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นิสิตกบัการประกันคณุภาพการศกึษา 

 
บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตรักษาคุณภาพตาม 
บทบาทของนิสิตและสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

  ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ    

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ . ๒๕๔๕ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพนอก” เพื่อใช้เป็นกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
และตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อพิจารณาและเปิดต่อสาธารณชนเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

          หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ก.พ.ร.  หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา) 

สกอ.  หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(การประกันคุณภาพภายใน) 

สมศ. หมายถึง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (การประกันคุณภาพ 
ภายนอก) 
 

             มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ 
           ประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 

องค์ประกอบที่ ๑   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์   
                          และแผนด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ ๒   การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ ๓   กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
องค์ประกอบที่ ๔   การวิจัย 
องค์ประกอบที่ ๕   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ ๖   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ ๗   การบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ ๘   การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 

 
 

         มาตรฐานในการประเมินภายนอก ของ สมศ. 
 

๑. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
๒. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
๖. ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
 

 

 

         บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการเรียน 
         การสอนและการวิจัย 

นิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยเร่ิมจากการวางแผนการเรียนของตนเอง 
มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา  
ร่วมมือกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการด าเนิน
กิจกรรมการสอนหรือการวิจัย  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ตนเอง ร่วมถึงการน าความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ในการท า
กิจกรรมหรือชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการมีส่วน รับรู้ในการ
ตรวจสอบด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยด้วย  
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บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการให้บริการ 
 ทางวิชาการแก่สังคม 

 นิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการด าเ นินงาน การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยติดตามการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  
ศึกษาและท าความเข้าใจเป้าหมายของการด าเนินงานเหล่าน้ัน
ให้ชัดเจน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
ติดตามหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน และ
ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามกรอบที่ก าหนดตามแผน รวมถึงการตามการ
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกิจกรรม
นิสิตที่หลากหลาย เช่น การร่วมจัดนิทรรศการ  การบรรยาย  
เสวนา  สัมมนากลุ่มย่อย หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  เช่น  ชมรมพุทธศาสตร์  เป็นต้น 

 
 
 

 
 

 

  บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านการประกัน  
 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

           นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยหลายรูปแบบ  ได้แก่ 
 ๑. การศึกษาและรับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบโดยตรงต่อ
นิสิต เช่น มาตรฐานคุณภาพด้านการเรียนการสอน คุณสมบัติ
อาจารย์ ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับนโยบายคุณภาพ และ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยั เปน็ตน้ 
 ๒. การให้ความร่วมมือ และสะท้อนภาพจริงต่อ
บทบาทของอาจารย์ และการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับนิสิต  เช่น การประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์รวมถึงการให้ข้อมูลในกรณีที่นิสิตพิจารณาเห็นว่าการ
ด าเนินงานดังกล่าว ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เก่ียวข้องปรับแนวทางการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 ๓. การให้ข้อเสนอแนะ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น เสนอแนะเ ก่ียวกับการ
ประเมินคุณภาพการสอนคุณภาพอาจารย์  สภาพแวดล้อม และ
ตัวชี้วัดคุณภาพเหล่าน้ัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
  
  

 

 
 ๔. การเผยแพร่และเชิญชวนให้ นิสิตทั้งภายในและ
ภายนอก รู้จักมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 ๕. การรวมกลุ่มภายในสโมสรนิสิต ในการสร้างเครือข่าย
การติดตาม และรับ รู้การด า เ นินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ช่วยสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์การด าเนินงานประกันคุณภาพให้
เข้มแข็ง ก่อประโยชน์แก่นิสิตอย่างแท้จริงต่อไป 
 

บทบาทของนิสิตกับภารกิจด้านกิจกรรม 
การพัฒนานิสิต 

-  สร้างองค์กรนิสิตที่เข้มแข็ง เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการวางแผน (P) การด าเนินการ (D) การ
ตรวจสอบ (C) และการน าผลการตรวจสอบไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนา (A) อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

-  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งที่มหาวิทยาลัยและองค์การ
นิสิตตลอดจนชมรมต่าง ๆ จัดขึ้น 

- เสนอความต้องการของตนเองเก่ียวกับกิจกรรมนิสิตโดย
ความสุจริตใจ 

- มีส่วนในการประเมินบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
อย่างจริงใจตรงตามความเป็นจริง 
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