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บทที่ 1
บริบทองคกร
1.1 ประวัติความเปนมา
จากปรัชญาที่วา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” ทํา
ใหในป พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดจัดทําโครงการรวมมือบริหารการจัดการขึ้นระหวางวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอรดกับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ทั้งนี้ศูนยการศึกษานอกสถาบัน ของ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตจึงเกิดขึ้น โดยใชชื่อวา ศูนยแสตมฟอรด
พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดยายสถานที่การจัดการเรียนการสอนมารวมมือ
กับสถาบันการบินพลเรือน และเปลี่ยนชื่อจากศูนยแสตมฟอรดเปนศูนยหัวหิน เปดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญ ญาโท หลัก สูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึก ษา และปริญญาตรีห ลัก สูตร
นิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมนิติศาสตร ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) เปนครั้งแรก
พ.ศ. 2546 จากโครงการรวมมือระหวางสถาบันการบิน พลเรือนกับสถาบัน ราชภัฎ
สวนดุสิต ศูน ยหั วหิน ที่มีวัตถุป ระสงค เ พื่อพัฒนาบุคลากร จึง จัด ใหมีก ารเรีย นการสอน ในระดั บ
ปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ย ว แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม ขึ้นเปนครั้งแรก เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริ ห ารการศึ ก ษา รุ น 4 และระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคสมทบ รวม 4 โปรแกรมจาก 3 โปรแกรม คื อ
รั ฐ ประศาสนศาสตร พั ฒ นาชุ ม ชน และภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ โดยจั ด การเรี ย นการสอนเป น แบบ
บล็อกคอรส (4 ภาคเรียนตอปการศึกษา)
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน” เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต ศูนยหัวหิน” ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาค
ปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม, เปดสอน
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (บล็อกคอรส) 4 โปรแกรม คือ นิติศาสตร, รัฐศาสนศาสตร, พัฒนาชุมชน
และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับปริญญาโท รวมเปน 3 สาขา เพิ่มจากเดิม 2 สาขา คือ สาขา
บริหารธุรกิจหลักสูตรผูบริหารยุคใหม และสาขารัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรผูบริหาร CEO โดยการ
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เรียนการสอนเปนแบบบล็อกคอรส นอกจากนี้ทางศูนยหัวหิน ไดเปดการสอนระดับปริญญาตรี ภาค
สมทบแบบบล็อกคอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนาชุมชน เปนครั้งแรก
พ.ศ. 2548 จากการขยายตั ว ทางการศึ ก ษาที่ เ พิ่ มมากขึ้น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สวนดุสิต ศูนยหัวหิน จึงไดป ระสานกับกรมธนารักษจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อขออนุญาตใชพื้น ที่
ทาอากาศยานหัวหิน ในการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 1 อาคารเรียน โดยเปนอาคารเรียนถาวรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เปดใชงานในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สําหรับการ
เรียนการสอนยังคงเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนง
วิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชาธุรกิจ การโรงแรม, เปดสอนระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (บล็อกคอรส)
4 โปรแกรม คือ นิตศิ าสตร, รัฐศาสนศาสตร, พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับ
ปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาบริหารการศึกษา, สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรผูบริหารยุคใหม และสาขา
รัฐประศาสนศาสตร หลัก สูตรผูบริหาร CEO และระดับ ปริญ ญาตรีภาคสมทบ บล็อกคอรส สําหรับ
ผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนาชุมชน
ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ไดจัดทําโครงการ
รวมมือระหวางนัก ศึก ษาชาวมุสลิมที่มีผลการเรียนดีและได รับทุนการศึกษา เขาศึก ษาตอในระดับ
ปริญญาตรี แขนงวิชาธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม ที่ศูนยหัวหิน เปนตนไป
ในปก ารศึ ก ษา 2549 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ศูน ยหัวหิ น ไดเ ป ดการเรีย นการสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการทองเที่ยว
พ.ศ. 2550 สืบเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และโลกาภิ
วัตนไดสงผลกระทบตอโครงสรางขององคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรูปแบบ วิธีการ เทคนิค และ
การจัดการที่เคยใชในทศวรรษที่ผานมาไดกลายเปนอดีตไมสามารถใชแนวทางในการคลี่คลายวิกฤติ
หรือแกไขปญหาไดอีกตอไป ดังนั้น ผูบริหารภาครัฐและเอกชน และคณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ดานการจัดการสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปน ตองมีการพัฒนา
ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลิตผลและนวัตกรรมทางดานการจัดการเทคโนโลยีที่
ทัน สมัยสามารถตอบสนองความตองการของผูใ ชบ ริก ารที่เปลี่ย นแปลงตลอดเวลาและชวยใหก าร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแขงขันกับองคกรทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ศูนยหัวหิน จึงมีการจัดทําโครงการความรวมมือทางดานการเรียนการสอนและการ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อาทิเชน มหาวิทยาลัยกวางสี มหาวิทยาลัยครูกวางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2551 ศูนยหัวหินไดเล็งเห็นวาการศึกษามีความสําคัญอยางมาก ตอการพัฒนา
ประเทศและเยาวชน ศูนยหัวหินจึงไดจัดการเรียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาและเปนการ
สงเสริมการศึกษาสงออก รวมถึงการศึกษาขามชาติ เชน ในแขนงวิชาธุรกิจการบิน นอกเหนือจากการ
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จัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่สองแลว ยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่
สามใหนักศึกษา ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอาหรับ ซึ่งแสดงใหเห็น วาหลักสูตร
ธุรกิจการบินก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่เปนทางเลือกใหม และอนาคตใหมใหกับนักศึกษา
พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีโครงการความรวมมือดานการ
วิจัยกับมหาวิทยาลัย เวียนนา ประเทศออสเตรีย
พ.ศ. 2553 มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน สามารถมีผลการวิจัยที่เปน ที่
ยอมรับในระดับประเทศได อาทิ งานวิจัยเรื่อง “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมือง
ของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ” ซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพาณิชย
ในปจ จุบัน ศูน ยหัวหิ น มีสโลแกนที่ใชใ นการพัฒนานัก ศึก ษาใหเ ปนที่ย อมรับ ของ
ตลาดแรงงาน คือ “สุขภาพดี จิตใจงาม บริการเยี่ยม” ซึ่งจากสโลแกนนี้ศูนยหัวหินจึงสอดแทรกการฝก
ปฏิบัติในดานของการเจริญสมาธิ และการออกกําลังกายใหกับนัก ศึกษาเพิ่มเติม โดยศูนยหัวหินได
ดําเนินกิจกรรมเหลานี้มาโดยตลอดที่เริ่มมีการจัดตั้งศูนย ซึ่งในปจจุบัน ศูนยหัวหินไดรับกระแสตอบรับ
จากหนวยงานภายนอกตางๆ ที่มีตอนักศึกษาปจจุปนและนักศึกษาที่เปนบัณฑิต
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1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ปรัชญา :
เปนศูนยการศึกษาที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในดานอุตสาหกรรมบริการ
วิสัยทัศน :
เปนศูนยการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรมบริการ
ดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนพลวัต
ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณ ภาพเปน ที่ย อมรับ และเปน ที่ตองการของสังคม โดยมีจุดเดน ดาน
บุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต
2. สงเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของบุคลากรและนัก ศึกษาในดานสุขภาพร างกายและ
คุณธรรมจริยธรรม
3. สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณ ภาพบัณ ฑิต และการ
พัฒ นาความเข มแข็ง ชุม ชน สั งคม และประเทศ โดยการใหบ ริก ารวิ ช าการและการทํ านุ บํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการปรับตัวลวงหนา เพื่อพรอมรับแนวโนมบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลง และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การใหบริการวิชาการเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานงานบริการ
3. การสรางความรู ความเขาใจ และความภูมใิ จ ในคุณคาวัฒนธรรมไทยและสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. การพัฒนาผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชนแกทองถิ่น ชุมชน และสังคม
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต
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เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น
2. บัณฑิตมีเอกลักษณดานบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการและมีคุณสมบัติโดดเดนดาน
ภาษาตางประเทศ
3. นักศึกษา และประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมไทยและรวมสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4. ศูนยหัวหิน ชุมชน สังคม ไดรับประโยชนจากงานวิจัยที่สรางขึ้น
5. ศูนยหัวหินสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5

การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
เปนมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง
สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย
การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นและชุมชน
การบริหารจัดการเชิงพลวัต
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โครงสรางการแบงสวนงานของ ศูนยหัวหิน
อธิการบดี
รองอธิการบดี ฝายศูนยการศึกษา
ผูอํานวยการ ศูนยหัวหิน
ที่ปรึกษา

สํานักเลขานุการ ศูนยหัวหิน

- แนะแนวหลักสูตรการศึกษา - งานวิเทศนสัมพันธ
- รับ – สง เอกสาร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูชวยฯ ฝายวิชาการ

ผูชวยฯ ฝายบริหาร

 ปริญญาตรีภาคปกติ
- ธุรกิจการบิน
- ธุรกิจการโรงแรม
- ธุรกิจการทองเที่ยว
 ปริญญาตรีภาคปกตินอกเวลา
- พัฒนาชุมชน
- บริหารการเงิน
- รัฐประศาสนศาสตร
- การจัดการทั่วไป
 งานทะเบียน
 านพัฒนาเอกสารและตํารา
 คณาจารย

 กรมสงเสริมการปกครองฯ
 งานการเงิน
 งานประชาสัมพันธแนะแนว
 งานธุรการ/ ประสานงาน
 งานวิทยบริการ
- งานหองสมุด
- งานคอมพิวเตอร
- งานโสตทัศนศึกษา
 งานยานพาหนะ
 แมบาน คนสวน
 ทุนการศึกษา/ เงินกู

รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน
ผูชวยฯ ฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยฯ ฝายแผนและพัฒนา

 คณะกรรมการนักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักศึกษา

- งานชมรม

- งานแนะแนว

- ระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา 
- งานพยาบาล

 งานพัฒนานักศึกษา
 งานระเบียบวินัยและ
ปกครอง
 งานหอพักนักศึกษา
- หอแคทลียา
- หอชวนชม
- หอบานคุณแม
- หอบานลูกสาว
- หออนันตชัย
- หอพักหัวหินซอย 22
- หอพักสราญรมย

งานวางแผนและกลยุทธ
งานโครงการ
งานประกันคุณภาพ
งานขอมูลสารสนเทศ
งานพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
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1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของศูนยหัวหิน (SWOT Analysis)
การวิเ คราะหสภาพแวดลอมของศูน ยหัวหิน ประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํากัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. ผูนํามีวิสัยทัศน
2. ทําเลที่ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยงที่สําคัญของประเทศ
3. มีอาจารยชาวตางชาติที่สามารถเสริมการพัฒนาดานทักษะภาษาตางประเทศ
4. มีวัฒนธรรมองคกรที่โดดเดนดานการปฏิบัติธรรม และการออกกําลังกาย
5. มีบุคลากรที่มีความรู และ เชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน การ
โรงแรม และการทองเที่ยว
6. มีการสรางเครือขายในดานการแนะแนว การศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่
เขมแข็ง
7. มีการสรางเครือขายในการพัฒนาดานวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ คือ
ประเทศจีน ประเทศออสเตรีย
8. มีเครือขายการฝกประสบการวิชาชีพ และการมีงานทําของนักศึกษา กับสถานประกอบการ
ดานธุรกิจการบิน และโรงแรมที่เขมแข็ง
9. นักศึกษามีความสามารถที่โดดเดน ในดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนที่ยอมรับในระดับ
ทองถิ่น
10. หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ แขนงธุรกิจการบินเปนที่ตองการของผูเรียน
11. ศูนยหัวหิน ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยวที่มีบรรยากาศ และสภาพอาชีพการงานที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ หลักสูตรในดานการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
12. นักศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานการณประกอบการในดานบุคลิกภาพ และความรูความสามารถใน
วิชาชีพ

2. จุดออน (Weaknesses)
1. หอพักนักศึกษาตองเชากับภาคเอกชน ทําใหเกิดปญหาในดานการบริหารจัดการ
2.

ขาดระบบการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อใหนักศึกษา มีคะแนน TOEIC ไม

ต่ํากวา 600 คะแนน
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3.

ระบบงานประกันคุณภาพ ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

4.

จํานวนอาจารยที่มีคุณภาพทางวิชาการนอย

5.

การบริหารจัดการไมสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

6.

ตองเชาที่ดินจากหนวยงานอื่น จึงไมสามารถขยายอาคารเรียนเพิ่มเติมใหสอดคลอง

กับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. โอกาส (Opportunities)
1.
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.

จํานวนโรงแรมรีสอรทมากขึ้น

3.

จํานวนการขยายตัวทางธุรกิจในหัวหินมีการเพิ่มขึ้น

4.

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนความตองการของตลาดแรงงาน

5.

มีการเปดเสรี ASEAN ในดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนการสรางโอกาสในการมีงาน

ทํามากขึ้น
4. อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threats)
1.
มีการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มากขึ้นในหลักสูตรดานธุรกิจการบิน
2.

มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสาขาทองเที่ยว และโรงแรมมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาศูนยหัวหิน แบงออกเปน 7 องคประกอบ คือ
1. ดานการพัฒนาศูนย
1) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ใหเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เนน
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเลิศดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการทองเที่ยว
2) พัฒนาศูนยสูความเปนนานาชาติเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินเปนที่
ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
3) พัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ
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2. ดานบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรของศูนยใหมีความรูทางดานภาษา มีบุคลิกดีและมีทักษะในการทํางาน
อยางมืออาชีพ และใหเปนบุคลากรที่มีความรู (Knowledge Worker)
2) พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรใหสูงขึน้
3. ดานวิชาการ
1) พัฒนาความแข็งแกรงทางดานวิชาการใหกับองคกร
2) พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับไดทั้งในและตางประเทศ
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รนานาชาติมุ ง ไปสู ก ารแข ง ขั น การเป น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
4) พัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใหเ ปน ภาษาอังกฤษ ที่ไดมาตรฐานระดับ สากลและ
สามารถถ า ยทอดความรู สู นั ก ศึ ก ษาอย า งมี ม าตรฐานเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ศั ก ยภาพในแข ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานระดับสากล
4. ดานคุณภาพนักศึกษา
1) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณ ฑิตที่มีความสมบูรณถึงพรอมดวยความเปน เลิศในวิชาชีพ
ดานการบริการ(ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการทองเที่ยว) นั่นคือเปนผูที่มีสุขภาพดี จิตใจ
งาม และบริการเยี่ยม
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการใชภาษาตางประเทศของนักศึกษาเพื่อนําไปใช ในการประกอบ
อาชีพในงานดานบริการ
5. ดานฐานขอมูล
พัฒนาระบบฐานขอมูลทางดานการบริหารของศูนยฯ ไดแก ฐานขอมูลประวัตินักศึกษา
ฐานขอมูลประวัติบุคลากร ฐานขอมูลการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรของแขนงวิชาวิชาตางๆ
และฐานขอมูลสถิติผลการเรียนของนักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
6. ดานการประชาสัมพันธ
พัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาตอเชิงรุก อยางตอเนื่องทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อ
เปนการแนะแนวประชาสัมพันธใหครู - อาจารย, ประชาชนทั่วไป และนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ที่เปน
กลุมเปาหมาย ไดทราบถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับโปรแกรมวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ เปดสอน
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7. ดานการบริการวิชาการ
ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยฯผานสื่อมวลชนทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ

1.5 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรค 3
บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล
การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก เกณฑและวิธีก ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 (3) กําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนดและมาตรา 12 ที่กําหนดวา เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สํานักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ และ มาตรา 45 กําหนดวา นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แลว ใหสวน
ราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาใน
ภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีก ารในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดีตามที่
สํานักงานก.พ.ร. เสนอซึ่งใหทุกสวนราชการตองพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับ
ผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลโดยจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลงไว
4. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ของสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อกําหนดกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ (ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ) ของสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5. การรับรองวิท ยฐานะเปน การรับ รองวา สถาบันอุดมศึก ษาที่จัดการเรียนการสอนนั้น
สามารถ ประกอบภารกิจในการอุดมศึกษาที่ไดรับอนุญาตไดอยางมีคุณภาพ การใหการรับรองวิทย
ฐานะจึงพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของโดยมุงเน
นตามพันธกิจ วัตถุประสงค และเอกลักษณของแตละสถาบัน
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาจะสัมพันธและสอดคลองกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่สงเสริมความเป
น อิ ส ระ และความเปน เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยจะครอบคลุ ม พั น ธกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา และ ปจจัยคุณภาพอื่นที่ครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ
สุดทาย ทั้งนี้ การใหการรับรองจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากระบบการรายงาน และการประเมิน
ตนเองเปนสําคัญ
7. เกณฑมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 2 มาตรฐาน ดังตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดานดังนี้
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด
วยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดานดังนี้
(1) การผลิตบัณฑิต
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(2) การวิจัย
(3) การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ในแตละมาตรฐานแตละดานจะระบุตัวบงชี้หลักที่มีความชัดเจนในเชิงรูปธรรมสามารถวัด
และประเมิน ไดจากผลการดําเนินการของสถาบันที่ป รากฏในรายงาน เอกสารหรือขอมูลอางอิงที่
สถาบันจัดทําไวให ตัวบงชี้ที่กําหนดแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ประเภทที่ใชประเมินถาบันอุดมศึกษา
ทุกกลุมได และประเภทที่กําหนดใหกับสถาบันอุดมศึกษาเปนบางกลุม ในมาตรฐาน บางดานอาจมี
การกําหนดตัวบงชี้เฉพาะตามระดับของการจัดการศึกษา
8. ระดับและขอบเขตของการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา เปนการรับรองในระดับสถาบัน มีขอบเขตของการ
ประเมินดังนี้
8.1 ประสิทธิภาพของระบบและกลไกของการควบคุมดูแลคุณ ภาพภายในที่ส งผลให
สถาบันบรรลุพันธกิจ เปาหมาย จุดเนนที่ไดประกาศใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ภายใตลักษณะและ
เงื่อนไขของสถาบัน
8..2 ความสมบูรณ เที่ยงตรง และถูกตองของขอมูลสารสนเทศที่สถาบันเผยแพรตอสาธารณะ
รวมทั้งที่เผยแพรภายในสถาบัน
8.3 การใหบริการที่เปนประโยชน และสงผลตอความเขมแข็ง ความเจริญยั่งยืนของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
9. ผลตอเนื่องของการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน มีผลตอเนื่องถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่อางอิงการรับรอง วิทยฐานะ
ระดับอุดมศึกษา อาทิ การรับรองคุณวุฒิ และการตีราคาคุณวุฒิเพื่อเขาปฏิบัติงานในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว
างประเทศ การใชเปนขอมูลอางอิงในระดับชาติ เปนตน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามายาวนาน
และตอเนื่อง โดยใชองคป ระกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบบมาตรฐาน ISO
และพัฒนาเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขึ้นเอง
องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหรือจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง 9 ดานคือ (1) ปรัชญา กลยุทธ แผนการดําเนินงาน (2) การเรียนการสอน
(3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ทั้งนี้ในการควบคุม กํากับ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดใหใช
ตั ว บ ง ชี้ และเกณฑ ก ารประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาผนวกกั บ ตั ว บ ง ชี้ ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (รายละเอียดในบทที่ 3) เพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
ศูนยการศึกษา และหนวยงานสนับสนุนบางสวน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอ เนื่ อง ทั้ งนี้ โ ดยมีน โยบายอย า งชั ดเจนใหร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเปน สว นหนึ่ งของการจั ด
การศึกษา โดยมีก ลุมงานพัฒนาระบบบริหาร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานประกันคุณภาพ
ภายใน ดังนี้
3.1 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตลอดจนการรายงานการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
3.2 มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํามหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
3.3 ในระดับคณะ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ ทําหนาที่พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะแตละคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะ
และหนวยงานยอยในคณะ จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ในระดับหลักสูตรหรือหนวยงานยอยในคณะ อาจมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร
หรือกําหนดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
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1.6 ขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน
1. จํานวน บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ ของศูนยหัวหิน ประกอบดวย
 อาจารยประจําชาวไทย
จํานวน 24 คน
 อาจารยพิเศษ
จํานวน 12 คน
 อาจารยประจําชาวตางชาติ
จํานวน 15 คน
 เจาหนาที่
จํานวน 64 คน
แบงเปน
สนับสนุนสํานักงาน
27 คน
แมบาน แมบานหอพัก คนสวน 15 คน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 5 คน
พนักงานขับรถ
15 คน
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (ภาคปกติ)ประกอบดวย
 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

จํานวน 2,044 คน

3. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

4. จํานวนหองเรียน รวม 24 หอง
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อาคาร
1. อาคารศิโรจน
2. อาคารสถาบั น การบิ น
พลเรือน
3. อาคารสวนดุสิต

หองเรียน
ศิโรจน
101
NB1
NB2
NB3
NB4
NB5
NB6
NB7
NB8
NB9
NB10
NB11
NB 12
หอง Mock
up

อาคาร

หองเรียน

ขนาดบรรจุ
อุปกรณ
/ที่นั่ง
80
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCDโทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
60
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
300
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
ขนาดบรรจุ
/ที่นั่ง

อุปกรณ
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4. อาคารชวนชม

1

60

2

60

3

60

4

60

5

60

6

60

7

60

8

60

หองสัมมนา

100

คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน
คอมพิวเตอร, Projector, Visualizer, Microphone, เครื่องเลน
VCD โทรทัศน

6. หองคอมพิวเตอร จํานวน 6 หอง
สถานที่

1. อาคารสถาบันการบินพลเรือน
2. หอชวนชม
3. หอคุณแม
4. หออนันตชัย
5. หอแคทลียา
6. หอสุขมา

7. หองทํางานอาจารย/เจาหนาที่ จํานวน 11 หอง ไดแก
1. สํานักงานผูอํานวยการศูนย
2. หองประชาสัมพันธ
3. หองทะเบียนและวิชาการ
4. หองการเงิน

2.

16

5. หองนโยบายและแผน
6.หองกิจการนักศึกษา 1 ( ติดหองพยาบาล)
7.หองกิจการนักศึกษา 2
8. หอง 102
9. หองแคนทีน
10.หองโครงการกรมสงเสริม (อาคารชวนชม)
11.หองพักอาจารย อาคารชวนชม
8. สิ่งสนับสนุนเพื่อบริการทางวิชาการและสวัสดิการนักศึกษา
1. หองสมุด
2. หองปฏิบัติการธุรกิจการบิน
3. หองพยาบาล
4. รถรับ – สง

1 หอง มีจํานวนหนังสือ 5,534 เลม
1 หอง
1 หอง
15 คัน (รถบัส 8 คัน รถตู 7 คัน)
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สวนที่ 2

ผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในของศูนยหัวหิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา กลยุทธ แผนการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ประเภท
กระบวนการ

องคประกอบที่ 2 การผลิตนักศึกษา
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
**2.9 รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน

กระบวนการ
ปจจัยนําเขา
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต
ปจจัยนําเขา

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ประเภท
กระบวนการ
กระบวนการ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้

ประเภท
กระบวนการ
กระบวนการ
ปจจัยนําเขา

ประเภท
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5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

กระบวนการ
กระบวนการ

องคประกอบที่ 6 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้
6.1: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเภท
กระบวนการ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ประเภท
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ประเภท
กระบวนการ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้
9.1: มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ประเภท
กระบวนการ

องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ 1.1:

กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญ ญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ จุดเนน ของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบั ติการประจําป อยางนอยปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมิน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ศูนยหัวหิน มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย (ศห.1.1-11)
2. ศูนยหัวหิน มีการจัดประชุมการจัดทําแผนกลยุทธฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2553
(ศห.1.1-2.1) เพื่อชี้แจงแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูหนวยงานภายในแตละฝายและมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (ศห.1.1-2.2)
3. ศูนยหัวหิน ไดมีการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2553
(ศห.1.1-3.1) เพื่อใหบุคคลกรทุกสายงานใหเห็นความสําคัญในการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธะกิจ โดยใหบุคคลกรนําเสนอโครงการฯที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ
4. ศูนยหัวหินมีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยจัดทํา
เปนตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในประจําป
งบประมาณ 2553 (ศห.1.1-4.1)
5.ศูนยหัวหินมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา (ศห.1.1-7.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ไวที่
ระดับ 4 และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานผานระดับ 4

ผลการประเมินตนเอง
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.1.1-1.1
ศห.1.1-2.1,
ศห.1.1-2.2
ศห.1.1-3.1
ศห.1.1-4.1
ศห.1.1-7.1

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธฯ ครั้งที่ 1/2553
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธฯ ครั้งที่ 1/2553
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายในประจําปงบประมาณ 2553
การประเมินผลโครงการตางๆ

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการวางแผนกลยุทธ ทําหนาที่ในการจัดทําโครงการ
หรือแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ดวยวงจรคุณภาพ PDCA

องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน

:

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการป ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ ก ษาแหง ชาติ (การดํ าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง “ตองมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับ หลัก สู ตรเก าหรือ หลัก สู ตรปรั บ ปรุงที่ ยังไม ไดดํา เนิน การตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลัก สูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ
4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม
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6.มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิช าชีพของหลัก สูต รมากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลัก สูตรวิช าชีพทั้งหมดทุก ระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
7. หลัก สูตรระดับ บัณ ฑิตศึก ษาที่ เ นน การวิจัย ที่เ ปดสอน (ปริ ญ ญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
8. หลัก สูตรระดับ บัณ ฑิตศึก ษาที่ เ นน การวิจัย ที่เ ปดสอน (ปริ ญ ญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับ จํ า นวนนัก ศึ ก ษาใหนั บ ตามจํา นวนนั ก ศึก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท า (FTES) ในป
การศึกษานั้น ๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
เกณฑการประเมิน
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1 ค2 และ ง
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
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1. ศูนยหัวหินมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (ศห.2.1-1.1.1 ) เพื่อดําเนินงานดาน
วิชาการใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีวิธ/ี ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมโดยยึดตามคูมือ
ระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 (ศห.2.1-1.2)
2. ศูนยหัวหินมีวิธี / ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมโดยยึดตามคูม ือระบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.52 (ศห.2.1-2.1)
3. ศูนยหัวหินมีหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการและมีการดําเนินงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) มคอ.3, 4 และมคอ.5, 6 (ศห.2.1-3.1)
4. ศูนยหัวหินมีการแตงตั้งหัวหนาหลักสูตรเปนคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการใหครบ 3 ขอขางตน (ศห.2.1-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 : ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร ไวที่ระดับ 3 และศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงาน ระดับ 4
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 2.1-1.1
ศห. 2.1-1.2, ศห.2.12.1
ศห.2.1-3.1
ศห.2.1-4.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตัวบงชี้ที่ 2.2

:

มคอ.3, 4 และมคอ.5, 6
คําสั่งแตงตั้งหัวหนาหลักสูตร

อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
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ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง
0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียกับ
ปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไปผลการดําเนินงาน
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x 5

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ
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1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา x 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิทไี่ ดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหินมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน (รอย
ละ 9.09) (ศห.2.2-1.1) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค 2 ที่กําหนดให
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้น ศูนยหัวหินจึงแปลงคารอยละ9.09 เปรีบเทียบกับคะแนนเต็ม 5
ได = 1.5
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ ตัวบงชี้ 2.3
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไวที่ระดับคะแนน 3

ผลการประเมินตนเอง
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1.5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 2.2-1.1

คุณวุฒิอาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอก
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน
ดร.นภาพร จันทรฉาย

จุดออน
ศูนยหหัวหินมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 9.09 (ไมดี) ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่
ศูนยหัวหินกําหนดไว เปาหมายที่ศูนยหัวหินกําหนดไวใหนอยกวารอยละ 5
แนวทางการพัฒนา
ควรสนับสนุนใหอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโทไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และศึกษาตอใน
สาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่เปดสอนของศูนยหัวหิน

ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
X5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็30ม 5

คะแนนที่ได =

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

หมายเหตุ :
ลาศึกษาตอ

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา
X5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหินมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน
(รอยละ 6.06) (ศห.2.2-1.1) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค 2 ที่กําหนดให
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น ศูนยหัวหินจึงแปลงคารอยละ 6.06 เปรีบเทียบกับคะแนนเต็ม
5 ได = 2.5
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไวที่ระดับคะแนน 3 และศูนยหัวหินมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย 1 คน และผูชวยศาสตราจารย 1 คน คิดเปนรอยละ 6.06 เปนระดับคะแนน 2.5
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
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2.5 คะแนน

ไมบรรลุเปาประสงค

รายการหลักฐาน
ศห. 2.3-1.1

รายชื่ออาจารยประจําศูนยหัวหิน

จุดออน
ศูนยหัวหินขาดบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1
คน และผูชวยศาตราจารย 1 คน
แนวทางการพัฒนา
ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางสรรคผลงานวิชาการ ดานตํารา เอกสารประกอบการสอน และ
งานวิจัย เพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น โดยอาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการเสนอขอ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเสนอขอตําแหนงรอง
ศาสตราจารย และอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย

ตัวบงชี้ที่ 2.4

:

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ
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เกณฑมาตรฐาน
:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกี ารวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีก ารบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรีย นการสอนและการวัดผลการเรีย นรูของนัก ศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินมีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยทางดานวิชาการ (ศห.2.4-1.1)
2. ศูนยหัวหินมีการจัดอบรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2553 (ศห.2.4-2.1)
3. ศูนยหัวหินมีกิจกรรมกีฬาสี สนามกีฬาและกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อสรางสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย
และจิตใจ พรอมทั้งมีหอพัก มีสนามกีฬา (ศห.2.4-3.1)
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4. ศูนยหัวหินมีกิจกรรมนั่งสมาธิและมอบคูมือเพื่อเสริมสรางจรรยาบรรณที่ดีแกคณาจารยของ
ศูนย (ศห.2.4-5.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไวที่ระดับ 4 และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน ระดับ 4
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.4-1.1
ศห.2.4-2.1
ศห.2.4-3.1
ศห.2.4-4.1
ศห.2.4-5.1
ศห.2.4-5.2

ตัวบงชี้ที่ 2.5

แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยทางดานวิชาการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
อยางมืออาชีพ
สรุปโครงการกีฬาสี และภาพประกอบ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ
อยางมืออาชีพ
สรุปกิจกรรมนั่งสมาธิ
คูมือเพื่อเสริมสรางจรรยาบรรณที่ดีแกคณาจารย

:

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
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ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8FTES
ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยาง
นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนยหัวหินมีการบริการเครื่องคอมพิวเตอรทั้งในศูนย
การศึกษาและหอพัก อาทิ หอพักชวนชม ใหกับนักศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน และเพื่อเปนการ
สงเสริมใหนักศึกษาบุคลากร คณาจารยไดเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน
ไดเปนอยางดี (ศห.2.5-1.1)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยหัวหินมีการบริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรแกนักศึกษาทุกปการศึกษา (ศห.2.5-2.1)
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3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินมีการบริการทางดานกายภาพที่เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เชน ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 4 จุด (ศห.2.5-3.1)
4. มีการบริการดานงานทะเบียนออนไลน ผานเครือขายระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีการ
บริการดานอนามัยและการรักษาพยาบาล ศูนยหัวหินมีหองพยาบาลบริการนักศึกษาที่เจ็บปวยไม
สบาย ทางศูนยหัวหิน มีบัตรประกันตนไวที่โรงพยาบาลหัวหินใหกับนักศึกษาทุกคน ทางศูนยหัวหิน มี
คณาจารยที่คอยดูแลนักศึกษาอยูตลอดเวลา มีการบริการดานสนามกีฬาที่หอพักชวนชม มีสนาม
ฟุตบอล สนามบาสเกตบอลและ อื่น ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย มีการบริการรานอาหารใหกับ
นักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและตามหอพักตาง ๆ (ศห.2.5-4.1)
5. ศูนยหัวหินมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของคณาจารยและ
นักศึกษาที่พักอยูในหอพัก ตามมาตรฐานของกฎหมาย พ.ร.บ หอพัก (ศห.2.5-5.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู อยางนอย 5 ขอ และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่
5 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.5-1.1
ศห.2.5-2.1
ศห.2.5-2.2
ศห.2.5-3.1
ศห.2.5-4.1

รูปภาพการบริการเครื่องคอมพิวเตอร
รูปภาพการบริการหองสมุด
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
รูปภาพการบริการดานกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
รูปภาพการบริการดานงานทะเบียน ดานอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
บริการดานอาหาร
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ศห.2.5-5.1

รูปภาพการบริการระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย

ตัวบงชี้ที่ 2.6

:

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถา
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ เพื่อดําเนินงานดานวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ
(ศห.2.6-1.1) พรอมทั้งไดจัดทําแผนการสอน (มคอ.3,4) ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยจัดใหมีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน อภิปรายกลุม , สัมมนา , เรียนรูนอกสถานที่
(ศห.2.6-1.2)
2. อาจารยมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอน ระบุมุงหมายของรายวิชา แผนการ
สอน และการประเมินผล พรอมทั้งระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ใชประกอบการสอนซึ่งอยูในแผนการ
สอน แบบมคอ. 3,4 (ศห.2.6-2.1)
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3. ศูนยหัวหินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน โดยดูจาก มคอ. 3 และ
มคอ.5 (ศห.2.6-3.1)และภาพประกอบการการเรียนรูนอกหองเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และบริการ (ศห.2.6-3.2)
4. ศูนยหัวหินไดแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการศูนยหัวหิน(ศห.2.6-4.1)และจัดใหมี
การใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (ศห.2.6-4.2)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมายเพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของ ตัวบงชี้ 2.6 ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน ไว 7 ขอ และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 4 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.6-1.1
ศห.2.6-1.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
มคอ. 3

ศห.2.6-2.1

มคอ. 3

ศห.2.6-3.1

มคอ. 3

ศห.2.6-3.2

ภาพประกอบการการเรียนรูนอกหองเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และบริการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการศูนยหัวหิน
หนังสือเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการรายงาน

ศห.2.6-4.1
ศห.2.6-4.2
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ศห. 2.6-4.3

ผลการดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบณ
ั ฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีและบัณ ฑิตศึก ษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสนับ สนุน การประยุก ตใ ชผลงานจากวิท ยานิพนธของนัก ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
เกณฑการประเมิน
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1 ค2 และ ง
คะแนน 1
มีการดําเนินการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
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1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินไดสรางสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร (ศห.2.7-1.1)และมีการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ศห.2.7-1.2)
2. ผลการสรุปลักษณะบัณฑิตที่พึงงประสงคตามความตองการของสถานประกอบการ ขณะนี้
กําลังอยูระหวางการประมวลผลเนื่องจากดําเนินการเก็บเอกสารในวันที่ 29 มกราคม 2554(ศห.2.7-2.1)
3. เพื่อใหนักศึกษาของศูนยหัวหินมีคุณธรรม จริยธรรม ศูนยหัวหินจึงไดจัดโครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการทํางานขึ้น (ศห.2.7-5.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ 2.7 ระบบ
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตไวที่ 5 ขอ และศูนยหัวหินมีผลการ
ดําเนินงานที่ 3 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.7-1.1

แบบสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
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ศห. 2.7-1.2
ศห.2.7-2.1
ศห.2.7-5.1

แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผลสรุปแบบสอบถามสําหรับหัวหนาหนวยงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ป
2552
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการทํางาน

ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ
1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงานผาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ศูนยหัวหินมีคูมือนักศึกษาซึ่งกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาไวเปน
ลายลักษณอักษร (ศห.2.8-1.1)
2. ทางศูนยหัวหินมีการถายทอดดานคุณธรรมและจริยธรรมไดยังผูบริหารและคณาจารยอยาง
ทั่วถึง ดังเชนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน (ศห.2.8-2.1)
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงานศูนยจึงไดจัดโครงการวันไหวครู
ประจําปการศึกษา 2553 ขึ้น ซึ่งโครงการดังกลาวไดระบุตัวชี้วัดและเปาหมายไวอยางชัดเจน (ศห.2.83.1)
4. จากการประเมินโครงการวันไหวครู พบวาผลการประเมินไดบรรลุเปาหมาย (ศห.2.8-4.1)
การบรรลุเปาหมาย
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บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษาที่ 4 ขอ และศูนยหัวหินมีผลการ
ดําเนินงานที่ 4 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.8-1.1
ศห.2.8-2.1
ศห.2.8-3.1, ศห.2.8-4.1

คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
(เลมโครงการ ประกอบอยูในองคประกอบ ที่ 3)
โครงการไหวครูประจําปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหิน
(เลมโครงการ ประกอบอยูในองคประกอบ ที่ 3)

ตัวบงชี้ที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน
ชนิดของตัวบงชี้: ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน:
1. แปลงคารอยละของบัญฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน เปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
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สูตรการคํานวน:
คํานวนรอยละของบัญฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน
= จํานวนบัญฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน X 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 - 30 รอยละ 31 - 49

คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 - 69

คะแนน 4
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 70 - 89

คะแนน 5
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 - 100

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน ตามเกณฑ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีรอยละของบัญฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่
เรียน เทากับ 74.8
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 2.9 มีรอยละ
ของบัญฑิตที่มีงานทําที่สอดลองหรือตรงกับสาขาที่เรียน เทากับรอยละ 60 และมหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัว
หิน มีผลการดําเนินงานที่ รอยละ 74.8

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของคณะ
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.2.9.1.1 รายงานสรุ ป ภาวะมี ง านทํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย หั ว หิ น ป
46

การศึกษา 2553
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีการจัดทําแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ได
จากการสํารวจมาพัฒนาเปนตัวบงชี้เพิ่มเติมได
แนวทางการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน ควรมีการจัดทําตัวบงชี้เพิ่มเติมไดมากกวานี้ โดยอาศัยขอมูลจาก
การสํารวจตางๆ ภายในศูนย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน

:
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1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
7. มีก ารนําผลการประเมิ น คุณ ภาพของการให บ ริก ารมาใชเ ปน ขอ มูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. ศูนยหัวหินไดจัดใหมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา แตละ แขนงวิชา เพื่อใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา ในเรื่องของหลักสูตรการเรียน เชน การลงทะเบียนเรียน ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การปฏิบัติ
ตนในเรื่องการแตงกายที่ถูกตอง การปรับตัวที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข (ศห.
3.1-1.1) ไดมีการออกแนะแนวประชาสัมพันธการศึกษาตอป 2553
2. ศูน ยหัวหินมีการจัดบริการขอมูลขาวสารแกนัก ศึก ษา เชน คูมือการใชระบบฝายกิจ การ
ศึกษา (ศห.3.1-2.1) ฐานขอมูล Online ของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน(ศห.3.1-2.2) ชองทางการติดตอ (สาย
ดวน )เพื่อติดตอ อาจารย เจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉิน (ศห.3.1-2.3)และตามบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ
ภายในศูนยฯ อยางตอเนื่อง (ศห.3.1-2.4) กลองรับความคิดเห็น (ศห.3.1-2.5)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ศูนยหัวหิน
จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
การโรงแรม (ศห.3.1-3.1)
4. ศูนยหัวหินมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา โดยผาน
ทาง web site ของศูนย(ศห.3.1-4.1)
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5. ศูนยหัวหินมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเ กา โดยจัดงาน
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (ศห. 3.1-5.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของตัวบงชี้ 3.1 ระบบและ
กลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ในการดําเนินงานอยางนอย 5 ขอ และศูนยหัวหิน
มีผลการดําเนินงานที่ 5 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

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

คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2553
คูการใชระบบกิจการนักศึกษา
ฐานขอมูล Online ของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน
ชองทางการติดตอ (สายดวน )เพื่อติดตอ อาจารย เจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉิน
บอรดประชาสัมพันธตาง ๆ ภายในศูนยฯ อยางตอเนื่อง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม
web site สําหรับศิษยเกา
งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.2

:

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑมาตรฐาน

:

คะแนน

เกณฑมาตรฐาน :
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1. สถาบัน จัดทํ าแผนการจัดกิ จ กรรมพัฒนานัก ศึก ษาที่สงเสริมผลการเรี ย นรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีก ารสงเสริมใหนัก ศึก ษานําความรูดานการประกัน คุณภาพไปใชใ นการจัดกิจ กรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีก ารสนับ สนุน ใหนัก ศึก ษาสรางเครือขายพัฒนาคุณ ภาพภายในสถาบัน และระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายกิจการนักศึกษาเพื่อกําหนด

แนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา (ศห.3.2-1.1) เพื่อวางแผนการกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒมิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไดแก
1) ดา นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม โดยจั ดโครงการการไหวค รู (ศห.3.2-1.2) โครงการพัฒ นา
บุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา (ศห.3.2-1.3)
2) ดานความรูเรื่องกฎหมาย และวิชาการโดยจัดโครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและประกั น สัง คม (ศห.3.2 -1.4) โครงการประชุมผู ป กครองและปฐมนิเ ทศ
นักศึกษาใหม (ศห.3.2-1.5)
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3) ดานทักษะทางปญญา โดยจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการ
ทํางาน(ศห.3.2-1.6)
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดยจัดโครงการ แขงขันกีฬา
สานสัมพันธภายใน ประจําปการศึกษา 2553 “ศูนย หัวหินเกมส ’ 2010 ” (ศห.3.2-1.7)
โครงการการออกกํา ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ(ศห.3.2-1.8)ได มี ก ารจั ดการพบปะสั ง สรรค
ผูปกครองนักศึกษา รหัส 53 วันปดคอรส ภาคฤดูรอย 3/2553 (ศห.3.2-1.9)
5) ดา นการสื่ อ สารเทคโนโลยี โดยจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเยนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น (ศห.3.2-1.9)
2. ศูนยหัวหินไดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 1/2553 โดยสอดแทรก
ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาและผูปกครองไดเขาใจดวย (ศห.3.2-2.1)
3. ศูน ยหัวหิน มีก ารสงเสริมใหนัก ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีไดนําความรูดานการประกั น
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการตาง ๆ 5 โครงการดังนี้
1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค (ศห.3.2-3.1)
2) โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายใน ประจําปการศึกษา 2553 “ศูนยหัวหินเกมส
2010”เพื่อเปนการสานความสัมพันธ รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ อาจารยเจาหนาที่ และ
นักศึกษา (ศห.3.2-3.2) โครงการการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อเปนการ
สงเสริมสุขภาพนักศึกษา (ศห.3.2-3.3)งานการกุศล
3) กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเปนการชวยเหลือผูอื่น(ศห.3.2-3.4) กิจกรรมการจิตอาสา
พัฒนาชุมชนวัดเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตอาสารักการพัฒนาวัดและชุมชน(ศห.3.23.5) โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจอาสา (v - cheer)ครั้งที่ 5 (ศห.3.2-3.6)
4) การจัดกิจกรรมการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปนการเทิดทูน และเผยแพรพระ
เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหเกิด
แกนักศึกษา (ศห.3.2-3.7)
5) การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2553 เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมของไทยที่ดี และตระหนักถึงพระคุณของครูอาจารย รวมถึงการยก
ยองความเปนปูชนีบุคคลของครูอาจารยดวย (ศห.3.2-3.8)
4. ศูน ย หัวหิน ไดสนับ สนุน ให นัก ศึก ษาสรางเครือขายพัฒนาคุณ ภาพภายในสถาบัน และ
ระหวางสถาบัน โดยจัดเปนโครงการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพนักศึกษา
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หมาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร (ศห.3.2-4.1) กิจกรรมคายวิชาการแกเด็กและเยาวชน (ศห.
3.2-4.2)
5.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จาก
กิจกรรมดังนี้
1) โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน(ศห.3.2-5.1)
2) โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายใน “ศูนยหัวหินเกมส “ 2010 (ศห.3.2-5.2)
3) โครงการกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2533 (ศห.3.2-5.3)
4) โครงการการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ศห.3.2-5.4)
5) โครงการจัดประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม(ศห.3.2-5.5)
6) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา(ศห.3.2-5.6)
7) โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา(ศห.3.2-5.7)
6. ไดมีการนําผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจในโครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมา
ปรับปรุงแกไขดานการใหบริการดานฝายยานพาหนะ ( ศห.3.2-6.1) ผลจากแบบสํารวจโครงการปฏิบัติ
ธรรม ไดเพิ่มจํานวนวันปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น(ศห.3.2-6.2) ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนา
ในการแตงกายของนักศึกษาไดเพิ่มขยายชวงเวลาในการตรวจการแตงกายเพิ่มขึ้น (ศห.3.2-6.3)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ไวที่ระดับ 6 และมีผลการดําเนินงานอยูที่ ระดับ 6

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
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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.3.2-2.1
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
ศห.3.2-4.2
ศห.3.2-5.1
ศห.3.2-5.2
ศห.3.2-5.3
ศห.3.2-5.4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายกิจการนักศึกษาเพื่อกําหนด
แนวทางสงเสริมการจัด
โครงการการไหวครู
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา
โครงการเสริมสรางความรูเ กี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
จัดโครงการ แขงขันกีฬาสานสัมพันธภายใน ประจําปการศึกษา 2553 “ศูนย
หัวหินเกมส ’ 2010 ”
โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทาง
การศึกษาในทองถิ่น
รายงานการประชุมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 1/2553
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา
รูปภาพกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายใน ประจําปการศึกษา
2553 “ศูนยหัวหินเกส 2010”
โครงการการสงเสริมการออกกําลัง กายเพื่ อสุขภาพ เพื่อเปน การส งเสริ ม
สุขภาพนักศึกษา
รูปภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิต
รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน
โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจอาสา
(v - cheer)ครั้งที่ 5
รูปภาพกิจกรรมการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรติ
รูปภาพกิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2553
โครงการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพนักศึกษา
หมาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร
กิจกรรมคายวิชาการแกเด็กและเยาวชน
แบบสํารวจโครงการปฏิบตั ิธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
แบบสํารวจโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายใน ศูนยหัวหิน
แบบสํารวจโครงการกิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา 2553
แบบสํารวจโครงการจัดประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
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ศห.3.2-5.5
ศห.3.2-5.6
ศห.3.2-5.7
ศห.3.2-6.1
ศห.3.2-6.2
ศห.3.2-6.3

แบบสํารวจโครงการสงเสริมการออกกําลังกายของนักศึกษา
แบบสํารวจโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา
แบบสํารวจโครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
ไดมีการนําผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจในโครงการการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพมาปรับปรุงแกไขดานการใหบริการดานฝายยานพาหนะ
ผลจากแบบสํารวจโครงการปฏิบัติธรรม ไดเพิ่มจํานวนวันปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาในการแตงกายของนักศึกษา
ไดเพิ่มขยายชวงเวลาในการตรวจการแตงกายเพิ่มขึ้น

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีคณะกรรมการฝายกิจกรรมนักศึกษาดําเนินการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนใหแกนักศึกษา โดยมุงเนนที่จะเสริมสรางประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพ เสริมสรางดานสุขภาพพลานามัย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ อันพึง
ประสงคของนักศึกษา เพื่อใหเปนผูที่มีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา รางกาย และจิตใจ
เตรียมพรอมในการเปนบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพพึงประสงคของผูประกอบการและประเทศชาติตอไป

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
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1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรัก ษาความปลอดภัย ในการวิจัย ฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)

เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
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
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
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 ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
1. ศู น ย หั ว หิ น มี ร ะบบและกลไกบริ ห ารงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค โดยมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.1.1.1) และมีการจัดทําแผนพัฒนา
งานวิจัยประจําปงบประมาณ 2552-2556 (ศห. 4.1.1.2) พรอมทั้งมีการรวบรวมและจัดทํา
คูมือการเสนอโครงการวิจัย และการขอทุนสนับ สนุน โดยอิงขอมูลจากมหาวิทยาลัยฯ (ศห.
4.1.1.3)
2. ศูนยหัวหินมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยการเผยแพรและสงเสริมจรรยาบรรณการ
วิจัยแกบุคลากรสายวิชาการ (ศห.4.1.3.1)
3. มีการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนทุนวิจัยแกบุคลากร (ศห. 4.1.4.1 และ ศห. 4.1.4.2)
4. มีก ารสนับ สนุน พัน ธกิจ ดานการวิจัย ของศูน ยฯ ซึ่งสอดคลอ งกับ พัน ธกิจ ดานการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดหองสมุดและแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนงานวิจัย (ศห. 4.1.5.1)
และมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อใหคําแนะนําและใหความรูแกบุคลากรที่
สนใจผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.1.5.2)

การบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
4 ขอ 3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
ศห. 4.1.1.1
ศห. 4.1.1.2
ศห. 4.1.1.3
ศห. 4.1.3.1
ศห. 4.1.4.1
ศห. 4.1.4.2
ศห. 4.1.5.1
ศห. 4.1.5.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
แผนงานพัฒนางานวิจัย ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ 2552-2556
คูมือเสนอโครงการวิจัยและการขอทุนสนับสนุน
เอกสารเผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องอัตราการจายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ.2551
ภาพถายหองสมุดของศูนยหัวหินและเวบไซดระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย

จุดออน
1. ศูนยหัวหินยังขาดระบบการกระตุนและสรางแรงจูงใจที่ชัดเจนเพื่อใหบุคคลากรสายวิชาการ
สรางผลงานวิจัยตามเปาหมายที่กําหนด
2. ศูนยหัวหินยังขาดการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
3. ขาดการติดตามและประเมินผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. จัดทําระบบเพื่อสรางแรงจูงและกระตุนใหบุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานวิจัยใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนด
2. ควรสงเสริมใหผูสอนบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนการพัฒนา
ผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรติดตามและประเมินผลงานวิจัยเปนระยะเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ 4.2

: ระบบและกลไกการจัดการความรูการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิ ทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
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

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ ตามเกณฑ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
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1. ศูนยหัวหินมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู จาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค (ศห. 4.2.1.1) และมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
(ศห. 4.2.1.2)
2. ศูนยหัวหินมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
เพื่อใหเ ปน องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และมีก ารดําเนิน งานตามระบบที่กําหนด (ศห.
4.2.2.1)
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสูสาธารณชนทราบผานทางสื่อ
โทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพตางๆ (ศห. 4.2.3.1 และ ศห. 4.2.3.2)
4. มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิท ธิ์ ข องงานวิ จัย โดยอิ ง ระบบและกลไกจาก
มหาวิทยาลัยฯ (ศห. 4.2.5.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากศูนยหัวหิน กําหนดคาเปาหมายไวที่ 4 ขอ ซึ่งศูนยมีการดําเนินงาน
3 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 ขอ 2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 4.2.1.1
ศห. 4.2.1.2
ศห. 4.2.2.1
ศห. 4.2.3.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางงสรรค
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (อ.สุรพศ ทวีศักด)
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย
การเผยแพรองคความรูผา นสื่อโทรทัศน
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ศห. 4.2.3.2
ศห. 4.2.5.1

การเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยผานหนังสือพิมพตางๆ (อ.สุรพศ
ทวีศักดิ์)
ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

จุดแข็ง
1. ศูนยหัวหินไดมีการเผยแพรผลงานและองคความรูจากงานวิจัยผานสือ่ หนังสือพิมพตางๆ
เพื่อใหสาธารณชนไดทราบอยางกวางขวาง อีกทั้งยังมีการเผยแพรผานทางเวบไซดของศูนยหัว
หินเพื่อใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
2. ศูนยหัวหินมีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหมีการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรในการประชุมทางวิชาการและวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติสําหรับบุคลากรสายวิชาการของศูนยหัวหิน พรอมทั้งการเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยใหแกสาธารณชนไดทราบและนําไปใชประโยชน

ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

เกณฑมาตรฐาน

:

คะแนน

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
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คะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
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สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 4,784,560 + 136,000 = 149,107.87
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = คือ 5 คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน และศูนยหัวหินไดเงินทุ น
สนับสนุนงานวิจัย = 149,107.87 บาท/คน
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม
นับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับ จํานวนเงินที่มีการเซ็น สัญญารับทุนในปก ารศึก ษาหรือปงบประมาณนั้น ๆ ไมใ ช
จํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวน
จํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
การบรรลุเปาหมาย
คะแนนที่ได = คือ 5 คะแนน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน และศูนยหัวหินไดเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัย = 149,107.87 บาท/คน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
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5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.4.3.1.1
ศห.4.3.1.2
ศห.4.3.1.3
ศห.4.3.1.4

สัญญาจางโครงการวิจัยความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝายทางการเมือง
ของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน
สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําศูนยหัวหิน

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินไดรับทุนวิจัยระดับชาติที่มีมูลคาสูง
แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยในระดับชาติ เพื่อพัฒนาใหมี
ผลงานวิจัยในทุกๆป

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
(5.1.1.1) และมีแผนพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมใหบริการวิชาการแกสังคม ที่แสดงถึงหลักฐาน
ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหบริการวิชาการดานตางๆ (5.1.1.2) และมีคูมืออาจารยและบุคลากร
(5.1.5.3) และคูมือปฏิบัติงานบุคลากร ศูนยหัวหิน (5.1.1.4) พรอมทั้งไดจัดทําแผนบริการวิชาการแก
สังคม ศูนยการศึกษานอกสถาบัน ศูนยหัวหิน ประจําปการศึกษา 2553 (5.1.1.5) และมีการรายงานผล
การดําเนิน งานโครงการที่บ ริ ก ารวิช าการแกสังคม (5.1.1.6) และมีรายงานสรุป โครงการ พัฒนา
บุคลิกภาพตํารวจทองเที่ยว (5.1.1.7) และไดใหบริการวิชาการแกสังคมโดยการออกแนะแนวการศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีภาคปกติตามสรุปโครงการ (5.1.1.8)
2. ศูนยหัวหินมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการจั ดการเรียนการ
สอน กับการปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ตามหลักฐานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การจัดการเรียนการสอน ตามเอกสารที่ 5.1.2.1
3. ศูนยหัวหิน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับกับการวิจัย ตามหลักฐานที่
5.1.3.1 และ 5.1.3.2
4. ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1.4.1)
5. ศูน ยหัวหิน มีแผนงานบูรณาการงานบริก ารวิชาการแกสังคมกับ การเรีย นการสอนและ
งานวิจัย ตามหลักฐานที่ 5.1.5.1
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การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 5.1 ไว 4 ขอ และศูนยหัวหิน
มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.2.1
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.4.1
5.1.5.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม
แผนพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมใหบริการวิชาการแกสังคม
คูมืออาจารยและบุคลากร
คูมือปฏิบัติงานบุคลากร ศูนยหัวหิน
แผนบริการวิชาการแกสังคม ศูนยการศึกษานอกสถาบัน ศูนยหัวหิน
ประจําปการศึกษา 2553
รายงานผลการดําเนินงานโครงการที่บริการวิชาการแกสังคม
รายงานสรุปโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพตํารวจทองเที่ยว
สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับปริญญาตรีภาคปกติ
หลักฐานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการจัดการ
เรียนการสอน
เอกสารการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับกับการวิจัย
เอกสารการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับกับการวิจัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย
แผนงานบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย

จุดแข็ง
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ศูน ยหัวหินมี ระบบและกลไกการบริการทางวิช าการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไดอยางดี
แนวทางการพัฒนา
ควรพัฒนาในเรื่องของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและ
งานวิจัยใหมากขึ้น

ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความตองการของชุมชนในการฝกอบรม
ภาษา (5.2.1.1) และมีแบบสํารวจความตองการของชุมชนในการฝกอบรมภาษา (5.2.1.2) และมี
รายงานผลความตองการของชุมชนในการฝกอบรมภาษา (5.2.1.3)
2. ศูนยหัวหินมีโครงการความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางคาม
เขมแข็งของชุมชน ที่มีกับมหาวิทยาลัยอูโจวและมหาวิทยาลัยครูกวางสี ตามเอกสารที่ 5.1.2.1
3. ศูนยหัวหิน มีการนําผลการประเมิน การใหบริการทางวิชาการของโครงการแนะแนว มา
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของการดําเนินโครงการ (5.2.3.1)
4. ศูนยหัวหิน มีแผนปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการของโครงการแนะแนว (5.2.4.1)
5. ศูนยหัวหินไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลและผูเรียน (5.2.5.1) และมีฐานขอมูล
เกี่ยวกับศูนยที่เผยแพรสูสาธารนะ (5.2.5.2)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 5.2 ไว 3 ขอ และศูนยหัวหิน
มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.1.2.1
5.1.3.1
5.1.4.1
5.1.5.1
5.1.5.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความตองการของชุมชนในการ
ฝกอบรมภาษา
แบบสํารวจความตองการของชุมชนในการฝกอบรมภาษา
รายงานผลความตองการของชุมชนในการฝกอบรมภาษา
โครงการความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
คามเขมแข็งของชุมชน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของการดําเนินโครงการแนะแนว
แผนปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการของโครงการแนะแนว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลและผูเรียน
ฐานขอมูลเกี่ยวกับศูนยที่เผยแพรสูสาธารนะ

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีการจัดโครงการที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่สอดคลองกับอัตลักษณของศูนยมากขึ้น

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีก ารกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน ที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินมีแผนการบูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม (6.1.1.1) และมีนโยบายรองรับระบบและกลไกสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(6.1.1.2) อีกทั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1.3)
2. ศูนยหัวหินไดจัดทําโครงการสนทนาธรรม “คิดบวก ชีวิตบวก ” ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1
(6.1.2.1) นอกจากนี้ยังมีโครงการ ไทยคุกกิ้ง คลาส (6.1.2.2) งานประเพนีลอยกระทง เทศบาลเมืองหัว
หิน(6.1.2.3) งานหัวหินรําลึกและงานกาชาด (6.1.2.4) และไดจัดการเรียนการสอน โครงการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน (6.1.2.5) โครงการคายสมาธิกับธรรมชาติ (6.1.2.6)
โครงการจิตอาสาพัฒาชุมชน-พัฒนาวัด (6.1.2.7) โครงการปลอยปลาประจําสัปดาห (6.1.2.8)
โครงการตักบาตรวันแมเ ฉลิมพระเกียรติ (6.1.2.9) โครงการจัดกิจกรรมไหวครู (6.1.2.10) โครงการ
ลูกทุงชุมชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (6.1.2.11) มหกรรมแสง สี เสียง เทิดไทองคราชันย 5 ธันวา
มหาราช (6.1.2.12) งานสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยสายใยชุม ชน ของสภาวั ฒ นธรรมอํ าเภอหั ว หิ น
(6.1.2.13) โครงการพัฒนาบุคลิก ภาพในการแตงกายของนัก ศึก ษา (6.1.2.14) โครงการสงเสริม
เอกลักษณการใชภาษาไทย (6.1.2.15)
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3. ศูน ยหั ว หิน เผยแพร กิจ กรรมหรื อ การบริ ก ารด านทํ านุ บํ ารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรมต อ
สาธารณชนทางเว็บไซตของศูนยหัวหินและศูนยใน (6.1.3.1)
4. ศูนยหัวหิน มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับ การจัด การเรีย นการสอนและกิ จ กรรมนัก ศึก ษา จากสรุป โครงการปฏิ บัติธรรมเพื่ อ
ประสิท ธิภาพในการเรีย นและการทํางาน (6.1.4.1) จากสรุป ผลโครงการคายสมาธิกับ ธรรมชาติ
(6.1.4.2)
5. ศู น ย หั ว หิ น ได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตามรายงานการประชุม (6.1.5.1)
6. ศู น ย หั ว หิ น มี ก ารเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ครู ก วางสี (6.1.6.1) และ
มหาวิทยาลัยอูโจว (6.1.6.2) ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
การบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.1.2.4
6.1.2.5
6.1.2.6
6.1.2.7
6.1.2.8
6.1.2.9
6.1.2.10

แผนการบูณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
นโยบายรองรับระบบและกลไกสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการสนทนาธรรม “คิดบวก ชีวิตบวก ”
โครงการ ไทยคุกกิ้ง คลาส
งานประเพนีลอยกระทง เทศบาลเมืองหัวหิน
งานหัวหินรําลึกและงานกาชาด
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
โครงการคายสมาธิกับธรรมชาติ
โครงการจิตอาสาพัฒาชุมชน-พัฒนาวัด
โครงการปลอยปลาประจําสัปดาห
โครงการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดกิจกรรมไหวครู
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6.1.2.11
6.1.2.12
6.1.2.13
6.1.2.14
6.1.2.15
6.1.3.1
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.5.1
6.1.6.1
6.1.6.2

โครงการลูกทุงชุมชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหกรรมแสง สี เสียง เทิดไทองคราชันย 5 ธันวามหาราช
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวหิน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา
โครงการสงเสริมเอกลักษณการใชภาษาไทย
เว็บไซตของศูนยหัวหินและศูนยใน
สรุปโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
สรุปผลโครงการคายสมาธิกับธรรมชาติ
รายงานการประชุม
หลักฐานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยครูกวางสี
หลักฐานการเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยอูโจว

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ไดรับการยอมรับดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากหนวยงานตางๆ เปนอันมาก
แนวทางการพัฒนา
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1:

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
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หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผุบ ริหารมีวสิ ยั ทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน
3. ผูบ ริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้
สามารถสือ่ สารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบ ริหารถายทอดความรูแ ละสงเสริมพัฒนาผูร ว มงาน เพือ่ ใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบ ริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
7.สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน รายงานการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ย วกับกฎหมายและขอบังคับ
ตางๆ (7.1.1.1) และมีคูมือสิทธิและหนาที่ เรื่องนารูสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(7.1.1.2) และไดรายงานการประเมินตนเองประจําปงบประมาน 2553 (7.1.1.3) และไดนําเสนอออกสู
สาธารณะในเว็บไซต (7.1.1.4 )และมีการจัดทํารายงานประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมศูนย (7.1.1.5)
2.ศูนยหัวหินไดจัดทําแผนกลยุทธ ที่ไดจากการรวมกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน พันธ
กิจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (7.1.2.1) และมีคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานของศูนยในเรื่องตางๆ (7.1.2.2)
และ มีการวางแผนอัตรากําลังและมีระบบการสรรหาบุคลากร (7.1.2.3)
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3.ศูนยหัวหิน ไดใหผูบริหารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายและสื่อสาร
ไปยังบุคลากรโดยผานการประชุมประจําเดือน ตามเอกสาร (7.1.3.1)
4.ศูนยหัวหินไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผานการประชุมของศูนยตามที่
กลาวมาแลว อีกทั้งได มีก ารรับฟงขอคิดเห็นจากแหลงอื่นๆ อาทิเชน ตูรับฟงความคิดเห็น หนังสื่อ
รองเรียนและหนังสือชี้แจงตางๆ (7.1.4.1) และมีกิจกรรมที่เปนการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร โดย
มีแนวปฏิบัติและประกาศสถาบันที่สงเสริมสนับสนุน เพื่อสรางขวัญกําลังใจ (7.1.4.2) และหลักฐาน
แสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จ (7.1.4.3)
5.ผูบริห ารศูนยหัวหิน ถายทอดความรูและพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานใหบ รรลุ
วัตถุประสงคตามศักยภาพ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ซึ่งกําหนดโครงการกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (7.1.5.1) และไดสรุปผล
การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนยหัวหิน ตามรายงานโครงการ
อบรม/สัมมนาการถายทอดความรูแกผูรวมงานโดยเนน การเพิ่มทัก ษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
(7.1.5.2)
6.ศูน ยหัวหินไดยึดหลัก ธรรมภิบ าลในการบริห ารงาน โดยมีการจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจตอการบริห ารงาน ศูน ยหัวหิน พรอมรายงานผล (7.1.6.1)และไดจัดทํารายงานการเงิน เพื่อ
รายงานตอสถาบันเปนประจําทุกป (7.1.6.2)
7.ศูนยหัวหิน มีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม โดยมีการจัดทํารายงานการเงิน (7.1.7.1) และรายงานการตรวจสอบการ
ดํา เนิ น งาน ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.2553 (7.1.7.2) อี ก ทั้ งมี ก ารจั ดทํ าแผนปรั บ ปรุง คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ 2553 (7.1.7.3) และแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหิน
(7.1.7.4)

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.1 ศูนยหัวหิน
กําหนดภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันไว 5 ขอ และศูนยหัวหิน มีผลการ
ดําเนินงาน 7 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
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คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7.1.1.1 รายงานการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับตางๆ
7.1.1.2 คูมือสิทธิและหนาที่ เรื่องนารูสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
7.1.1.3 รายงานการประเมินตนเองประจําปงบประมาน 2553
7.1.1.4 เว็บไซต
7.1.1.5 รายงานประชุมศูนยหัวหิน ทุกเดือน
7.1.2.1 แผนกลยุทธ
7.1.2.2 คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานของศูนยในเรื่องตางๆ
7.1.2.3 การวางแผนอัตรากําลังและมีระบบการสรรหาบุคลากร
7.1.3.1 รายงานประชุมศูนยหัวหิน ทุกเดือน
7.1.4.1 หลักฐานแสดงเพื่อรับฟงความคิดเห็น
7.1.4.2 แนวปฏิบัติและประกาศสถาบันที่สงเสริมสนับสนุนเพื่อสรางขวัญกําลังใจ
7.1.4.3 หลักฐานแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
7.1.5.1 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป
สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนยหัว
7.1.5.2
หิน
7.1.6.1 แบบสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารงาน ศูนยหัวหิน พรอมรายงานผล
7.1.6.2 รายงานการเงินเพื่อรายงานตอสถาบัน
7.1.7.1 รายงานการเงิน
7.1.7.2 รายงานการตรวจสอบการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
7.1.7.3 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ 2553
7.1.7.4 แผนบริหารความเสี่ยงของศูนยหัวหิน
จุดแข็ง
ผูบริหารศูนยหัวหิน มีการมอบหมายนโนบาย ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในศูนยเปนประจํา เพื่อใหการบริหารศูนยทันตอการแขงขัน
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ตัวบงชี้ที่ 7.2:

การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน:
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท ี่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
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2. กําหนดบุคลากรกลุม เปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลีย่ นเรียนรูจากความรู ทักษะของผูม ปี ระสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุม เปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูต ามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอนื่ ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูท ี่ไดจากการจัดการความรูใ นปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผา นมา ที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏับัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงานอยูในระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. ศูนยหัวหินไดมีการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูท ี่เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย ( ศห. 7.2.1.1 ) โดยคณะกรรมการดังกลาวฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผน พัฒนา
ของศูนยฯ ไปสูสถาบันการเรียนรู ( ศห.7.2.1.2 ) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยเนนในเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรของ
ศูนย ตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ( ศห.7.2.1.3 )
2. ศูนยหัวหิน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร ( ศห. 7.2.2.1 ) โดยไดมกี ารสํารวจผลการปฏิบัติงาน ที่เปนจุดเดนของอาจารยในแตละสาขาวิชา ในดาน การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยฯ ( ศห.-7.2.2.2 )
3. ศูนยหัวหิน ไดมีการจัดฝกอบรมโครงการตาง ๆ ใหแกบุคลากรภายในของศูนย เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก โครงการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมการจัดเก็บขอมูลประกัน
คุณภาพอยางมืออาชีพ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน และยังไดจัดโครงการอบรม
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ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรมใหแกบุคคล/ชุมชนภายนอกสถาบัน
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของศูนยหัวหิน อีกดวย ( ศห. 7.2.3.1 )
4. ศูนยหัวหินไดมกี ารจัดทําเว็บไซตของศูนยฯ ที่รวบรวมบทความและผลงานสรางสรรค -ของ
อาจารยประจําศูนย เพื่อเปนการเผยแพรความรูแกสาธารณชน ( ศห.7.2.4.1 )
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันการเรียนรู ตองดําเนินการใหไดอยางนอย 3 ขอ ซึ่งศูนยหัวหินมีผลการดําเนิน งาน
ผาน 4 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
4 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
ศห.7.2.1.1
ศห.7.2.1.2
ศห.7.2.1.3
ศห.7.2.2.1
ศห.7.2.2.2
ศห.7.2.2.3
ศห.7.2.3.1
ศห.7.2.3.2
ศห.7.2.4.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย (เกณฑขอ 1)
แผน พัฒนาของศูนยฯ ไปสูสถาบันการเรียนรู
แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
แผนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร
ผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของอาจารยในแตละสาขาวิชา
บันทึกขอความ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เลขที่ 162/2553 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 เรื่องขอประชาสัมพันธแผนการจัดการความรูศูนยหัวหิน
(เกณฑขอ 2)
การจัดฝกอบรมโครงการตาง ๆ ใหแกบุคลากรภายใน/ภายนอก ของศูนยฯ
บันทึกขอความ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เลขที่ 241/2553 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่องขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
ความรูเพื่อสรางวัฒนธรรมการบริการองคกรที่มุงผลสัมฤทธิ์และเนนการมีสวน
รวม” (เกณฑขอ 3)
เว็บไซตศูนยหัวหิน (เกณฑขอ 4)
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จุดแข็ง
แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหิน ควรมีการนําความรูท ี่ไดจากการจัดการความรูใ นปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผา นมา ทีเ่ ปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูม ี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏับัติทดี่ มี าปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ตัวบงชี้ 7.3:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน:
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ ชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของตามที่กําหนด

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 1 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทระบบสารสนเทศ (7.3.1.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.3 อยางนอย 2 ขอ และ
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 1 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
7.3.1.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทระบบสารสนเทศ (เกณฑระดับ 1)

จุดออน
ในปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหิน ยังไมไดดําเนินการในการจัดทําระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ การเงิน
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แนวทางการพัฒนา
ควรมีการจัดทําโครงการ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารและของบประมาณไวลวงหนา เนื่อ
จากการพัฒนาระบบมีคาใชจายสูง ดังจึงจําเปนตองมีการสอบราคาเพื่อใหไดผูผลิตที่ดีที่สุด

ตัวบงชี้ที่ 7.4:

ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน:
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู ริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทีร่ บั ผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
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2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ ง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสีย่ งอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสีย่ งดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสีย่ งดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสีย่ งดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสีย่ งดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งดานบุคลากรและความเสีย่ งดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสีย่ งจากเหตุการณภายนอก
- อืน่ ๆ ตามบริบทของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงานอยูในระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยหัวหิน (ศห.7.4.1.1))
2. ศูนยหัวหิน มีการจัดทําวิเคราะหความเสี่ยง (ศห.7.4.2.1)
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.4 อยางนอย 3 ขอ และ
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 2 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยหัวหิน (เกณฑระดับ 1)
ศห.7.4.1.2 การจัดทําวิเคราะหความเสี่ยง (เกณฑระดับ 1)
จุดออน
ศูนยหัวหินควรมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการจัดประชุมผูบริหารเพื่อที่จะนําผลความเสี่ยงดานตางๆ มาปรับปรุงและพัฒนาตอไป
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1:

ระบบและกลไกการเงินแฃะงบประมาณ

ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน:
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัตกิ ารในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2
ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมัน่ คงของสถาบันอยางตอเนือ่ ง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
2. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธทางการเงินโดยมีการ
วิเคราะหรายไดจากแหลงที่มา รายจายและแหลงที่ใช (ศห.8.1.1.1) และไดจัดทําเปนแผน
กลยุทธทางการเงินของศูนยหัวหิน (ศห.8.1.1.2)
3. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ตามแผนกล
ยุทธทางการเงินของศูนย (ศห.8.1.2.1)
4. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของศูนย ที่ระบุงบประมาณที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ศห.
8.1.3.1) อีก ทั้งมีการจัดทํารายงานผลการใชงบประมาณและผลการดําเนิน งานตาม
กิจกรรม/โครงการ ประจําป (ศห.8.1.3.2)
5. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ
2 ครั้ง (ศห.8.1.4.1) และไดนําเสนอตอที่ประชุมศูน ย ตามรายงานการประชุม (ศห.
8.1.4.2)
6. มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีรายงานผลการใชเงินเปนรายไตรมาส (ศห.8.1.7.1) ที่แสดง
ถึงการติดตามผลการใชเงินใหเ ปนไปตามเปาหมาย และมีการรายงานตอที่ประชุมของ
ศูนย ตามรามรายงานการประชุม (ศห.8.1.7.2)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบ
และกลไกในการการเงินและงบประมาณตองดําเนินการใหไดอยางนอย 5 ขอ และมหาวิทยาลัยฯ ศูนย
หัวหิน มีผลการดําเนินงานที่ 5 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของคณะ
บรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
ศห.8.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธทางการเงิน (เกณฑระดับ 1)
ศห.8.1.1.2 แผนกลยุทธทางการเงินของศูนยหัวหิน (เกณฑระดับ 1)
ศห.8.1.2.1 แผนกลยุทธทางการเงินของศูนย (เกณฑระดับ 2)
ศห.8.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการของศูนย (เกณฑระดับ 3)
รายงานผลการใชงบประมาณและผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ประจําป
ศห.8.1.3.2
2553 (เกณฑระดับ 3)
ศห.8.1.4.1 รายงานทางการเงิน ประจําป 2552 (เกณฑระดับ 4)
ศห.8.1.4.2 รายงานการประชุมศูนย ที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน (เกณฑระดับ 4)
ศห.8.1.7.1 รายงานผลการใชเงินเปนรายไตรมาส (เกณฑระดับ 7)
ศห.8.1.7.2 รามรายงานการประชุม ที่รายงานผลการใชเงิน (เกณฑระดับ 7)
จุดออน
มหาวิท ยาลัยฯ ศูน ยหัวหิน มีการนําขอมูลรายงานทางการเงินเสนอผูบ ริห าร เพื่อใช ในการ
ติดตามผลการใชเ งิน และการวางแผนและการตัด สิน ใจ แต แ ตบ างส วนเปน ขอ มูลที่ ตอ งขอจาก
สวนกลางซึ่งมีอุปสรรคในการขอขอมูลเหลานั้น
แนวทางการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน ควรมีการจัดทําเอกสารการติดตามผลการใชเงิน และการวางแผน
และการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษรของศูนย เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ ริหารสูงสดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลกษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติ ดตามการดํา เนิ นงาน และประเมิน คุณ ภาพ 2) การจั ดทํารายงานประจําปที่ เป นรายงาน
ประเมินคุณ ภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาตามกําหนดเวลา
โดยเปนรายงานที่มขี อ มูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุ ณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใ ชบัณฑิต และผูใ ชบริการตามพันธกิจของสถาบน
8. มีเครือขายการแลกเปลีย่ นเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอืน่ สามารถนําไปใชประโยชน
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
หรือ 5 หรือ 6ขอ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ 9
ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ดังนี้
1. ศูนยหัวหินมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (ศห.9.1-1.1) ทําหนาที่
จัดระบบ กลไก และบริห ารงานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ดํา เนิ น ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล (ศห.9.1-1.2) และมีการจัดทําปฏิทินฝายนโยบายและแผนประจําปการศึกษา 2553 ศูนย
หัวหิน (ศ.ห.9.1-1.3) และมีการจัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยหัวหิน (ศ.ห.9.1-1.4)
2. การประกันคุณภาพของศูนยมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญจากผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยและผูอํานวยการศูนยหัวหิน โดยจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง (ศห. 9.1-2.1) โดยยึดคูมือประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไวเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของศูนยฯ ใหไดตามเปาหมายที่กําหนด (ศห.9.1-2.2)
3. ศูนยหัวหินมีการกําหนดมาตรฐานตัวบง ชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน สม
ศ. สกอ. กพร. และไดกํานดตัวบงชี้เพิ่มเติมคือ รายงานสรุปภาวะการมีงานทํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ศูนยหัวหิน (เอกสาร 9.1-3.1)
4. ศู น ย หั ว หิ น มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น
ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนิน งานและประเมิน คุณ ภาพ จากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ สกอ. ประจําป
การศึกษา 2552 (ปพ.ศ.2553) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน (ศห. 9.1-4.1)
2) ศูนยหัวหินไดรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตรงตามกําหนด (ศห.9.1-4.2)
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3) ศูนยหัวหินไดนําผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการแตงตั้ งคณะกรรมการ (ศห.9.1-4.3) และไดจัดฝก อบรมฝายกิจ การ
นักศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานประกันคุณภาพในปการศึกษาถัดไป (ศห.9.1-4.4)
5. ศูนยหัวหินมีการนําผลการประกันคุณภาพตามแผนปรับปรุงคุณภาพภายใน ของศูนยหัวหิน
ประจําปการศึกษา 2553 (ศห.9.1-5.1) มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการเพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพ (ศห.9.1-5.2)
6.ศูนยหัวหินมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล ศูนยการศึกษา (ศห.9.1-6.1)
7.ศูนยหัวหินสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของนักศึกษา ประกอบดวย อาจารย
ฝายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เปนแกนหลักสําคัญในการนําความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไป
ใชในงานกิจกรรมและโครงการนักศึกษา (ศห.9.1-7.1)
8.ศูนยหัวหินไดเขารวมโครงการ “สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร ” เพื่อสรางความรวมมือดานการพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร (ศห.9.1-8.1, ศห.
9.1-8.2)
9.ศูนยหัวหินมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
และไดมีการตรวจประกันคุณภาพภายใน ถึง 3 ครั้ง (ศห.9.1.9.1)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหิน กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 9.1 ใหไดอยางนอยที่ 8 ขอ
และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานอยูใน 8 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.9.1.1.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกัน คุณภาพการศึกษาศูน ยหัวหิน (เกณฑ
ระดับ 1)
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ศห.9.1.1.2
ศห.9.1.1.3
ศห.9.1.1.4
ศห.9.1.2.1
ศห.9.1.2.2
ศห.9.1.3.1
ศห.9.1.4.1
ศห.9.1.4.2
ศห.9.1.4.3
ศห.9.1.4.4
ศห.9.1.5.1
ศห.9.1.5.2
ศห.9.1.6.1
ศห.9.1.7.1
ศห.9.1.8.18.2
ศห.9.1.9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยหัวหิน ((เกณฑระดับ 1)
ปฏิทินฝายนโยบายและแผนประจําปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหิน
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยหัวหิน
เอกสารการประชุมผูอํานวยการศูนยการศึกษา (เกณฑระดับ 2)
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยหัวหิน (เกณฑระดับ 2)
ตารางตัวบงชี้ (เกณฑระดับ 3)
เอกสารติดตาม ควบคุมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย (เกณฑระดับ 4)
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2551,2552 (เกณฑระดับ 4)
คําสั้งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเก็บขอมูลประกันคุณภาพ แกฝายกิจการนักศึกษา
แผนปรับปรุงประกันคุณภาพ ศูนยหัวหิน (เกณฑระดับ 5)
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการเพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพ
(เกณฑระดับ 5)
ตัวอยางหนา Website ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เกณฑระดับ 6)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสวนของนักศึกษา
โครงการ “สรางเครือ ขายและแลกเปลี่ย นเรี ย นรูงานประกัน คุณ ภาพของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร”
ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 และเอกสารในการตรวจติดตาม

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีการแตงตั้งฝายประกันคุณภาพ ทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพดวย
วงจรคุณภาพ PDCA โดยสงเสริมในทุกภารกิจ เพื่อใหสอดคลองกับระบบและกลไกการการควบคุม
คุณ ภาพการปฏิบัติงานของหนวยพัฒนาระบบบริห ารของศูน ยหัวหิน โดยตัวบงชี้ที่นํามาใชใ นการ
ประกันคุณภาพภายในจะสอดคลองกับหนวยงาน สมศ., สกอ.,กพร. เพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
ทุกหนวยงาน
แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหิน ควรพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับ สนุน การประกันคุณ ภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
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ภายในและภายนอกสถาบัน และ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอืน่ สามารถนําไปใชประโยชน
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ตาราง สรุปตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
องคประกอบ
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ
2.การเรียนการสอน
3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4.การวิจัย
5.การบริการทางวิชาการแกสังคม
6.การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
7.การบริหารและการจัดการ
8.การเงินและงบประมาณ
9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
4
1
5

1
4
2
2
2
1
4
1
1
18

1
1

รวม
1
9
2
3
2
1
4
1
1
24
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ตารางที่ ส1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. โดยสถาบัน

องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตังบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 2

เปาหมาย

ผลงานวงรอบปการศึกษา 2552
ผลการ
คะแนนการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ประเมิน
ตัวบงชี้เพิ่ม
(ตามเกณฑ
สกอ.)

4 ขอ

4 ขอ

3 คะแนน
3 คะแนน

3 ขอ
3 คะแนน
3 คะแนน
4 ขอ
5 ขอ
7ขอ
5 ขอ
4 ขอ
รอยละ 60

4 ขอ
1.5 คะแนน
2.5 คะแนน
4 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
รอยละ 74.8

3 คะแนน
1.5 คะแนน
2.5 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
2.88 คะแนน

4 คะแนน
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องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
ตัวชี้บงที่ 5.1
ตัวชี้บงที่ 5.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
ตัวชี้บงที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

5 ขอ
6 ขอ

5 ขอ
6 ขอ

3 คะแนน
5 คะแนน

คะแนน
ตัวบงชี้เพิ่ม

4 คะแนน

4 ขอ
4 ขอ
25,000 บาท

4 ขอ
3 ขอ
149,107.87 บาท

3 คะแนน
2 คะแนน
5 คะแนน
3.33 คะแนน

4 ขอ
3 ขอ

5 ขอ
5

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

5 ขอ

6 ขอ

5 คะแนน
5 คะแนน
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องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบงชี้
ของทุก
องคประกอบ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)

5 ขอ
3 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

7 ขอ
4 ขอ
1 ขอ
2 ขอ

5 คะแนน
4 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

คะแนน
ตัวบงชี้เพิ่ม

3 คะแนน

5 ขอ

5 ขอ

3 คะแนน
3 คะแนน

8 ขอ

9 ขอ

5 คะแนน
5 คะแนน
3.80 คะแนน

4 คะแนน
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
จุดแข็ง จุดออน แนวทางการพัฒนา
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สรุปจุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนา
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1:

กระบวนการพัฒนาแผน

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการวางแผนกล
ยุทธ ทําหนาทีใ่ นการจัดทํา
โครงการหรือแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับพันธะกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ ดวยวงจร
คุณภาพ PDCA

จุดออน

องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1

:

จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.2
จุดแข็ง

แนวทางการพัฒนา

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
จุดออน
-

:

แนวทางการพัฒนา
-

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จุดออน
ศูนยหหัวหินมีอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ
9.09 (ไมดี) ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
ที่ศูนยหัวหินกําหนดไว
เปาหมายที่ศูนยหัวหินกําหนดไว
ใหนอยกวารอยละ 5

แนวทางการพัฒนา
ควรสนับสนุนใหอาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาโทไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก และศึกษาตอใน
สาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่
เปดสอนของศูนยหัวหิน
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

จุดแข็ง

ตัวบงชี้ที่ 2.4

จุดออน
ศูนยหัวหินขาดบุคลากรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีผูดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน
และผูชวยศาตราจารย 1 คน

:

จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.5

:

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
จุดออน
-

:

แนวทางการพัฒนา
ควรสนับสนุนใหอาจารย
สรางสรรคผลงานวิชาการ ดาน
ตํารา เอกสารประกอบการสอน
และงานวิจัย เพื่อเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
โดยอาจารยที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการเสนอขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย อาจารยที่ดํารง
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
เสนอขอตําแหนงรอง
ศาสตราจารย และอาจารยที่
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
เสนอขอตําแหนงศาสตราจารย

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จุดออน
-

จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.6

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

แนวทางการพัฒนา
-

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
จุดออน
-

แนวทางการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.8

จุดออน
:

จุดแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 2.9

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให
กับนักศึกษา
จุดออน
-

:

จุดแข็ง
-

แนวทางการพัฒนา
-

แนวทางการพัฒนา
-

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให
กับนักศึกษา
จุดออน
-

แนวทางการพัฒนา
-

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
จุดแข็ง
-

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
จุดออน
-

แนวทางการพัฒนา
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.2

:

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีคณะกรรมการฝาย
กิจกรรมนักศึกษาดําเนินการการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียนใหแกนักศึกษา โดยมุงเนน
ที่จะเสริมสรางประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เสริมสราง
ดานสุขภาพพลานามัย ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
บุคลิกภาพ อันพึงประสงคของ
นักศึกษา เพื่อใหเปนผูที่มีความ
เจริญงอกงามทั้งทางดาน
สติปญญา รางกาย และจิตใจ
เตรียมพรอมในการเปนบัณฑิตที่
มีคุณภาพพึงประสงคของ
ผูประกอบการและประเทศชาติ
ตอไป

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
จุดออน

แนวทางการพัฒนา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
จุดแข็ง

:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จุดออน
1. ศูนยหัวหินยังขาดระบบการ
กระตุนและสรางแรงจูงใจที่
ชัดเจนเพื่อใหบุคคลากร
สายวิชาการสราง
ผลงานวิจัยตามเปาหมายที่

แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหมีการผลิตผล
งานวิจัยและเผยแพรในการ
ประชุมทางวิชาการและ
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติสําหรับบุคลากรสาย
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กําหนด
2. ศูนยหัวหินยังขาดการบูร
ณากระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน

วิชาการของศูนยหัวหิน พรอม
ทั้งการเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยใหแกสาธารณชนได
ทราบและนําไปใชประโยชน

ขาดการติดตามและประเมินผล
งานวิจัยอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 4.2
จุดแข็ง

:

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
จุดออน
1. ศูนยหัวหินไดมีการเผยแพร
ผลงานและองคความรูจาก
งานวิจัยผานสื่อหนังสือพิมพ
ตางๆ เพื่อใหสาธารณชนได
ทราบอยางกวางขวาง อีกทั้งยัง
มีการเผยแพรผานทางเวบไซด
ของศูนยหัวหินเพื่อใหนักศึกษา
และประชาชนทั่วไปไดเขาถึง
ขอมูลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว
2. ศูนยหัวหินมีระบบและ
กลไกการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต

แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหมีการผลิตผล
งานวิจัยและเผยแพรในการ
ประชุมทางวิชาการและ
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติสําหรับบุคลากรสาย
วิชาการของศูนยหัวหิน พรอมทั้ง
การเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยใหแกสาธารณชนได
ทราบและนําไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินไดรับทุนวิจัย
ระดับชาติที่มีมูลคาสูง

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหบุคลากรสาย
วิชาการไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยในระดับชาติ เพื่อ
พัฒนาใหมีผลงานวิจัยในทุกๆป

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไดอยางดี
ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินมีการจัดโครงการที่
หลากหลาย

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ควรพัฒนาในเรื่องของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคม กับการเรียนการสอน
และงานวิจัยใหมากขึน้

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชนที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของศูนยมากขึ้น
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1

:

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ไดรับการยอมรับ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จากหนวยงานตางๆ เปนอันมาก

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จุดออน

แนวทางการพัฒนา

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1:

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

จุดแข็ง
ผูบริหารศูนยหัวหิน มีการ
มอบหมายนโนบาย ตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในศูนยเปน
ประจํา เพื่อใหการบริหารศูนย
ทันตอการแขงขัน
ตัวบงชี้ที่ 7.2
จุดแข็ง

:

จุดออน

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัวหิน ควรมีการนําความรู
ที่ไดจากการจัดการความรูใ นป
การศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผา นมา ทีเ่ ปนลาย
ลักษณอักษร (explicit
knowledge) และจากความรู
ทักษะของผูม ปี ระสบการณตรง
(tacit knowledge) ที่เปน
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แนวปฏับัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

จุดแข็ง

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
จุดออน
ในปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหิน
ยังไมไดดําเนินการในการจัดทํา
ระบบสารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม
การจั ดการเรี ย นการสอน การ
วิ จั ย และการบริ ห ารจั ด การ
การเงิน

:

จุดแข็ง
ศู น ย หั ว หิ น มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒนาบุ คลากร
ภ า ย ใ น ศู น ย หั ว หิ น โ ด ย
คณะกรรมการมี ห น า ที่ จั ด ทํ า
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และ
นํ า มาจั ด ทํ า คู มื อ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร
และคูมื อการบริห ารทรัพยากร
บุ ค ค ล ที่ เ น น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มี
ระบบสวัสดิก ารและเสริมสราง
สุขภาพที่ดี สนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
ควรมีการจัดทําโครงการ ระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหารและ
ของบประมาณไวลวงหนา เนื่อ
จากการพัฒนาระบบมีคาใชจาย
สูง ดังจึงจําเปนตองมีการสอบ
ราคาเพื่อใหไดผูผลิตที่ดีที่สุด

ระบบบริหารความเสีย่ ง
จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ศูน ย ควรมีแ ผนการดํา เนิน การ
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร อ ย า ง
ตอเนื่อง และจัดทําแผนพัฒนา
อัตรากําลังคนให สอดคลองกับ
ภารกิจ และนํามาปรับปรุงคูมือ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ศูนยหัวหิน รวมถึงควรนําผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจเสนอ
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ นํ า ไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1:

ระบบและกลไกการเงินแฃะงบประมาณ

จุดแข็ง

จุดออน
มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน มีการ
นําขอมูลรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหาร เพื่อใชในการ
ติดตามผลการใชเงิน และการ
วางแผนและการตัดสินใจ แตแต
บางสวนเปนขอมูลที่ตองขอจาก
สวนกลางซึ่งมีอุปสรรคในการขอ
ขอมูลเหลานั้น

แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ศูนยหัวหิน ควรมี
การจัดทําเอกสารการติดตามผล
การใชเงิน และการวางแผนและ
การตัดสินใจเปนลายลักษณ
อักษรของศูนย เพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1:

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกาภายใน

จุดแข็ง
ศู น ย หั ว หิ น มี ก ารแต ง ตั้ ง ฝ า ย
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ทํ าห น า ที่
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ดว ยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA โดย
ส ง เสริ ม ในทุ ก ภารกิ จ เพื่ อ ให
สอดคล อ งกั บ ระบบและกลไก
การการควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยพั ฒ นา
ระบบบริหารของศูนยหัวหิน โดย
ตัวบงชี้ที่นํามาใชในการประกัน
คุณภาพภายในจะสอดคลองกับ
หนวยงาน สมศ., สกอ.,กพร.
เพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
ทุกหนวยงาน

จุดออน

แนวทางการพัฒนา
ศูน ยหัวหิน ควรพัฒนา
ฐานข อ มู ล และสารสนเทศที่
สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ส ง เสริ ม ในการสร า งเครื อ ข า ย
ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบั น
แ ล ะ มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ
ง า น วิ จั ย ด า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ พัฒนาขึ้ น
และเผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น
สามารถนําไปใชประโยชน
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สวนที่ 3

ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ สมศ.
และตัวบงชี้เพิ่มเติม
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2.1 สรุปตัวบงชีเ้ กณฑการประเมินสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
7.ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย
9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการบริการและพัฒนาสถาบัน
12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14 การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงของการจัดตั้งสถาบัน
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
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ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ
( อยางนอยรอยละ80 ) และในเชิงคุณลักษณะ ( ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา ) กรณีบัณฑิต
ที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําและราย
งานผลเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูจบการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ( ภาคนอกเวลาราชการ )
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัตไิ ตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
165 * 100

= รอยละ 65.47

252
เมื่อใชบัญญัตไิ ตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น ศูนยหัวหินมีผลการ
ดําเนินงาน รอยละ 65.47 คิดเปน 3.27
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ไวที่ รอยละ 80 (4 คะแนน) แตศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่
รอยละ 65.47 คิดเปน 3.27
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
3.27

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.1.1-1.1

แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

จุดออน
ศูนยหัวหิน ไดรับความรวมมือในการตอบกลับผลสํารวจนอย
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ตัวบงชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
2. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิต
เขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สมศ.)

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
ไมมี เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
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ตัวบงชี้ที่ 5

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.จํานวนรายชื่อบทความวิจยั ระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ( พรอมชื่อเจาของบทความปที่ตีพิมพชื่อวารสารหรือ
รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ) โดยในรายงานแตละปปฎิทิน ในชวงสามปปฎิทินยอนหลัง
จนถึงปฎิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนกของแตละบทความวิจัยดวย
2.จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอ
าจารยประจํา และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของผลงานป
ที่เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน)
โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรคดวย
3.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลังสามป จนถึง
ปการศึกษาที่ประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน

=

0.50 + 0.25 * 100
39
1.92

การเทียบคะแนน
10
5
X

=
=

1.92
X
1.92 * 5
10
112

=

0.96 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ที่ 5 กระบวนการพัฒนาแผน ไวที่
รอยละ 8 เทากับ 4 คะแนน แต ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ รอยละ 1.92 ได 0.96 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
0.96 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.4-1
ศห.1.1-2.1,

จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค
รายชื่ออาจารยประจํา

จุดออน
ศูนยหัวหิน มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจํานวนนอยไมสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค ทีน่ ําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา ซึ่งเปนผลงานที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ 3 ป โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช
ประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน
ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคืดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน
โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนืจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ โดยรายงานยอนหลัง 3
ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชน
ที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ
ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การพัฒนาสาธารณะไปใช
2.จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 2o เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทนี่ ําไปใชประโยชน * 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ผลการคํานวณ

=

0 * 100
39
0
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การเทียบคะแนน
20
5
X

=
=
=

0
X
0
0

คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 6 งานวิจัยที่นําเอาไปใช
ประโยชน ไวทรี่ อยละ 16 ระดับ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ รอยละ 0 ไดคะแนน 0
คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
0 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.6-1
ศห.6-2

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

จํานวนรายชื่องานวิจัย
รายชื่ออาจารยประจํา

จุดออน
ศูนยหัวหิน ไมมีผลงานวิจัยทีก่ อใหเกิดผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
ตองพัฒนาอยางเรงดวน
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ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพ
ของอาจารยประจํารายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษา
ตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ชื่อหนวยงานที่รับรองและมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของ
ผลงาน วิชาการ แตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
2.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 1o เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการคํานวณ

=

0.25 * 100
39
0.64

การเทียบคะแนน
10
5
X

=
=
=

0.64
X
0.64 * 5
10
0.32 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพไวที่ รอยละ 8 ระดับ 4 คะแนน แตสูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน รอยละ 0.64 ระดับ
0.32 คะแนน
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
0.32 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.7-1
ศห.7-2

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

จํานวนผลงานวิชาการ
รายชื่ออาจารยประจํา

จุดออน
ศูนยหัวหิน มีผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพนอย
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การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการวิจัย

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรูและประสบการณจากการใหบริการ วิชาการ มาใชประโยชนในการเรียนการสอน ไปตอยอด
เปนหนังสือ ตําราหรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหินมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
2. ศูนยหัวหินมีจํานวนของโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10
3. ศูนยหัวหินมีจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 8 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาารเรียนการสอนหรือการวิจัย ไวที่ 4 ขอ
ระดับ 4 คะแนน แตศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 3 ขอ 3 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
ศห.8-1
ศห.1.1-2.1,
ศห.1.1-2.2
ศห.1.1-3.1

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน
จํานวนของโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

จุดออน
ศูนยหัวหิน ยังขาดโครงการบริการวิชาการที่ ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม และ ที่
ใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา
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ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.รายงาน เอกสารผลงานปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3.ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
หรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
และพัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน หรือองคกร
4.ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สรางประ
โยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้
1.ศูนยหัวหินมีแผนและกิจกรรมหรือโครงงานที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.ศูนยหัวหินมีการรายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3.ศูนยหัวหินมีขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิก
ของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
4.ศูนยหัวหินมีขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่
สรางประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ ที่ 9 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ไวที่ 4 ขอ ระดับ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการ
ดําเนินงานที่ 4 ขอ ระดับ 4 คะแนน
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.9-1
ศห.9-2
ศห.9-3
ศห.9-4

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

แผนและกิจกรรมหรือโครงงานที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
สรุปผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
รายงานผลการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและพัฒนาตามอัต
ลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง
ประโยชนความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีระบบในการสรางรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอกที่ดี
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ตัวบงชี้ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2.โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3.รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียด และแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจ หรือแบบสอบถาม
หรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน
5.รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินการ 4 ขอ ดังนี้
1.ศูนยหัวหินมี นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.ศูนยหัวหินมี โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
พรอมรายละเอียด ของโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3.ศูนยหัวหินมีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม
4.ศูนยหัวหินมี รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ
จากสถาบัน หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
การบรรลุเปาหมาย
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บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 1o การสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไวที่ 4 ขอ ระดับ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน4 ขอ ระดับ 4
คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.10-1
ศห.10-2
ศห.10-3
ศห.10-4

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

แผนทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมศูนยหัวหิน
หลักฐานโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
สรุปผลโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและ
นานาชาติ

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรมใหสามารถเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา
2.โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได
3.รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจ หรือแบบสอบถามหรือ
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผลเปนตน
5.ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฎในประเด็นการพิจารณาในขอ2 และขอ 3
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 3 ขอดังนี้
1.ศูนยหัวหินมี โครงการและกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
2.ในแตละโครงการของศูนยหัวหิน มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และสามารถประเมินผลได
3.ศูนยหัวหินมีรายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไวที่4 ขอ ระดับ 4 คะแนน แตศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที3่ ขอ
ระดับ 3 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
3 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.11-1
ศห.11-2

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

โครงการและกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

จุดออน
ศูนยหัวหิน ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
คําอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายกรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่ เ ป น รู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด การกํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ น
สถาบัน อุดมศึก ษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนิน งานของสถาบัน อุดมศึก ษาใหเ กิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน
การประเมิน ผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนน การ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน า ที่ แ ละบทบาทของสภาสถาบั น การบริ ห ารและการจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และการ
ดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
ขอมูลประกอบการพิจารณา:
1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนด หรือทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่
และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาโดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบัน
ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
อาทิ ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประ
เมินตนเองและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5.รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมา
6.รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
7.เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
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ผลการดําเนินงาน
1.ศูนยหัวหินมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบาย แผนกลยุทธของศูนยฯ และได
ดําเนินการ ประชุม ชี้แจง แก อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา ไดรับทราบโดยทั่วกัน
2.ศูนยหัวหินมีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.ศูนยหัวหินมีการจัดทํารายงานผลทางการเงิน อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจาย
และงบดุลอยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หัก
คาใชจายแลว มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน
4.ศูนยหัวหินจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณแผนดิน ตามแผนปฏิบัติการประจําป และ
เสนอผูบริหาร เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร
5.ศูนยหัวหินมีการสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชีท้ ี่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสถาบัน ไวที่ผลการประเมินเทากับ 4 ได 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน ทีท่ ี่ผลการ
ประเมินเทากับ 4 ได 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.12.1-1.1
ศห.12.2-1.1
ศห.12.1-2.1,
ศห.12.1-2.2
ศห.12.1-3.1

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
แผนกลยุทธประจําป 2552 - 2556
นโยบายของมหาวิทยาลัย ฯและ แผนกลยุทธ ป พ.ศ.2552 – 2556
รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
รายงานผลรายงานทางการเงินของศูนยหัวหินประจําป 2553
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ศห.12.1-4.1
ศห.12.1-4.1

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ป 2553

จุดแข็ง
ศูนยหัวหินไดมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.
2553 ที่มีความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับภารกิจหลักของของมหาวิทยาลัยฯ โดยใชการประชุม/
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ แลมีการเผยแพร
ใหคณาจารยพิเศษ เจาหนาที่ นักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน รวมทั้งมีการประชุม
รวมกันในการวางแผนกลยุทธและมีการพัฒนากลยุทธ รวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค แลวนามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปของศูนย ใหสอดคลองกัน มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจ โดยมี
การอบรม โดยเชิญวิทยาการ มาจากสวนกลาง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรตั้งกรรมการรับ ผิดชอบดานการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง กลยุท ธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ ยุทธศาสตร ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต รวมทั้งควรที่จ ะนําผลการประเมิน และผลการวิเ คราะหมาปรับ ปรุงกลยุท ธและแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อที่จะเสนอผลการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารของศูนยหัวหินตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหนาที่ และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จ ตามแผนกลยุท ธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึก ษา จะมุงเนน การประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง
(คะแนนเต็ม 5)
ขอมูลประกอบการพิจารณา:
1.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนด หรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
2.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาโดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถาบัน ไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน
4.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
5.รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ของ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
1.ศูนยหัวหินมี มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ฯและมี จุดเนนของศูนยหัวหิน และแผนอุดมศึกษาระยะยาวรวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายกัน
และกลยุทธของมหาวิทยาลัย และของศูนย ฯ มีความสอดคลองกัน
2.ศูนยหัวหินมีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตาม
แผน
หรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวง
เวลาหนึ่ง ๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและ
นําเสนอแนวทางการ แกไขปรับปรุง
3.ศูนยหัวหินมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัว
บงชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.มหาวิทยาลัย ฯ มีระบบการประเมินผลผูบริหารตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ของสถาบัน และมีขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ที่วาดวยการบริหารงานบุคคล ผูบริหารและขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชีท้ ี่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน ไวที่ผลการประเมินเทากับ 4 ได 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน ที่ที่
ผลการประเมินเทากับ 4 ได 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.13.1-1.1
ศห.13.1-1.2

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
นโยบายมหาวิทยาลัย ฯและ แผนกลยุทธศูนยหัวหิน ป พ.ศ.2552 – 2556
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ศห.13.1-2.1,
ศห.13.1-2.2
ศห.13.1-4.1
ศห.13.1-4.5

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือนและรอบ12
เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธป พ.ศ.2553
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายในประจําปงบประมาณ 2553
รายงานผลการประเมินผูบริหาร/อาจารย/เจาหนาที่ ป พ.ศ..2553

จุดแข็ง
ผูบริหาร ฯ และคณาจารย เจาหนาที่ ใหความสําคัญ ในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของศูนย มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มี
ระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และมีการสงเสริมใหนักศึกษา
นาความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมตาง ๆ
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ตัวบงชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารย
ที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานโดยมีคาดัชนีคุณภาพ เทากับ 1.33
ผลการคํานวณ

=

62
39
1.59

การเทียบคะแนน
6
5
X

=
=
=

1.59
X
1.59 * 5
6
1.33 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชีท้ ี่ 14 การพัฒนาคณาจารย ไวที่
ดัชนีคุณภาพ 4.8 ระดับ 4 คะแนน แตศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน ที่ดัชนีคุณภาพ 1.33 คะแนน
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ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
1.33 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.14-1
ศห.14-2

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

ตารางเทียบคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย
จํานวนอาจารยประจํา

จุดออน
ศูนยหัวหิน มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชการนอย
แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
จํานวน 3 ป กอนปที่ประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลัง
เปนคะแนนของตัวบงชีน้ ี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชนเดียวกับ
การประเมินภายนอก)
ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีคะแนนของการประเมินคุณภาพภายใน 3 ป ยอนหลัง 2553 ,2552 ,2551
ตามลําดับดังนี้ 2.30, 2.72, 2.29
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ = 2.30+2.72+2.29
3
= 2.47
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ ที่ 15 ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดไวที่ 4.0 ระดับ 4 คะแนน แตศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 2.47
คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
2.47คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.1.1-1.1

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดป 2553, 2552,
2551
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จุดออน
ศูนยหัวหิน มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในนอย
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ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถาบัน
ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1.ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งแผนกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความห็นชอบ
จากสภาสถาบัน
2.แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3.รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
4.หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เปนตน
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 4 ขอดังนี้
1.ศูนยหัวหินมีแผนกลยุทธที่มีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงานประจําปของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
2. ศูนยหัวหินมีแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สถาบัน
3. ศูนยหัวหินมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
136

4. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัติ
หนังสือเชิดชูเกีรยติเปนตน
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ จัดตั้งสถาบัน ไวที่4 ขอ ระดับ 4 คะแนน และ
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที4่ ขอ ระดับ 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สมศ.
4 คะแนน
รายการหลักฐาน
ศห.16-1
ศห.16-2
ศห.16-3
ศห.16-4

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

แผนกลยุทธ ประจําป 2552 – 2556
แผนพัฒนาสถาบัน/ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
รายงานผลการประเมินตนเองประจําป 2553
รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกพัฒนาใหบรรลุ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการ จัดตั้งสถาบัน
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ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ ของสถาบัน
คําอธิบาย
พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรอความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผล
สะทอนเปน เอกลักษณของสถาบันซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้น
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน
สถาบันอุดมศึกษา
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับ
เอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผล การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของ
สถานศึกษาที่กําหนด หรือผล การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปน
เอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษา ที่ไดรับการยอมรับ
4.เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางใน การปฏิบัติที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปน
ตน
เกณฑการใหคะแนน
1
ปฏิบัติได
1ขอ

2
ปฏิบัติได
2ขอ

3
ปฏิบัติได
3ขอ

4
ปฏิบัติได
4ขอ

5
ปฏิบัติได
5ขอ

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหินเอกสารหลักฐานที่แสดงใหถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน
สถาบันอุดมศึกษา
2. ศูนยหัวหินมีแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอ
คลองกับเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรักความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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3. ศูนยหัวหินมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน
ของสถานศึกษาที่กําหนดหรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปน
เอกลักษณจุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ ของสถาบัน ไวที่ 4 ขอ ระดับ 4 คะแนน แตศูนยหัวหินมีผล
การดําเนินงานที่ 3 ขอ ระดับ 3 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.17-1
ศห.17-2
ศห.17-3
ศห.17-4
ศห.17-5

เอกสารแสดงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของศูนยหัวหิน
แผนกลยุทธ ประจําป 2552 – 2556
แผนพัฒนาสถาบัน/ แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
รายงานผลการประเมินตนเองประจําป 2553
รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ยังขาดการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ และขาดผลการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในศูนยหัวหิน
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ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอม รับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษา พอเพียงแบบอยางเปนตน
ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ
ในแตละเรื่องนั้น ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
ไดรับการยกยองระดับชาติ
ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
1
2
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1ขอ
2ขอ

3
ปฏิบัติได
3ขอ

4
ปฏิบัติได
4ขอ

5
ปฏิบัติได
5ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคม ในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
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3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการ
ประเมินความรู ความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน
4.หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคมจาก การดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติ
6. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 3 ขอดังนี้
1. ศูนยหัวหินมีโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินโดยมีบทบาทในการชี้นํา
หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ
2. ศูนยหัวหินมีหลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่
สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ
3. ศูนยหัวหินมีรายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง มีผล

การประเมินความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในดานตางๆ ไวที่ 4 ขอ 4 คะแนน แต ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 3 ขอ 3
คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.18-1

โครงการหรือกิจกรรมที่ศูนยหัวหินมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ
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ศห.18-2
ศห.18-3

หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
รายงานสรุปผลโครงการ

จุดออน
ศูนยหัวหิน ยังไมมีผลงานทีแ่ สดงถึงการไดรับยกยองระดับชาติและนานาชาติ
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ตารางที่ ส1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสมศ.

กลุม/ดาน

กลุมตัวบงชีพ้ ื้นฐาน/คุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2
เฉลี่ยคะแนน
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 7
เฉลี่ยคะแนน
การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 9
เฉลี่ยคะแนน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 10
ตัวบงชี้ที่ 11
เฉลี่ยคะแนน
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้บงที่ 12
ตัวชี้บงที่ 13
ตัวชี้บงที่ 14
เฉลี่ยคะแนน

เปาหมาย

รอยละ 80 (4 คะแนน)

ผลงานวงรอบปการศึกษา 2553
ผลการ
คะแนนการ
ดําเนินงาน
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สมศ.)
รอยละ 65.47 (

3.27 คะแนน

-

3.27 คะแนน
รอยละ 40 (4 คะแนน)
รอยละ 16 (4 คะแนน)
รอยละ 8 (4 คะแนน)

รอยละ 1.92
รอยละ 0
รอยละ 0.64

0.96 คะแนน
0 คะแนน
0.32 คะแนน
0.43 คะแนน

4 ขอ (4 คะแนน)
4 ขอ (4 คะแนน)

3 ขอ
4 ขอ

3 คะแนน
4 คะแนน
3.50 คะแนน

4 ขอ (4 คะแนน)
4 ขอ (4 คะแนน)

4 ขอ
3 ขอ

4 คะแนน
3 คะแนน
3.50 คะแนน

4 (4 คะแนน)
4 (4 คะแนน)
4.8 (4 คะแนน)

4
4
1.33

4 คะแนน
4 คะแนน
1.33 คะแนน
3.11 คะแนน
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ดาน

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพ
ภายใน
ตัวชี้บงที่ 15
เฉลี่ยคะแนน
เฉลี่ยคะแนนกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวชี้บงที่ 16
ตัวชี้บงที่ 17
เฉลี่ยคะแนนกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวชี้บงที่ 18
เฉลี่ยคะแนนกลุมตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
ดาน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ
สมศ.)

4.0 (4 คะแนน)

2.47 ขอ

2.47คะแนน
2.47 คะแนน
2.71คะแนน

4 ขอ (4 คะแนน)
4 ขอ (4 คะแนน)

4 ขอ
3 ขอ

4 คะแนน
3 คะแนน
3.50 คะแนน

4 ขอ (4 คะแนน)

3 ขอ

3 คะแนน
3.00 คะแนน
3.07 คะแนน
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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ตัวชี้วัดประกันคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D)
องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบงชี้ ：กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับ
ทุกฝายและการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนด
นโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแก
DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ
ศรัทธาและเชือ่ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการ
ทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย คือ การมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและ
ปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป
DRUG-FREE ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด คือ มีความเขาใจ รูจักพิษภัยของ
ยาเสพติดและรูจักหลีกเลี่ยง
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือ กับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป
ตามมาตราฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 4 ขอดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) และมีการ
สงเสริมใหรับทราบทั่วทั้งสถาบัน
2. ศูนยหัวหินมีจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด
3. ศูนยหัวหินใหความรวมมือ กับหนวยงานราชการอื่นๆ ในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
4. ศูนยหัวหิน กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตราฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 10.1 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ไว
ที่ 4 ขอ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 4 ขอ 4 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.10.1-1.1
ศห.10.1-2.1
ศห.10.1-4.1
ศห.10.1-5.1

แผนพัฒนาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) ศูนยหัวหิน
หลักฐาน/รูปถาย ที่แสดงการจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
รูปถายกิจกรรมที่สิดคลองกับนโยบาย 3 ดี กับสวนราชการอื่นๆ
หลักฐาน/รูปถาย ที่แสดงการจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีนโยบายการบริหารจัดการศูนยที่สอดคลองกับแนวนโยบาย 3 ดี
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธบายตัวบงชี้ :
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน และจักกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่
ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและ
ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ ตลอดจนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้
a. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตยดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
หมายเหตุ :
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบดวย ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
（DEMOCRACY）ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (DECENCY) ดาน
การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (DRUG-FREE) และการนับกิจกรรม สงเสริมนโยบายดังกลาวได
จะตองมีจํานวนนิสิต/นักศึกษา เขารวมโครงการ/กิจกรรม ในดานนั้นๆไมนอยกวารอยละ20ของนิสิต/
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 4 ขอดังนี้
1. ศูนยหัวหินมีจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด
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2. ศูนยหัวหินมีรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. ศูนยหัวหิน มีรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3
ดี (3D)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม ไวที่ 2 ขอ 4 คะแนน และ
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 3 ขอ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

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

หลักฐาน/รูปถาย ที่แสดงการจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม

จุดแข็ง
ศูนยหัวหิน มีนโยบายการบริหารจัดการศูนยที่สอดคลองกับแนวนโยบาย 3 ดี
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ตัวบงชี้ที่ 11.3 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตังบงชี้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนินการดานผลิตบัณฑิตและการบริการ มีความ
เชี่ยวชาญในดานบริการอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีหนาที่
พัฒนาการดําเนินการงานดานอัตลักษณใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคมมีการสรางเครือขายรวมมือกับองคกรภายนอก และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตลอดจนมีความโดดเดนดานบุคลิกภาพและภาษาตางประเทศ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดนโยบายและแผนระยะยาวในการพัฒนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการ
ใหเปนสากล มีการทบทวนผลการดําเนินงานประจําป ทบทวนคาเปาหมาย
2. มีการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือนําเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับอัตลักษณในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
4. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในสาขาการทองเที่ยวและบริการกับหนวยงานภายนอกทั้ง
รัฐ/เอกชน
5. มีรอยละของนักศึกษาที่ผานการสอบภาษาตางประเทศในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพดานบุคลิกภาพอยูใน
ระดับดี
7. จํานวนนักศึกษาในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับการยกยองในระดับชาติอยาง
นอย 1 คน ตอป
8. จํานวนนักศึกษาในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับการยกยองในระดับนานาชาติ
อยางนอย 1 คน ตอป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
.....1.....ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
.......2......ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
..3....หรือ...4...ขอ ...5..หรือ...6...ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
.....7....ขอ
150

ผลการดําเนินงาน
ศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงาน 4 ขอดังนี้
1. ศูนยหัวหินมีแผนพัฒนาวิชาการ ศูนยหัวหิน เพื่อพัฒนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
บริการใหเปนสากล มีการทบทวนผลการดําเนินงานประจําป ทบทวนคาเปาหมาย
2. ศูนยหัวหินมีแผนพัฒนางานวิจัย ศูนยหัวหิน
3. ศูนยหัวหิน ไดดําเนินการตามแผนในการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย
4. ศูนยหัวหิน ไดรับการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอนักศึกษาที่ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 11.3 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามอัตลักษณดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ไวที่ 5 ขอ 4 คะแนน และศูนยหัว
หินมีผลการดําเนินงานที่ 4 ขอ 3 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.11.3-1.1
ศห.11.3-2.1
ศห.11.3-3.1
ศห.11.3-6.1

แผนพัฒนาวิชาการ ศูนยหัวหิน
แผนพัฒนางานวิจัย ศูนยหัวหิน
แนวทางการดําเนินงาตามแผนพัฒนาวิชาการ และแผนพัฒนางานวิจัยศูนย
หัวหิน
ผบการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอนักศึกษาที่ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพดานบุคลิกภาพ
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ตัวบงชี้ 11.5 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
ประเภท : กระบวนการ
ประเภทเกณฑคุณภาพ : ระดับ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏใหความสําคัญและดําเนินการดานการสงเสริมและสืบสารโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ตามภารกิจ ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 8(8) ที่กําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการศึกษา วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม สงเสริมการสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ขอมูลอางอิงสําหรับการประเมิน
1. หลักฐานที่แสดงวามหาวิทยาลัยไดนโยบายหรือจัดทําแนวทางดานการสงเสริมและสืบสาร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. แผนหรือโครงการที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
3. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสารโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
4. ผลการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
5. รางวัลที่ไดรับยกยองในระดับนานาชาติ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางดานการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ อยางเปนรูปธรรม
2. มีการจัดทําแผนหรือโครงการที่บูรณาการกับพันธกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคี
ภายในและภายนอกที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
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3. มีการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการที่กําหนดโดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน
4. มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3
5. มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ มาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. โครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริไดรับ
รางวัลยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 -6 ขอ
ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินมีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจาก แนวพระราชดําริ อยางเปนรูปธรรม
2. ศูนยหัวหินมีการจัดทําแผนหรือโครงการที่บูรณาการกับพันธกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมจาก
ภาคี ภายในและภายนอกที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ
3. ศูนยหัวหินมีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดโดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน
4. ศูนยหัวหินมีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนว พระราชดําริ ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3
5. ศูนยหัวหินมีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ มาปรับปรุงการดําเนินงาน
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 11.5 ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ไวที่ 4 ขอ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผล
การดําเนินงานที่ 5 ขอ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.11.5-1.1
ศห.11.5-2.1

ศห.11.5-3.1
ศห.11.5-4.1
ศห.11.5-5.1

นโยบายสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดําริ ศูนย
หัวหิน
โครงการที่บูรณาการกับพันธกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคี ภายใน
และภายนอกที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนว พระราชดําริ
หลักฐานโครงการที่ดําเนินงานตามแผน
สรุปผลโครงการ
แผนปรับปรุงผลการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้ที่ 11.6 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้ : ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษาเห็นความสําคัญ มุงมั่นตั้งใจ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
เกณฑมาตราฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปที่เนนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มี
การทบทวนผลการดําเนินการประจําป ตัวบงชี้ คาเปาหมาย และมีผลการดําเนินการตามแผน ไมนอย
กวารอยละ 80
2. มีระบบและกลไกในการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเผยแพรนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทางดานสิ่งแวดลอม มีผลงานเผยแพรตอสาธารณชนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป
3. มีเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการสิ่งแวดลอมกับหนวยงานระดับชาติ หรือ ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
4. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. ศูนยหัวหินมีแผนกลยุทธศูนยหัวหินที่แสดงถึงนโยบายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของศูนย
อยางเปนรูปธรรม
2. ศูนยหัวหินมีรายวิชามนุษยกับสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะศูนยหัวหินกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ 11.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ไวที่ 4 ขอ 4 คะแนน และศูนยหัวหินมีผลการดําเนินงานที่ 2 ขอ 2 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2 คะแนน

การบรรลุเปาหมายของศูนยหัวหิน
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห.11.6-1.1
ศห.11.6-2.1
ศห.11.6-2.2

แผนกลยุทธศูนยหัวหิน
มคอ.3 วิชามนุษยกับสิ่งแวดลอม
มคอ.5 วิชามนุษยกับสิ่งแวดลอม

จุดออน
ศูนยหัวหิน ขาดงานวงิจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

ทํา
๑. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ ติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตลอดจนดูแลและเตรีย มการรองรับ การตรวจสอบและประเมิน ระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอก
๑.๑ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
๑.๒ นายชัชวาล แสงทองลวน
๑.๓ พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
๑.๔ ดร.ชาญเดช ผุงสิริ
๑.๕ นางสาวนภาพร จันทรฉาย
๑.๖ นางสาวปยะรัตน เจิมประไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๗ นางสาวอัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร กรรมการ
๑.๘ นายดังดี รักสอาด
กรรมการ
๑.๙ นางสาวมัลลิกา บุญญาศรีรัตน กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวธันกรณ วิจิตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
ทําหนาที่ดูแล รวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
๒.๑ นายชัชวาล แสงทองลวน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวธันกรณ วิจิตร
กรรมการ
๓. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน ทําหนาที่ดูแล รวบรวมและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
๓.๑ นางสาวปยะรัตน เจิมประไพ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวสิริกานดา ชูชื่น
กรรมการ
๓.๓ นางสาวปนฤทัย คงทอง
กรรมการ
๓.๔ นางชนัญญา หลักดาน
กรรมการ
๓.๕ นางสาวณฐรัชต ตันติวสิฐพล
กรรมการ
๓.๖ นางสาวชนนิกานต เทพประสงค กรรมการ
๔. คณะกรรมการดูแลองคป ระกอบที่ ๓ กิจ กรรมการพัฒนานิสิตนักศึก ษา ทําหนาที่ดูแล
รวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
๔.๑ นายดังดี รักสะอาด
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสายัญ เทพอยู
กรรมการ
๔.๔ นายวรัญู ชายเกตุ
กรรมการ
๔.๕ นายอัครินทร ศิริมาศ
กรรมการ
๔.๖ นางสาวพัชรา ธรรมริกขิตโต
กรรมการ
๔.๗ นางสาวทิพยวรรณ นิทา
กรรมการ
๕. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๔ การวิจัย ทําหนาที่ดูแล รวบรวมและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
๕.๑ นางสาวนภาพร จันทรฉาย
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวพนารัตน ศรีแสง
กรรมการ
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๖. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม ทําหนาที่ดูแล รวบรวม
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
๖.๑ พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปรีดา แซเลา
กรรมการ
๗. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่ดูแลรวบรวม
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
๗.๑ นางสาวอัฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร ประธานกรรมการ
๘. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ทําหนาที่ดูแลรวบรวม
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
๘.๑ พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวปรีดา แซเลา
กรรมการ
๘.๒ ดร.ชาญเดช ผุงสิริ
กรรมการ

๙. คณะกรรมการดูแลองคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ทําหนาที่ดูแลรวบรวมและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
๙.๑ นางสาวเสาวคนธ เหลืองทองคํา ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวสิริธร เหลืองทองคํา
กรรมการ
๑๐. คณะกรรมการดูแ ลองค ป ระกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพ
ทําหนาที่ดูแลรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงาน
๑๐.๑ นางสาวมัลลิกา เทพพานิช
ประธานกรรมการ
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