ตัวชี้วัดประกันคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3 D )
องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ( 3 D )
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
5. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดังนี้
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล (ศห. 10.1-1.1)
2. มีการจัดการเรียนรู โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ซึ่งจะมีอยูใน
รายวิชาตาง ๆ ในเอกสาร มคอ. 3 (ศห. 10.1 -2.1) ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมกี ารจัดกิจกรรมทีส่ งเสริมทาง
ดานประชาธิปไตยใหแกนักศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งองคกรนักศึกษา ประจําปการ

ศึกษา 2553 (ศห. 10.1-2.2) สวนในดานคุณธรรม จริยธรรม ทางศูนยหัวหินไดจัดกิจกรรมโครงการ
ปฏิบัติธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน (ศห. 10.1-2.3) และในดานการสรางภูมิคุมกัน
โทษภัยจากยาเสพติด ศูนยหัวหิน ไดจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมบัณฑิต อุทิศเทิดพระเกียรติฯ แดพอ
หลวงของแผนดิน (ศห. 10.1-2.4)
3. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรของศูนยหัวหิน ใหมีองคความรูและมีทักษะการปฏิบัติ
งานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี เชน มีการสงเสริมใหความรูในเรื่องนโยบาย 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ของศูนยฯ คณาจารยและเจาหนาที่ไดเขารวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ที่ศูนยหัวหินไดจัดใหมีกิจกรรมขึ้น รวมทั้งการประพฤติตน
เพื่อที่จะเปนแบบอยางที่ดีของคณาจารยและบุคลากร ในการไมสูบบุหรี่ (ศห. 10.1- 3.1)
4. มีการใหความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี รวมกับสถาน
ศึกษา วัด และชุมชนตาง ๆ โดยไดจัดใหนักศึกษาไปทํากิจกรรมรวมกับวัด โรงเรียนและชุมชนตาง ๆ
(ศห. 10.1 -4.1)
5. มีการพัฒนาคณาจารยและเจาหนาที่ โดยจัดใหมีกิจกรรมการบรรยายใหความรู (KM) ใน
เรื่องขององคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมใหการดําเนิน
งานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (ศห. 10.1-5.1)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

4 ขอ ( 2 คะแนน)

5 ขอ

3 คะแนน

รายการหลักฐาน
ศห. 10.1-1.1
ศห. 10.1-2.1
ศห. 10.1-2.2
ศห. 10.1-2.3
ศห. 10.1-2.4
ศห. 10.1-3.1
ศห. 10.1-4.1
ศห. 10.1-5.1

แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ( มคอ. 3 )
กิจกรรมโครงการเลือกตั้งองคกรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
กิจกรรมโครงการคุณธรรมบัณฑิต อุทิศเทิดพระเกียรติฯ แดพอหลวงของแผนดิน
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรของศูนยหัวหิน ใหมีองคความรูในเรื่อง 3 ดี
การใหความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
กิจกรรมการบรรยายใหความรู (KM) แกคณาจารยและเจาหนาที่

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ที่เปนรูปธรรม
จุดออน
ชวงเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ มีคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาเขารวมไมทั่วถึง

ตัวบงชี้ที่ 10.2 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ขอมูลอางอิง :
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ในดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคมุ กันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
จํานวน 1 ดาน

คะแนน 2
มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
จํานวน 2 ดาน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
จํานวน 3 ดาน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดมีการดําเนินงานตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดังนี้
1. มีโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน ไดแกดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย โดยไดทํากิจกรรมโครงการเลือกตั้งองคกรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
(ศห. 10.2-1.1) ในดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย ไดจัดกิจกรรมโครงการ
ปฏิบัติธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน (ศห. 10.2-1.2) และในดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิดไดจัดทํากิจกรรมโครงการคุณธรรมบัณฑิต อุทิศเทิดพระเกียรติฯ แดพอหลวงของ
แผนดิน (ศห. 10.2-1.3)
2. มีการรายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษา (ศห. 10.2-2.1)
3. มีรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (ศห.10.2-3.1)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
3 ดาน

ผลการดําเนินงาน
3 ดาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง
3 คะแนน

รายการหลักฐาน
ศห. 10.2-1.1
ศห. 10.2-1.2
ศห. 10.2-1.3
ศห. 10.2-2.1
ศห. 10.2-3.1

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
รายชื่ออาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ
รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

เสริมจุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีจรรยาบรรณวิชาชีพเปนตัวกํากับพฤติกรรมและความประพฤติ จึงมีการบูรณาการ
สอดแทรกในเรื่อง 3 ดี ในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งในกระบวนการเรียนการเรียนการสอน
จุดออน
การประเมินผลความสําเร็จของโครงการกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองใชการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ซึ่งตองใชเวลามาก

