
องคประกอบที ่ 2   การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1      : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ชนิดของตัวบงชี้   : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน   : 
 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิหมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลาง ท่ีกําหนดในภาคผนวก   ก. ) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย  
                หมายเหต ุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา  2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
                4.   มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม  กํากับ  ใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1  ขอ 2 และ
ขอ 3  ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม- 
ศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3  ผานเกณฑการประเมิน  5  ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80   ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร  
                  5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับ  ใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1  ขอ  2 
และขอ  3  ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน 
ขอ  4   กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม กํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ  3   ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
 

 
 
 



เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
 

                6.  ความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร  มากกวารอยละ 30  ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  ( เฉพาะกลุม  ค  1  และ  ค  2 ) 
 

เกณฑการประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ค  1   ค  2  และ  ง : 
 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ  
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3   ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  5  ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไปและครบ 
ถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

ผลการดําเนินงาน  
 

 
ในปการศึกษา   2553    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐาน สกอ. จํานวน  6   ขอ  ดังนี ้
 

1.  ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัต ิ
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยซ่ึงปรากฏอยูใน
คูมือการเปด-ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ศห. 2.1-1.1)  และศูนยไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไว โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยหัวหิน (ศห. 2.1-1.2) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (ศห. 2.1-
1.3)หัวหนาหลักสูตร (ศห. 2.1.1.4) และคณะกรรมการประจําศูนยการศึกษานอกสถาบันหัวหิน (ศห. 2.1-
1.5)  กํากับดูแลในการเปดหลักสูตรของศูนยใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดและเพ่ือดําเนินงานดานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพโดยมีคูมือระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2552 (ศห. 2.1-1.6) ในปการศึกษา 2553 ศูนยหัวหิน ไดเปดการเรียน
การสอน 2 หลักสูตร ไดแก  1. หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียว 2.หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
บริการ (ศห. 2.1-1.7) 



2.  ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร โดยยึดตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยซ่ึง
ปรากฏอยูในคูมือการเปด-ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ศห. 2.1-2.1) และศูนยไดดําเนินการตามระบบท่ีได
วางไวโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (ศห. 2.1-2.2)และคณะกรรมการหลักสูตรอุตสาหกรรม  
ทองเท่ียวและบริการและงานวิชาการ (ศห. 2.1-2.3) กํากับดูแลในการปดหลักสูตรของศูนยใหเปน ไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด  และดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยว ของ         
(ศห. 2.1-2.4) 

  3.  ศูนยหัวหิน ไดดําเนินการเปดหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียว และ 
2 หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ซ่ึงทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ศูนยไดมีการประเมินผลตาม 
“ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน”  โดยมีคูมือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
พ.ศ.2550  เปนแนวทางในการดําเนินงาน (ศห. 2.1-3.1)  

4.  ศูนยหัวหิน มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการในการเปดปดหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ใน 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ซ่ึงมี 3 แขนงวิชา คือ 
แขนงธุรกจิการบิน แขนงธุรกิจการโรงแรม และแขนงธุรกิจการทองเท่ียว โดยมีการประเมินการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (ศห. 2.1-4.1) 

5. ศูนยหัวหิน มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการในการเปดปดหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ มีการ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน และมีการประเมินผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตรผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงช้ี  (ศห. 2.1-5.1) 

6. ศูนยหัวหิน ไดดําเนินการทําขอตกลงกับสํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ในการจัดบริการทาง
วิชาการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัด
สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อันไดแก โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน, โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย, 
โรงเรียนเทศบาลบานเขาพิทักษ, โรงเรียนเทศบาลบานเขาตะเกียบและโรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา          
(ศห. 2.1-6.1) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.1 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 

 
 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.1 ขอ - 5 ขอ 
( 5 คะแนน) 

5 ขอ 
( 5 คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.1-1.1 คูมือการเปด - ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศห. 2.1-1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยหัวหิน 
ศห. 2.1-1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
ศห. 2.1-1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการและงานวิชาการ 
ศห. 2.1-1.5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยการศึกษานอกสถาบันหัวหิน 
ศห. 2.1-1.6 คูมือระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดรับอนุมัต ิ

สภามหาวิทยาลัยฯ   เม่ือ  27  พฤศจิกายน 2552 
ศห. 2.1-1.7 คูมือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ พ.ศ. 2550   
ศห. 2.1-2.1 คูมือการเปด – ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศห. 2.1-2.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
ศห. 2.1-2.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการและงานวิชาการ 
ศห. 2.1-2.4 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 
ศห. 2.1.-3.1 คูมือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  พ.ศ. 2550   
ศห. 2.1.-4.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการฯ 
ศห. 2.1.-5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการฯ 
ศห. 2.1.-6.1 บันทึกลงนามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน กับสํานักงาน

เทศบาลเมืองหัวหิน 
 
 

เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและมีการดําเนินการใหเปนไปตาม
กรอบและเกณฑท่ีกําหนด 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ควรมีการวิเคราะหและรายงานการดําเนินการตามหลักสูตรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 



ตัวบงชี้ที่ 2.2           :  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบงชี้     :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑประเมิน        :  
      1)  แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5   หรือ 
        2)  แปลงคาการเพ่ิมของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา    
เปนคะแนนระหวาง 0-5 
        1.  เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข   และ   ค 2 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้น
ไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค 1   และ  ง 
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60      

ขึ้นไป  หรือ 
2) คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

     รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    100 
                                                                                                         จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 

      2.   แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม   5 
 

คะแนนท่ีได =                                   รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                         5 
                                รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
หรือ 

1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มา = รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาท่ีมีการประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 



      คะแนนท่ีได =  คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา      5 
           คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา                    
             ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการดําเนินการ   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีอาจารยประจําในปการศึกษา 2553 จํานวน 23.5 คน  มี
อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน  3.5 คน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2552  ท่ีมีจํานวนมีอาจารย
ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน  2 คน ดังนั้นศูนยหัวหิน จึงมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 
จํานวน 1.5 คน คิดเปนรอยละเพ่ิมขึ้น 8.00  (ศห. 2.2-1.1)  

 

ปการศึกษา 
จํานวนอาจารยประจํา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม รอยละ 
2552 2 27 29 6.89 
2553 3.5 20 23.5 14.89 

คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 8.00 
คะแนนเพ่ิมรอยละ  6 ใหคะแนนเต็ม  5 
ถาคะแนนเพ่ิมรอยละ  8.00 คิดเปนคะแนน 5 

 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.2 คะแนน 8.00 5 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.2 คะแนน - รอยละ 6.15 
(  5  คะแนน) 

รอยละ 8 
(  5  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

 
 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.2-1.1 ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารยของอาจารยประจํา 
 
เสริมจุดแข็ง 
 ศูนยหัวหินมีอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ศูนยหัวหินตองมีสงเสริมการพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอใหมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่  2.3           :     อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้      :     ปจจัยนําเขา 
เกณฑประเมิน         :     เลือกใชเกณฑการประเมินจาก  2  แนวทางตอไปนี ้
       1.)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ 
       2.)  แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี 
             ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
        1.  เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม   ข  และ   ค  2 

 1)  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

 2)  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกันเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12    ขึ้นไป 
       2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค  1   และ  ง 
       1)   คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
       2)   คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5  = รอยละ  6  ขึ้นไป     
 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  =   จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ     100 
                                                                       จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5    
 

คะแนนท่ีได =                       รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                           5 
           รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

หรือ 
1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผาน

มา = รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 



คะแนนท่ีได           =       คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                                                                               เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา                                                   5  
                                          คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชา 
                                                      การเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
 

 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย  1  ทาน และผูชวยศาสตราจารย  1  ทาน  คิดเปนรอยละ 8.51 (ศห. 2.3-1.1)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.3 คะแนน - รอยละ 18.00  
( 1.50  คะแนน) 

   รอยละ 8.51 
(0.70 คะแนน) 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.3-1.1 ตารางแสดงการดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
 
จุดควรปรับปรุง 
 

 ศูนยหัวหิน  มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพียง  2  คน ควรมีการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหบุคลากรของศูนยหัวหินไดทําผลงานทางวิชาการและเขา  รวมโครงการตามท่ีทามหาวิทยาลัยฯ   
ไดจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องการทําผลงานทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 
 
 



ตัวบงชี้ที่   2.4         :   ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑประเมิน : 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  หรือ  6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  5  ขอ  ดังนี ้

 

1. ศูนยหัวหินมีการจัดทําระบบ และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน และได
ดําเนินงานตามระบบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียว
และบริการและงานวิชาการ (ศห. 2.4-1.1) เพ่ือกํากับดูแลหลักสูตร พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และศูนยไดจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย บรรจุไวในแผนกลยุทธการพัฒนา



บุคลากรตามสมรรถนะ (ศห. 2.4-1.2)   และจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บรรจุไวใน
แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ศห. 2.4-1.2)  

 2. ศูนยหัวหิน มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ท่ีกําหนด โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประจําศูนยหัวหิน (ศห. 2.4-2.1) มีการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบโดยยึดตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย (ศห. 2.4-2.2) มีการวิเคราะหงาน มี
คําอธิบายลักษณะของงาน การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นศูนย
ยังมีการวิเคราะห และออกแบบใหเหมาะสมกับบริบทของศูนย (ศห. 2.4-2.3) นอกจากนี้ทางศูนยไดจัด
โครงการอบรมการเก็บขอมูลประกันคุณภาพอยางมืออาชีพ (ศห. 2.4-2.4) โครงการประชุมปฏิบัติการ (TQF) 
(ศห. 2.4.2.5) และโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนจัดการความรู และแผนบริหารความเส่ียง ตามผลการ
ตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษาใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ศห. 2.4-2.6) 

3.   ศูนยหัวหินมีสวัสดิการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยโดยยึดตามระเบียบและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อาทิ คาตอบแทนพิเศษ คาตอบแทนงานวิจัย คาตอบแทนในการทําผลงานวิชาการ 
ประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจําป กองทุนเล้ียงชีพ สหกรณออมทรัพย การศึกษาตอ  นอกจากนั้นศูนย
ยังไดจัดสวัสดิการพิเศษ เชน จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหนาอยู (ศห. 2.4-3.1)มีระบบพ่ีเล้ียง มีการจัด
กิจกรรมวิ่ง (ศห. 2.4-3.2) และกิจกรรมนั่งสมาธิ (ศห. 2.4-3.3) เพ่ือเปนการพัฒนาในดานรางกายและจิตใจ 
โดยใหบุคลากรเรียนรูและรวมกิจกรรมดวยกัน 

4.  ศูนยหัวหิน มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ี
ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานของศูนย โดยศูนยไดกําหนดแนวทางในการประเมินและติดตามในหลายวิธี เชน มคอ.3         
(ศห. 2.4-4.1), มคอ.4 (ศห. 2.4-4.2),มคอ.5 (ศห. 2.4-4.3)  และ มคอ.6 (ศห. 2.4-4.4) มีการติดตามการนํา
ความรูท่ีไดจากการอบรม โดยใชกลไกของการจัดการความรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู จนสามารถถายทอด
ความรูได (ศห.2.4-4.5)  

5.  ศูนยหัวหิน มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําศูนยหัวหิน (ศห. 2.4-5.1) ซ่ึงมี
หนาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฎิบัติตามจรรยาบรรณ มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใชคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย (ศห. 2.4-5.2) และจัดกิจกรรมนั่งสมาธิเพ่ือเสริมสรางความมีคุณธรรมดานจิตใจใหกับ
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ศห. 2.4-5.3)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.4 ขอ 5  ขอ 4 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวย
วัด 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.4 ขอ - 5  ขอ ( 4  คะแนน) 5  ขอ ( 4  คะแนน) บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.4-1.1 แตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ฯ 
ศห. 2.4-1.2 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) 
ศห. 2.4-2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประจําศูนยหัวหิน 
ศห. 2.4-2.2 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) 
ศห. 2.4-2.3 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) 
ศห. 2.4-2.4 โครงการอบรมการเก็บขอมูลประกันคุณภาพอยางมืออาชีพ 
ศห. 2.4-2.5 โครงการประชุมปฏิบัติการ (TQF) 
ศห. 2.4-2.6 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนจัดการความรู และแผนบริหารความเส่ียง ตามผลการ 

ตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษาใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ศห. 2.4-3.1 ขอมูลและรายละเอียดของศูนยการศึกษานอกสถาบัน 
ศห. 2.4-3.2 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2553 
ศห. 2.4-3.3 โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
ศห. 2.4-4.1 เอกสาร  มคอ. 3  
ศห. 2.4-4.2 เอกสาร  มคอ. 4 
ศห. 2.4-4.3 เอกสาร  มคอ. 5 
ศห. 2.4-4.4 เอกสาร  มคอ. 6 
ศห. 2.4-4.5 โครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ศห. 2.4-5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจําศูนยหัวหิน 
ศห. 2.4-5.2 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ศห. 2.4-5.3 โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 

 

 

จุดแข็ง 
             ศูนยหัวหินมีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน ครอบคลุม คณาจารย 
และบุคลากรในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนกองทุนพัฒนา และเสนทางการพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลาการ  



ตวับงชี้ที่   2.5       :   หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี้   :   ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน    : 
            1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา  8  FTES    
ตอเครื่อง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา (E-book สวนกลาง ) 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอย 
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ  อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน  
อาหาร  และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน 
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน 
อัคคีภัย ในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
              6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการบริการในขอ  2– 5  ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  จากคะแนนเต็ม  5 
              7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ  6  มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ  
 

เกณฑประเมิน : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ  6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน 7   ขอ  ดังนี ้

 

1.   ศูนยหัวหิน  ไดจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานของนักศึกษาอยางเพียงพอตอ       
การใชงาน (ศห. 2.5-1.1) 

 

คา FTES จํานวนคอมพิวเตอร อัตราคอมพิวเตอรตอ FTES 
1,853.7222 1,099 1.686735416 



2.   มีการจัดอบรมใหความรูดานการใชงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยใหแก
นักศึกษาท่ีเขาใหม ในชวงของการปฐมนิเทศและอบรมใหความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องตลอดป (ศห. 2.5-2.1) 
รวมท้ังการใหความรูผานคูมือการใชระบบ  ICT ของมหาวิทยาลัยฯ (ศห. 2.5-2.2)  และมีบริการหองสมุดท่ี
เพียงพอ  มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรในหองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการสืบคนขอมูล
สารสนเทศผานเครือขาย  และระบบ Wireless Lan   ท่ีสามารถใชไดครอบคลุมทุกตําแหนงของศูนยหัวหิน          
(ศห. 2.5-2.3) นอกจากนั้นศูนยหัวหินยังมีแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือใหนักศึกษาได
เรียนรู และศึกษาดูงาน   เชน โรงเรียนชีวิต  (ศห.2.5-2.4) 

3.   ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังความพรอมในดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ  อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตระบบไรสาย  ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยฯ  รวมท้ังท่ีหอพักของนักศึกษาอีกดวย  (ศห. 2.5-3.1) 

4.   ศูนยหัวหินมีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  ท้ังการบริการงานทะเบียน
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  มีหองพยาบาล  หองอาหาร  รานกาแฟ  มีรถรับ – สงนักศึกษาฟรี  และลาน
กีฬาสําหรับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   (ศห. 2.5-4.1) 

5.   มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปกรณ  อยางครบครันและเพียงพอตอการใชงาน  เชน 
มีระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา  ท่ีไดมาตรฐาน มีการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเรียบรอย โดยการ
จางผานบริษัทใหมาดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย  และดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยฯ รวมท้ังมี 
พนักงานรักษาความปลอดภัย และแมบานของมหาวิทยาลัยฯ ชวยกํากับดูแลอีกสวนหนึ่ง  มีหองน้ํา มีถังขยะ 
ท่ีเพียงพอ  มีถังดับเพลิงซ่ึงมีการตรวจเช็คตามอายุการใชงาน   และมีการอบรมเพ่ือใหความรูในการใชงาน 
(ศห. 2.5-5.1) 

6.   ศูนยหัวหินจัดใหมีการประเมินคุณภาพของงานบริการท้ัง  4   ดานคือ ดานการบริการการให
ความรู การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู ไดคะแนนเฉล่ีย 4.16  ดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ไดคะแนนเฉล่ีย  4.25   ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ได
คะแนนเฉล่ีย  3.61   และดานระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปกรณ ไดคะแนนเฉล่ีย  4.07  (ศห. 2.5-6.1) 

7.   มีการนําผลการประเมินคุณภาพของงานบริการท้ัง  4  ดาน ไปเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการ
บริหารศูนยฯ  ในเดือน พฤศจิกายน  2553  (ศห. 2.5-7.1)  และไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ของศูนยหัวหิน  ไปดําเนินการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ       
(ศห. 2.5-7.2) 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.5 ขอ 7  ขอ 5 

 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.5 ขอ - 5   ขอ 
( 4  คะแนน) 

7   ขอ 
( 5  คะแนน) 

บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.5-1.1    บัญชีรายช่ือคอมพิวเตอร 
ศห. 2.5-2.1    รายงานสรุปผลการบริการการใหความรูแกนักศึกษา 
ศห. 2.5-2.2   คูมือการใชระบบ ICT  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศห. 2.5-2.3    รายงานสรุปการบริการหองสมุด และระบบเครือขาย 
ศห. 2.5-2.4    รายงานสรุปแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถาบันฯ 
ศห. 2.5-3.1    รายงานผลการใหการบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา  

นักศึกษาของศูนยหัวหิน 
ศห. 2.5-4.1    รายงานการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 
ศห. 2.5-5.1    รายงานการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปกรณ 
ศห. 2.5-6.1    รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา  ท้ัง 4 ดาน 
ศห. 2.5-7.1   รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือนพฤศจิกายน  2553   
ศห. 2.5-7.2   รายงานการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตามขอเสนอแนะ 

 
เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหินมีการจัดบริการดานกายภาพใหแกนักศึกษาอยางครบถวน  ท้ังในดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน  การจัดแหลงเรียนรู  และการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหแกนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้   2.6       :   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบงชี้    :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน    : 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม  5 
            7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน  หรือการประเมินผล 
การเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ  6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  7   ขอ  ดังนี ้

 

    1. ศูนยหัวหิน มีการจัดทําระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของ
ทุกหลักสูตร ไวในคูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ศห. 2.6-1.1) และศูนยได
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไว โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (ศห. 2.6-1.2) และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (ศห. 2.6-1.3) เปนผูกํากับดูแล และไดจัดทําแผนพัฒนาของฝายวิชาการป



การศึกษา 2550-2555 (ศห. 2.6-1.4) ดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร และดําเนินการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาแตละหลักสูตร 
(ศห. 2.6-1.5) มีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ี
ชัดเจน ปรากฏรายละเอียดใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา (ศห. 2.6-1.6) และมีการติดตาม ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
เพ่ือมาปรับปรุงการเรียนการสอน ปรากฏรายละเอียดใน มคอ.5 (ศห. 2.6-1.7) ของทุกรายวิชา  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดกําหนดใหอาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีเปดทุก
รายวิชาตองมีจุดมุงหมายของรายวิชา ลักษณะการดําเนินงาน การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงาน
รายวิชา ปรากฏใน มคอ.3 (ศห. 2.6-2.1) มีการแจกรายละเอียดของรายวิชาในครั้งแรกท่ีเขาสอนซ่ึงอยูใน
คูมือหลักสูตรสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 (ศห. 2.6-2.2) รวมท้ังมีการประเมินผล
การเรียนรูของรายวิชาระหวางภาคเรียนและประเมินเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ปรากฏใน มคอ.5 (ศห. 2.6-2.3) 

3. ศูนยหัวหินมีนโยบายใหอาจารยผูสอนออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร สนับสนุนทรัพยากร โดยในการจัดการเรียนการสอน และจัดสรร
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเรียนรูแกนักศึกษา สงเสริมใหมี การทํา 
e – learning ในรายวิชาตาง ๆ เชน รายวิชาระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีนั่งในธุรกิจสายการบิน การจัด
กิจกรรมภาคปฏิบัติใหผูเรียนฝกปฏิบัติการเพ่ือแสวงหาความรูจากการฝกงาน/ฝกสอน เชน รายวิชางาน
บริการบนเครื่องบิน การมอบหมายงานใหผูเรียนรวมกันคิด ฝกแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตลอดจน
สรางสรรคและพัฒนาผลงาน และนําเสนอพรอมรับฟงขอคิดเห็น สรางบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูให
เกิดแกผูเรียนเชน รายวิชาการตลาดในธุรกิจสายการบิน ผูเรียนไดรับประสบการณตรงท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน รายวิชาการจัดการและการบริการงานแมบาน รวมท้ังวิทยากร
ท่ีมีความสามารถหลากหลายมาถายทอดประสบการณ และความรูใหกับนักศึกษา เชน รายวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่ีพัก และรายวิชาการเปนผูประกอบการในการจัดการการทองเท่ียวและบริการ ผูเรียนไดเลือกทํา
กิจกรรมและสรางสรรคผลงานตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลตนเอง เชน รายวิชาการตลาดในธุรกิจสายการบิน ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง  ในรายวิชาตางๆ มีการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติใหผูเรียนฝกปฏิบัติการเพ่ือแสวงหาความรู
ท้ังในและนอกหองเรียน ซ่ึงปรากฏอยูใน มคอ.3 (ศห. 2.6-3.1) และมคอ.4 (ศห. 2.6-3.2) 

4. ศูนยหัวหินสนับสนุนใหอาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย 
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน เชน การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือให
นักศึกษามีประสบการณตรง จัดใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญท่ีอาจารยผูสอน
เชิญมาบรรยายเพ่ือเปดโลกทัศนใหแกนักศึกษา (ศห. 2.6-4.1) และรายละเอียดใน มคอ. 3 (ศห. 2.6-4.2) 

 



หลักสูตร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ รายวิชา การตลาดในธุรกิจสายการบิน 
หลักสูตร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ รายวิชา การจัดการธุรกิจท่ีพัก 
หลักสูตร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ รายวิชา การจัดการและการบริการงานแมบาน 
หลักสูตร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ รายวิชา การเปนผูประกอบการในการจัดการ

การทองเท่ียวและบริการ 
5. ศูนยหัวหิน มีการสนับสนุน ใหอาจารยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยการจัดทําวิจัยในช้ัน

เรียน มีการจัดอบรมใหความรูในดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง (ศห.2.6-5.1) 
การสนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัย และอาจารยมีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่องรวมท้ังมีการจัดทําฐานขอมูลการ
วิจัยเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ศห. 2.6-5.2) มีการจัดเวทีการสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการ KM (ศห. 2.6-5.3) 

6. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยการประเมินดวยระบบ Online ของมหาวิทยาลัย และประเมินในระบบ 
Manual ของศูนยหัวหิน (ศห. 2.6-6.1) 

7. คณะกรรมการไดนําผลการประเมินของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนเสนอในท่ีประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤศจิกายน 2553 (ศห. 2.6-7.1) และไดนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนระบบการประเมินผล โดยคณาจารยไดปรับเปล่ียนวิธีการ
ดําเนินการดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูรายละเอียดจาก  มคอ.3   (ศห. 2.6-7.2) 

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.6 ขอ 7 ขอ 5 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัว
บงชี ้ หนวยวัด 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.6 ขอ - 7   ขอ  
(  5  คะแนน) 

7   ขอ  
(  5  คะแนน) 

บรรลุเปาหมาย 

 
 

 
 
 
 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.6-1.1     คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
ศห. 2.6-1.2     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
ศห. 2.6-1.3     คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการและงานวิชาการ 
ศห. 2.6-1.4     แผนพัฒนาของฝายวิชาการปการศึกษา 2550-2555 
ศห. 2.6-1.5     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย 
ศห. 2.6-1.6     มคอ.3 
ศห. 2.6-1.7 มคอ. 5 
ศห. 2.6-2.1 มคอ. 3 
ศห. 2.6-2.2 หลักสูตรสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 
ศห. 2.6-2.3 มคอ. 5 
ศห. 2.6-3.1     มคอ. 3 
ศห. 2.6-3.2    มคอ. 4 
ศห. 2.6-4.1     โครงการเตรียมตัวสมัครงานอยางไรใหไดงานดานการบิน 
ศห. 2.6-4.2    มคอ. 3 
ศห. 2.6-5.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน 
ศห. 2.6-5.2   ฐานขอมูลการวิจัยเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
ศห. 2.6-5.3    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
ศห. 2.6-6.1    สรุปผลการประเมินดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ศห. 2.6-7.1     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤศจิกายน 2553  
ศห. 2.6-7.2    มคอ. 3 

 

เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหินมีการวางระบบและกลไกสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
สงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายสนอง  ตอบความตองการของผูเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูใหดียิ่ง ๆ ขึ้น 

 
 



ตัวบงชี้ที่  2.7          :     ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ชนิดของตัวบงชี้    :    กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบดวย  2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร 
และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติมี 5  ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะ
อาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถใน
การประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทาง
ความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  และการนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน       :  
 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.  มีการนําผลจากขอ 1  มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การวัดผล
การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 
 
 



เกณฑประเมิน  
 

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  
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  5   ขอ  ดังนี ้

 

1.  ศูนยหัวหิน ไดดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ ตามผลการสํารวจคุณลักษณะดังแนบ (ศห. 2.7.-1.1)    

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ศห. 2.7 -2.1)ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผล  
สรุปจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตเพ่ือพิจารณาและ
นําขอเสนอจากท่ีประชุม มาปรับใชเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ  และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตอง 
การของผูใชบัณฑิต (ศห. 2.7 -2.2)    
 3. ศูนยหัวหิน ไดมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
ไดจัดใหมีการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานใหแกนักศึกษาทุกคน  กอนท่ีจะออกไปฝกประสบ 
การณวิชาชีพ  (ศห. 2.7 -3.1)    

4. ศูนยหัวหิน ไดสงนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ไปเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระดับชาติ ในการสงนักศึกษาเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพ่ือแสดงผลงานกองทุน  FTA ในระหวางวันท่ี  28 – 30  เมษายน 2554  ณ  ศูนยการประชุมแหงชาตสิริกิติ์   
ซ่ึงจัดโดยกระทรวงพาณิชย (ศห. 2.7 -4.1)   
 5. ศูนยหัวหิน  ใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ให                
แกนักศึกษา โดยไดสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนไวใน มคอ.3  ในรายวิชาจริยศาสตร และ มคอ.4    
ในรายวิชาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ (ศห . 2.7 -5.1 และ  ศห. 2.7 -5.2 )  และมี  
การจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางานใหแกนักศึกษา  (ศห. 2.7 -5.3)    
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.7 ขอ มีการดําเนินการ  5  ขอ 5 

 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.7 ขอ - 5   ขอ  
( 5  คะแนน) 

5   ขอ  
( 5   คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.7-1.1      ผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
ศห. 2.7-2.1      คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ศห. 2.7-2.2      รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ศห. 2.7 -3.1     การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานใหแกนักศึกษา 
ศห. 2.7 -4.1     การเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแสดงผลงานกองทุน  FTA    
ศห. 2.7 -5.1     แนวการสอนรายวิชา ( มคอ.3 ) รายวิชาจริยศาสตร  ในภาคเรียนท่ี  2 / 2553 
ศห. 2.7 -5.2     แนวการสอนรายวิชา ( มคอ.4) รายวิชาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    

และบริการ  ในภาคเรียนท่ี  2 / 2553 
ศห. 2.7 -5.3     โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
 
เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  ไดมีการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีพึงประสงค  ตรงตามความ
ตองการของผูประกอบการเปนอยางดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่   2.8         :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 
 

             1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย      
ลักษณอักษร 
             2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ  1  ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
              4.   มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี
และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ  3  โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ  90  ของตัวบงช้ี 

5.   มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณในดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ
 

เกณฑประเมิน : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  5   ขอ  ดังนี ้

 

1. ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาโดยปรากฏ
รายละเอียดอยูในคูมือกิจกรรมนักศึกษา (ศห. 2.8 -1.1) 

2. ศูนยหัวหิน  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาให 
ผูบริหาร  คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ ในหลายชองทาง  เชน จัดทําคูมือนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา     
เพ่ือทําการเผยแพร (ศห. 2.8 -2.1) นําเสนอในท่ีประชุมของบุคลากรศูนยหัวหิน  ในเดือนพฤษภาคม  2553 
(ศห. 2.8 -2.2)  และแจงให   นักศึกษาทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหม (ศห. 2.8 -2.3) รวมท้ังได
เผยแพรทางเว็บไซตของศูนยหัวหิน  http://Hua-Hin .dusit.ac.th /  (ศห. 2.8 -2.4)และติดประกาศตามบอรด
ประชาสัมพันธ (ศห. 2.8 -2.5) 



3. ฝายกิจการนักศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษาประจําป  2553 - 2556  โดยไดระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ี
ชัดเจน (ศห. 2.8-3.1) 

4.  ศูนยหัวหิน  ไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามแผนท่ีกําหนดไว 
(ศห. 2.8 -4.1) และมีการติดตามประเมินผลโครงการ ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในแผน  มีผลการประเมินท่ี
บรรลุเปาหมายโดยมีคาเฉล่ียมากกวารอยละ  90  ของตัวบงช้ีขึ้นไป  ซ่ึงไดจัดใหมีการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลในกิจกรรมดังกลาวฯ ดวย  (ศห. 2.8 -4.2) และไดมีนําผลการประเมินท่ีไดรับไปเขาท่ีประชุมของ
คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน เพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป (ศห. 2.8 -4.3) 

4. ศูนยหัวหิน ไดดําเนินจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีไดรับการยกยอง
ชมเชยเปนใบประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษา ไดรับเกียรติบัตรใหทําหนาท่ีเปน  
“ ผูนําเยาวชนตนแบบในดานศีลธรรม ” ของชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลา-
จารย  (รวมกับ 21 องคกรภาค)ี  ซ่ึงรวมลงนามในใบประกาศเกียรติบัตร  โดย ฯพณฯ ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ คะแนนอิงเกณฑการประเมิน 
2.8 ขอ มีการดําเนินการ  5  ขอ 5 

 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนด 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 2553 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

2.8 ขอ - 4   ขอ  
(  4  คะแนน) 

5   ขอ  
(  5  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 2.8 -1.1      การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ในคูมือกิจกรรมนักศึกษา 
ศห. 2.8 -2.1      คูมือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 2.8 -2.2      รายงานประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน  เดือน พฤษภาคม  2553  
ศห. 2.8 -2.3      สรุปการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหม  ปการศึกษา  2553 
ศห. 2.8 -2.4      เว็บไซตของศูนยหัวหิน http://Hua-Hin .dusit.ac.th/    
ศห. 2.8 -2.5      บอรดติดประกาศประชาสัมพันธ 
ศห. 2.8 -3.1      แผนพัฒนานักศึกษาประจําป  2553 - 2556 
ศห. 2.8 -4.1      สรุปผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
ศห. 2.8 -4.2      รายงานการประชุมการประเมินโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ศห. 2.8 -5.1      ใบประเกียรติบัตร ดานคุณธรรมจริยธรรม “ ผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรม ”   

 
จุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน ไดใหความสําคัญในการสรางคุณธรรม  จริยธรรมใหแกนักศึกษาโดยถายทอดผานการ
เรียนการสอน   และการเขารวมในกิจกรรมและโครงการตาง  ๆ
 


