยแนะแนวของแตละคณะ ตลอดจนมีเครือขายการใหคําปรึกษารวมกัน 

๒. ควรมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ โดยมีการอบรมในเรื่องการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีบรรจุใหม

และอบรมเพ่ิมเติมใหกับอาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูแลว เพ่ือใหอาจารยทุกคนสามารถทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

ไดและมีการติดตาม ประเมินผล พัฒนาอยางตอเนื่อง 

๓. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเวลาใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมนักศึกษาโดยตองมีความรวมมือระหวางฝาย

วิชาการและฝายกิจการนักศึกษาจัดระบบดูแลควบคุมนักศึกษารวมกัน เพ่ือตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม ซ่ึงจะใชเวลา

ครึ่งวัน (เสนอใหจัดในชวงบายของวันพุธ) และใชเวลานี้ในการจัดกิจกรรมของอาจารยเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอนและตลอดจนอาจใชชวงเวลานี้ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ 

๔.  ควรใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูประสานงานจัดประชุมผูรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทุกคณะเพ่ือ

วางแผนจัดกิจกรรมในสวนกลางและคณะในแตละป  ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการจัดกิจกรรมและ/หรือมี

กิจกรรมมากเกินไป 

 

  

 


