องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5
โดยอนุโลม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตใหแกนักศึกษา (ศห. 3.1-1.1) และมีการจัดทําแผนการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา (ศห. 3.1-1.2) ซึ่งแผนดังกลาวฯ ไดรับการพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรม
การบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2553 (ศห. 3.1-1.3) ฝายกิจการนักศึกษา ไดนําแผนดังกลาวฯ
ถายทอดใหบุคลากรของศูนยฯ ไดรับทราบในวาระการประชุมของบุคลากรศูนยหัวหิน ในเดือนพฤษภาคม
2553 (ศห. 3.1-1.4) ศูนยหัวหินไดดําเนินจัดใหการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต

แกนักศึกษาตามแผนที่ไดกําหนดไว โดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาของแตละสาขาวิชา โดยการแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาในแตละสาขาวิชา (ศห. 3.1-1.5) และกําหนดตารางเวลาในการรับบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (ศห. 3.1-1.6)
2. ศูนยหัวหิน มีการจัดบริการขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษา เชน คูมือผูปกครองและนักศึกษา
(ศห. 3.1-2.1) ฐานขอมูล online (ศห. 3.1-2.2) ชองทางการติดตอ (สายดวน) เพื่อติดตออาจารย เจาหนาที่
ในกรณีฉุกเฉิน (ศห. 3.1-2.3) บอรดติดประกาศประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา (ศห. 3.1-2.4)
3. ศูนยหัวหินมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา เชน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม (ศห. 3.1-3.1) โครงการทัศน
ศึกษาในธุรกิจการทองเที่ยว (ศห. 3.1-3.2)
4. ศูนยหัวหิน มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาโดยผานทาง
เว็บไซตฝายกิจการนักศึกษา ศูนยหัวหิน (ศห. 3.1-4.1)
5. ศูนยหัวหิน มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา โดยไดจัดใหมี
การประชุมอบรมเพื่อความรูใหแกศิษยเกา เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ณ หอง NB 4 ในหัวขอ
เรื่อง “ สัมภาษณงานอยางไร เพื่อใหไดงาน ” (ศห. 3.1-5.1)
6. ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา โดยแบงการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน คือ 1). การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการ
ประเมินเทากับ 4.72 คะแนน (ศห. 3.1-6.1) 2). ดานการจัด บริก ารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา ผลการประเมินเทากับ 4.62 (ศห. 3.1-6.2) และ 3). ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการประเมินเทากับ 4.70 (ศห. 3.1-6.3)
7. ศูนยหัวหิน ไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา โดยมีการจัดประชุม
เพื่อทบทวนในเรือ่ งการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา (ศห. 3.1-7.1) และไดจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ป
การศึกษา 2554 โดยไดนําเสนอแผนการพัฒนานักศึกษาเขาที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน
ในเดือน พฤศจิกายน 2553 เพื่อขอความเห็นชอบเรียบรอยแลว (ศห. 3.1-7.2) และฝายกิจการนักศึกษา ได
จัดพิมพแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 (ศห. 3.1-7.3) เพื่อทําการเผยแพรและถายทอดแผน
การพัฒนานักศึกษา ใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ไดรับทราบ ในการประชุมของบุคลากรของศูนยหัวหิน
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 (ศห. 3.1-7.4) ในการนี้ ฝายกิจการนักศึกษา ไดติดประกาศประชาสัมพันธใน
เรื่อง การเขารวมกิจกรรม “ การไปวิ่ง – ปฏิบัติธรรม ” ของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งเดิมไดกําหนดเวลารถรับ-สง
นักศึกษา ไวที่เวลา 16.00 น. เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ฯ สภาพอากาศรอนจัด นักศึกษาไดเสนอขอให
พิจารณาเลื่อนกําหนดเวลาออกไปเปนเวลา 16.30 น. แทน รวมทั้งเลื่อนเวลาในการปฏิบัติธรรมจากเดิมเวลา
17.30 น. ไปเปนเวลา 18.00 น. ดวยนั้น ฝายกิจการนักศึกษา ไดมีการประชุมพิจารณารวมกันและไดปรับ
เลื่อนเวลาตามขอเสนอดังกลาวฯ เรียบรอยแลว (ศห. 3.1-7.5) ในสวนของการกําหนดจํานวนวันในการ

ปฏิบัติธรรม ซึ่งเดิมไดกําหนดไว 2 วัน ตอสัปดาห ไดขอใหพิจารณาเพิ่มขยายจํานวนวันใหเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจากเดิมมีจํานวนวันปฏิบัติธรรมเพียง 2 วัน ซึ่งไมเพียงพอตอการเขาใชบริการ ทําใหนักศึกษาที่มาเขา
รวมกิจกรรมมีสภาพทีแ่ ออัดและไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา และที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเห็น
ควรใหปรับเพิ่มจาก 2 วัน ตอสัปดาห เปน 4 วันตอสัปดาหแทน โดยไดทําเอกสารติดประกาศเพื่อแจงให
นักศึกษาไดทราบแลว (ศห. 3.1-7.6) การใหการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ซึ่งจากเดิมสวนใหญ
นักศึกษามักใชบริการทางโทรศัพทในการติดตอขอรับคําปรึกษา ซึ่งก็ไมสามารถใหคําปรึกษาไดอยาง
ละเอียดลึกซึ้งได จึงไดเสนอใหมีสถานที่สําหรับใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดังกลาว ฯ นั้น ฝายกิจการ
นักศึกษาไดดําเนินการจัดทําสถานที่ สําหรับใหคําปรึกษาตามขอเสนอแนะดังกลาว ฯ เรียบรอยแลวโดยใช
หอง 102 ชั้น 1 ของอาคารการบินพลเรือน พรอมไดกําหนดรายชื่ออาจารย วัน เวลา และเบอรโทรศัพท
ของอาจารยผูใหคําปรึกษาไวเรียบรอยแลว (ศห. 3.1-7.7) และจากการประเมินคุณภาพการใหบริการ พบวา
ยังมีนักศึกษาที่ไมเขาใจในกิจกรรม เรื่อง “ การวิ่งและปฏิบัติธรรม ” อยูสวนหนึ่งซึ่งศูนยหัวหินไดให
ความสําคัญในกิจกรรมดังกลาวเพราะเปน นโยบายของศูนยฯ ที่จะใหนักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติ ในการนี้
ฝายกิจการนักศึกษา ไดมีการประชุมเพื่อชี้แจงใหความกระจางแกนักศึกษา ในเรือ่ งกิจกรรมการวิ่งและ
ปฏิบัติธรรมดังกลาว ฯ เรียบรอยแลว (ศห.3.1-7.8) สําหรับบอรดที่ใชในการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ
ในงานของฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งเดิมมีอยูจํานวน 3 บอรดไมเพียงพอนั้น ในการนี้ฝายกิจการนักศึกษา
ไดดําเนินการจัดทําบอรดเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 บอรด รวมเปนทั้งสิ้นเปนจํานวน 5 บอรด (ศห. 3.1-7.9)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
3.1

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินการ
7 ขอ

ระดับคะแนน
5 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้ หนวยวัด
3.1

ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552

เปาหมาย
ปการศึกษา2553

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา2553

การบรรลุ
เปาหมาย

-

6 ขอ
( 4 คะแนน)

7 ขอ
( 5 คะแนน)

บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 3.1-1.1
ศห. 3.1-1.2
ศห. 3.1-1.3
ศห. 3.1-1.4
ศห. 3.1-1.5
ศห. 3.1-1.6
ศห. 3.1-2.1
ศห. 3.1-2.2
ศห. 3.1-2.3
ศห. 3.1-2.4
ศห. 3.1-3.1
ศห. 3.1-3.2
ศห. 3.1-4.1
ศห. 3.1-4.2
ศห. 3.1-5.1
ศห. 3.1-6.1
ศห. 3.1-6.2
ศห. 3.1-6.3
ศห. 3.1-7.1
ศห. 3.1-7.2
ศห. 3.1-7.3
ศห. 3.1-7.4
ศห. 3.1-7.5
ศห. 3.1-7.6
ศห. 3.1-7.7
ศห. 3.1-7.8
ศห. 3.1-7.9

คณะกรรมการในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
แผนการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม 2553
รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือนพฤษภาคม 2553
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแตละสาขาวิชา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 53
ตารางการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
คูมือผูปกครอง และนักศึกษา
ฐานขอมูล online ฝายกิจการนักศึกษา
ชองทางการติดตอ(สายดวน) เพื่อติดตออาจารย เจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉิน
บอรดประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม
โครงการทัศนศึกษาในธุรกิจการทองเที่ยว
ทาง website ฝายกิจการนักศึกษา ศูนยหัวหิน
ทาง website ชมรมศิษยเกาศูนยหัวหิน
การประชุมอบรมใหความรูแกศิษยเกาในเรื่อง “ สัมภาษณงานอยางไร เพื่อใหไดงาน ”
การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการทางการและแนะแนวฯ ผลการประเมิน = 4.72 คะแนน
การจัดบริการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ผลการประเมิน = 4.62 คะแนน
รายงานผลการประเมินดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
ผลการประเมินเทากับ 4.70 คะแนน
รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนเรื่องการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤศจิกายน 2553
แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2554
รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤศจิกายน 2553
ประกาศเรื่องการเลื่อนเวลาในการวิ่งและปฏิบัติธรรมของนักศึกษา
ประกาศเรื่องการเพิ่มจํานวนวันในการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา
การจัดหองใหคําปรึกษา / รายชื่ออาจารยที่ใหคําปรึกษา วัน เวลา และเบอรโทรศัพท
การประชุมชี้แจงเพื่อใหความกระจางแกนักศึกษาในเรื่อง “การวิ่งและปฏิบัติธรรม” ของ นศ.
จํานวนบอรดที่ใชในการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธในงานกิจการนักศึกษาทีไ่ ดจัดทําเพิ่มขึ้น

เสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีโครงการปฏิบัติธรรมและโครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพทางกายและทางจิต ซึ่งเปนผลสงใหนักศึกษาของศูนยไดมีบุคลิกภาพที่ดี มีความอดทน และมี
สมาธิทั้งในการเรียนและการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนได
แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหินควรมีการจัดเก็บฐานขอมูลของศิษยเกาใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น

ตัวบงชี้ที่ 3.2 :
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งปรากฏในเลมแผนพัฒนา
นักศึกษา (ศห. 3.2-1.1) และไดดําเนินการตามระบบและกลไกที่ไดกําหนดไว โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ฝายกิจการนักศึกษา (ศห. 3.2-1.2) และคณะกรรมการฯ ไดมีการจัดประชุมพิจารณาในเรื่อง “ การจัดทํา
แผนพัฒนากิจการนักศึกษา” โดยใหบุคลากรในฝายกิจการนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวม (ศห. 3.2-1.3) และ
ไดนําเสนอแผนฯ เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน พฤษภาคม 2553 (ศห. 3.2 -1.4) ซึ่ง

แผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน เรียบรอยแลวเปนแผนที่มีกิจกรรม
ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน คือ ไดแก (1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยไดจัดกิจกรรมโครงการวันไหวครู (ศห. 3.2-1.5) (2) ดานบุคลิกภาพ ไดจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา (ศห. 3.2-1.6) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิ
ภาพในการเรียนและการทํางาน (ศห. 3.2-1.7) โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
(ศห. 3.2-1.8) (3) ดานทักษะทางปญญา โดยไดจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนและการทํางาน (ศห. 3.2-1.7) (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย
ไดจัดกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายในปการศึกษา 2553 “ ศูนยหัวหินเกมส 2010 ”
( ศห. 3.2-1.9 ) โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ศห. 3.2-1.10) (5) ดานการสื่อสารเทคโนโลยี
โดยไดจัดกิจกรรมโครงการเตรียมฝกเพื่อพัฒนานักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ (ศห. 3.2-1.11)
2. ศูนยหัวหิน ไดมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดย
การใหความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
(ศห. 3.2 -2.1) และใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาผานทางเว็บไซตของศูนยหัวหิน
(ศห. 3.2-2.2)
3. ศูนยหัวหินมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูในดานการประกันคุณภาพในเรื่องการเขียน
โครงการ การวัดผลและประเมินผลของโครงการโดยการใชกระบวนการ PDCA ไดนําความรูไปใชในการ
จัดกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี จากกิจกรรมตอไปนี้
3.1 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแกโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการแตงกายของนักศึกษาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (ศห. 3.2 -3.1)
3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแกกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 “ ศูนยหัวหินเกมส 2010 ” (ศห. 3.2 -3.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพใหแกนักศึกษา (ศห. 3.2 -3.3)
3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแกกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเปน
การชวยเหลือผูอื่น (ศห. 3.2.-3.4) กิจกรรมจิตอาสา โดยการพัฒนาชุมชน/วัด เพื่อเปนการปลูกฝงให
เยาวชนใหมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น (ศห. 3.2-3.5)
3.4 กิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา ไดแก โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อ ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน (ศห. 3.2 -3.6)
3.5 กิจกรรมที่สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแกกิจกรรมการตักบาตรเนื่องในวันแมแหงชาติ
(ศห. 3.2 - 3.7) กิจกรรมวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2553 ( ศห. 3.2 -3.8 )
4. ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภาย
ในสถาบันและระหวางสถาบัน เชน ไดทําการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในเครือขายระหวาง
สถาบันฯ จํานวน 6 สถาบัน ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2554 ณ สนามกีฬาหอพักชวนชม (ศห. 3.2 -4.1)

และกิจกรรมคายพักแรม รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2554 ณ สถานีพัฒนาและ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปาถ้ําน้ําลอด จังหวัดแมฮองสอน (ศห. 3.2-4.2) สวนการสรางเครือขายภายใน
สถาบันฯ ไดเชิญผูแทนนักศึกษาจากชมรมตาง ๆ เขารวมโครงการเสวนาเรื่อง “เราจะเดินไปไหนกันในโลก
ที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง” (ศห. 3.2-4.3)
5. คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ของศูนยหัวหิน ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไดสรุปผลการประเมินไวเรียบรอยแลว ซึ่งใน
แผนพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2553 มีกิจกรรมที่ไดจัดทั้งสิ้นจํานวน 10 โครงการ จากผลการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบวา บรรลุตามวัตถุ
ประสงคของแผนฯ ทั้ง 10 โครงการ โดยมีขอเสนอแนะตามเอกสารการประเมินฯ (ศห. 3.2 -5.1 ) และ
ไดนําผลการประเมินดังกลาวฯ ไปนําเสนอในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน
พฤษภาคม 2554 เพื่อพิจารณาหาขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตอไป (ศห. 3.2 -5.2)
6. คณะกรรมฝายกิจการนักศึกษาของศูนยหัวหิน ไดมีการนําผลจากการประเมินของแผนการ
จัดกิจกรรพัฒนานักศึกษาและขอเสนอแนะจากที่ประชุมมาเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ไดแก
1) จากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2553 พบวา ในแผนการพัฒนา
นักศึกษาดังกลาวฯ มีหลายกิจกรรมที่ไดกําหนดชวงการจัดกิจกรรมไวในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม
2553 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวฯ ไมอยูในชวงปการศึกษา 2553 จึงไมสามารถนํากิจกรรมเหลานั้นมาเพื่อนับ
ใชประโยชนในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2553 ได (ศห. 3.2 -6.1) ฝายกิจ
การนักศึกษา จึงไดนําประเด็นดังกลาวฯมาพิจารณาแกไขปรับปรุงในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในปการศึกษา 2554 เปนที่เรียบรอยแลว (ศห.3.2 -6.2)
2) กิจกรรมของชมรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่ศูนยหัวหิน พบวา มีจํานวนชมรมที่มีจํานวนนอย
มาก และไมครอบคลุมกิจกรรมครบในทุกพันธกิจ ซึ่งมีเพียงจํานวน 3 ชมรม คือ ชมรมพุทธ ชมรม
อิสลาม และ ชมรมกีฬา ฝายกิจการนักศึกษา จึงไดดําเนินการปรับเพิ่มเติมใหมีชมรมฯ เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2
ชมรม ไดแก ชมรมนาฏศิลป และชมรมคายอาสา เปนตน (ศห. 3.2 -6.3)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
3.2

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินการ
6 ขอ

ระดับคะแนน
5 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้

หนวยวัด

3.2

ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2552
-

เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2553
5 ขอ
6 ขอ
( 4 คะแนน)
( 7 คะแนน)

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 3.2 -1.1
ศห. 3.2 -1.2
ศห. 3.2 -1.3
ศห. 3.2 -1.4
ศห. 3.2 -1.5
ศห. 3.2 -1.6
ศห. 3.2 -1.7
ศห. 3.2 -1.8
ศห. 3.2 -1.9
ศห. 3.2 -1.10
ศห. 3.2 -1.11
ศห. 3.2 - 2.1
ศห. 3.2 -2.2
ศห. 3.2 -3.1
ศห. 3.2 -3.2
ศห. 3.2 -3.3
ศห. 3.2 -3.4
ศห. 3.2 -3.5
ศห. 3.2 -3.6
ศห. 3.2 -3.7
ศห. 3.2 -3.8
ศห. 3.2 -4.1

แผนพัฒนานักศึกษาของศูนยหัวหิน
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาของศูนยหัวหิน
รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนากิจการนักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน เดือนพฤษภาคม 2553
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการแขงขันกีฬาสีสานสัมพันธภายในปการศึกษา 2553 “ศูนยหัวหินเกมส 2010”
โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการเตรียมฝกเพื่อพัฒนานักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
เว็บไซตศูนยหัวหิน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
โครงการแขงขันกีฬาสีสานสัมพันธภายในประจําปการศึกษา 2553 “ศูนยหัวหินเกมส 2010”
โครงการการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเปนการชวยเหลือผูอ ื่น
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน/วัด เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสาธารณะ
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
กิจกรรมการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2553
กิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในเครือขายระหวางสถาบันฯ

ศห. 3.2- 4.2
ศห. 3.2 -4.3
ศห. 3.2 -5.1
ศห. 3.2 -5.2
ศห. 3.2 -6.1
ศห. 3.2 -6.2
ศห. 3.2 -6.3

กิจกรรมคายพักแรม รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7 – 12 มีนาคม 2554 ณ สถานี
พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาถ้ําน้ําลอด จังหวัดแมฮองสอน
โครงการเสวนาเรื่อง “ เราจะเดินไปไหนกัน ในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง ”
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รายงานการการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือนพฤษภาคม 2554
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2553
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2554
รายชื่อกิจกรรมชมรมตาง ๆ ของศูนยหัวหิน ประจําปการศึกษา 2553 – 2554

แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหินควรมีการสรางความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูทั้งภายในหนวยงาน
และภายนอกที่เปนเครือขายรวมกัน ใหมากขึ้น

