
องคประกอบที่   3     กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่   3.1     :     ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้ :     กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  : 
 1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
 2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
 4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3  ทุกขอไมต่ํากวา  3.51 จากคะแนนเต็ม  5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ :  ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ   4  และขอ  5   
                       โดยอนุโลม 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

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

 

     1. ศูนยหัวหิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตใหแกนักศึกษา (ศห. 3.1-1.1) และมีการจัดทําแผนการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา (ศห. 3.1-1.2)  ซ่ึงแผนดังกลาวฯ ไดรับการพิจารณาเห็นชอบในท่ีประชุมของคณะกรรม 
การบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2553  (ศห. 3.1-1.3)  ฝายกิจการนักศึกษา ไดนําแผนดังกลาวฯ  
ถายทอดใหบุคลากรของศูนยฯ  ไดรับทราบในวาระการประชุมของบุคลากรศูนยหัวหิน ในเดือนพฤษภาคม 
2553 (ศห. 3.1-1.4)   ศูนยหัวหินไดดําเนินจัดใหการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต



แกนักศึกษาตามแผนท่ีไดกําหนดไว โดยจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาของแตละสาขาวิชา โดยการแตงตั้งอาจารย
ท่ีปรึกษาในแตละสาขาวิชา (ศห. 3.1-1.5) และกําหนดตารางเวลาในการรับบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  (ศห. 3.1-1.6) 
 2. ศูนยหัวหิน  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษา เชน คูมือผูปกครองและนกัศึกษา           
(ศห. 3.1-2.1)  ฐานขอมูล online  (ศห. 3.1-2.2)   ชองทางการติดตอ (สายดวน) เพ่ือติดตออาจารย  เจาหนาท่ี
ในกรณีฉุกเฉิน  (ศห. 3.1-2.3)  บอรดติดประกาศประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา  (ศห. 3.1-2.4) 
 3. ศูนยหัวหินมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา เชน 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม  (ศห. 3.1-3.1) โครงการทัศน
ศึกษาในธุรกิจการทองเท่ียว  (ศห. 3.1-3.2)    

4. ศูนยหัวหิน  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาโดยผานทาง 
เว็บไซตฝายกิจการนักศึกษา ศูนยหัวหิน (ศห. 3.1-4.1)   
 5. ศูนยหัวหิน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา โดยไดจัดใหมี
การประชุมอบรมเพ่ือความรูใหแกศิษยเกา  เม่ือวันท่ี 26 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2554  ณ หอง  NB 4  ในหัวขอ
เรื่อง  “ สัมภาษณงานอยางไร  เพ่ือใหไดงาน ”  (ศห. 3.1-5.1) 
 6. ศูนยหัวหิน  ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา โดยแบงการประเมิน
ออกเปน  3  ดาน คือ 1). การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการ
ประเมินเทากับ  4.72  คะแนน  (ศห. 3.1-6.1)   2). ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา ผลการประเมินเทากับ  4.62  (ศห. 3.1-6.2)   และ 3). ดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  ผลการประเมินเทากับ  4.70   (ศห. 3.1-6.3)    

7. ศูนยหัวหิน ไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา โดยมีการจัดประชุม
เพ่ือทบทวนในเรือ่งการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา (ศห. 3.1-7.1)  และไดจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา  ป
การศึกษา  2554 โดยไดนําเสนอแผนการพัฒนานักศึกษาเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน   
ในเดือน พฤศจิกายน  2553  เพ่ือขอความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (ศห. 3.1-7.2)  และฝายกิจการนกัศึกษา ได
จัดพิมพแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา  2554  (ศห. 3.1-7.3) เพ่ือทําการเผยแพรและถายทอดแผน 
การพัฒนานักศึกษา ใหแกคณาจารยและเจาหนาท่ีไดรับทราบ ในการประชุมของบุคลากรของศูนยหัวหิน   
ในเดือนพฤศจิกายน  2553  (ศห. 3.1-7.4)  ในการนี้  ฝายกิจการนักศึกษา ไดติดประกาศประชาสัมพันธใน
เรื่อง  การเขารวมกิจกรรม  “ การไปวิ่ง – ปฏิบัติธรรม ” ของมหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงเดิมไดกําหนดเวลารถรับ-สง
นักศึกษา ไวท่ีเวลา 16.00 น. เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ฯ สภาพอากาศรอนจัด  นักศึกษาไดเสนอขอให
พิจารณาเล่ือนกําหนดเวลาออกไปเปนเวลา 16.30 น. แทน รวมท้ังเล่ือนเวลาในการปฏิบัติธรรมจากเดิมเวลา 
17.30 น. ไปเปนเวลา 18.00 น. ดวยนั้น  ฝายกิจการนักศึกษา ไดมีการประชุมพิจารณารวมกันและไดปรับ
เล่ือนเวลาตามขอเสนอดังกลาวฯ  เรียบรอยแลว  (ศห. 3.1-7.5)  ในสวนของการกําหนดจํานวนวันในการ



ปฏิบัติธรรม  ซ่ึงเดิมไดกําหนดไว   2  วัน ตอสัปดาห ไดขอใหพิจารณาเพ่ิมขยายจํานวนวันใหเพ่ิมมากขึ้น 
ซ่ึงจากเดิมมีจํานวนวันปฏิบัติธรรมเพียง  2  วัน ซ่ึงไมเพียงพอตอการเขาใชบริการ ทําใหนักศึกษาท่ีมาเขา
รวมกิจกรรมมีสภาพท่ีแออัดและไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  และท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาเห็น
ควรใหปรับเพ่ิมจาก  2  วัน ตอสัปดาห  เปน  4  วันตอสัปดาหแทน  โดยไดทําเอกสารติดประกาศเพ่ือแจงให
นักศึกษาไดทราบแลว (ศห. 3.1-7.6)  การใหการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  ซ่ึงจากเดิมสวนใหญ
นักศึกษามักใชบริการทางโทรศัพทในการติดตอขอรับคําปรึกษา   ซ่ึงก็ไมสามารถใหคําปรึกษาไดอยาง
ละเอียดลึกซ้ึงได  จึงไดเสนอใหมีสถานท่ีสําหรับใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดังกลาว ฯ นั้น ฝายกิจการ
นักศึกษาไดดําเนินการจัดทําสถานท่ี สําหรับใหคําปรึกษาตามขอเสนอแนะดังกลาว ฯ เรียบรอยแลวโดยใช  
หอง  102   ช้ัน  1  ของอาคารการบินพลเรือน  พรอมไดกําหนดรายช่ืออาจารย  วัน เวลา และเบอรโทรศัพท 
ของอาจารยผูใหคําปรึกษาไวเรียบรอยแลว  (ศห. 3.1-7.7) และจากการประเมินคุณภาพการใหบริการ พบวา
ยังมีนักศึกษาท่ีไมเขาใจในกิจกรรม  เรื่อง “ การวิ่งและปฏิบัติธรรม ” อยูสวนหนึ่งซ่ึงศูนยหัวหินไดให
ความสําคัญในกิจกรรมดังกลาวเพราะเปน นโยบายของศูนยฯ  ท่ีจะใหนักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติ  ในการนี้   
ฝายกิจการนักศึกษา ไดมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงใหความกระจางแกนักศึกษา  ในเรือ่งกิจกรรมการวิ่งและ
ปฏิบัติธรรมดังกลาว ฯ เรียบรอยแลว  (ศห.3.1-7.8) สําหรับบอรดท่ีใชในการติดประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ
ในงานของฝายกิจการนักศึกษา  ซ่ึงเดิมมีอยูจํานวน  3  บอรดไมเพียงพอนั้น  ในการนี้ฝายกิจการนักศึกษา 
ไดดําเนินการจัดทําบอรดเพ่ิมเติมขึ้นอีก   2   บอรด  รวมเปนท้ังส้ินเปนจํานวน  5  บอรด  (ศห. 3.1-7.9)    
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ  สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ ระดับคะแนน 
3.1 ขอ 7  ขอ 5   คะแนน 

 

 
ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา2553 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

3.1 ขอ - 6   ขอ 
( 4  คะแนน) 

7   ขอ 
( 5  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 
 
 
 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 3.1-1.1    คณะกรรมการในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
ศห. 3.1-1.2    แผนการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
ศห. 3.1-1.3    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2553 
ศห. 3.1-1.4    รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน  ในเดือนพฤษภาคม 2553 
ศห. 3.1-1.5    คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาแตละสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รหัส 53 
ศห. 3.1-1.6    ตารางการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา 
ศห. 3.1-2.1 คูมือผูปกครอง และนักศึกษา 
ศห. 3.1-2.2 ฐานขอมูล online  ฝายกิจการนักศึกษา 
ศห. 3.1-2.3 ชองทางการติดตอ(สายดวน)  เพ่ือติดตออาจารย เจาหนาท่ีในกรณีฉุกเฉิน 
ศห. 3.1-2.4 บอรดประชาสัมพันธของฝายกิจการนักศึกษา 
ศห. 3.1-3.1     โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับงานบริการในธุรกิจโรงแรม 
ศห. 3.1-3.2     โครงการทัศนศึกษาในธุรกิจการทองเท่ียว 
ศห. 3.1-4.1     ทาง website ฝายกิจการนักศึกษา ศูนยหัวหิน 
ศห. 3.1-4.2     ทาง website  ชมรมศิษยเกาศูนยหัวหิน 
ศห. 3.1-5.1     การประชุมอบรมใหความรูแกศิษยเกาในเรื่อง “ สัมภาษณงานอยางไร  เพ่ือใหไดงาน ” 
ศห. 3.1-6.1 การบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการทางการและแนะแนวฯ  ผลการประเมิน =   4.72  คะแนน 
ศห. 3.1-6.2 การจัดบริการบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  ผลการประเมิน = 4.62  คะแนน 
ศห. 3.1-6.3 รายงานผลการประเมินดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลการประเมินเทากับ  4.70  คะแนน 
ศห. 3.1-7.1   รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนเรื่องการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา 
ศห. 3.1-7.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤศจิกายน  2553    
ศห. 3.1-7.3   แผนพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา  2554 
ศห. 3.1-7.4   รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน  ในเดือน  พฤศจิกายน  2553 
ศห. 3.1-7.5   ประกาศเรื่องการเล่ือนเวลาในการวิ่งและปฏิบัติธรรมของนักศึกษา 
ศห. 3.1-7.6   ประกาศเรื่องการเพ่ิมจํานวนวันในการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา     
ศห. 3.1-7.7   การจัดหองใหคําปรึกษา / รายช่ืออาจารยท่ีใหคําปรึกษา  วัน เวลา และเบอรโทรศัพท 
ศห. 3.1-7.8   การประชุมช้ีแจงเพ่ือใหความกระจางแกนักศึกษาในเรื่อง “การวิ่งและปฏิบัติธรรม” ของ นศ. 
ศห. 3.1-7.9   จํานวนบอรดท่ีใชในการติดประกาศเพ่ือประชาสัมพันธในงานกิจการนักศึกษาท่ีไดจัดทําเพ่ิมขึ้น 
 

 
 



เสริมจุดแข็ง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน มีโครงการปฏิบัติธรรมและโครงการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพทางกายและทางจิต    ซ่ึงเปนผลสงใหนักศึกษาของศูนยไดมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีความอดทน และมี
สมาธิท้ังในการเรียนและการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนได 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ศูนยหัวหินควรมีการจัดเก็บฐานขอมูลของศิษยเกาใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่  3.2         :  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้    : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :   
  1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
  2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
  3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย  5  ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี  จากกิจกรรมตอไปนี ้
  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
  -   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
               -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
  -   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน 
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา   
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
 

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

 

1.  ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซ่ึงปรากฏในเลมแผนพัฒนา
นักศึกษา  (ศห. 3.2-1.1)  และไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีไดกําหนดไว โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
ฝายกิจการนักศึกษา  (ศห. 3.2-1.2)  และคณะกรรมการฯ ไดมีการจัดประชุมพิจารณาในเรื่อง “ การจัดทํา
แผนพัฒนากิจการนักศึกษา” โดยใหบุคลากรในฝายกิจการนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวม (ศห. 3.2-1.3) และ
ไดนําเสนอแผนฯ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ในเดือน พฤษภาคม 2553 (ศห. 3.2 -1.4) ซ่ึง 



แผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน เรียบรอยแลวเปนแผนท่ีมีกิจกรรม
ท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ท้ัง  5  ดาน คือ ไดแก (1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยไดจัดกิจกรรมโครงการวันไหวครู (ศห. 3.2-1.5)  (2)  ดานบุคลิกภาพ ไดจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา  (ศห. 3.2-1.6)  โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิ 
ภาพในการเรียนและการทํางาน  (ศห. 3.2-1.7)   โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
(ศห. 3.2-1.8)   (3) ดานทักษะทางปญญา  โดยไดจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการ
เรียนและการทํางาน  (ศห. 3.2-1.7)   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย  
ไดจัดกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธภายในปการศึกษา  2553  “ ศูนยหัวหินเกมส  2010 ”            
( ศห. 3.2-1.9 ) โครงการการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  (ศห. 3.2-1.10)   (5)  ดานการส่ือสารเทคโนโลย ี  
โดยไดจัดกิจกรรมโครงการเตรียมฝกเพ่ือพัฒนานักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  (ศห. 3.2-1.11) 
 2.  ศูนยหัวหิน  ไดมีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  โดย   
การใหความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
(ศห. 3.2 -2.1)  และใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาผานทางเว็บไซตของศูนยหัวหิน        
(ศห. 3.2-2.2) 
  3.  ศูนยหัวหินมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูในดานการประกันคุณภาพในเรื่องการเขียน
โครงการ การวัดผลและประเมินผลของโครงการโดยการใชกระบวนการ  PDCA  ไดนําความรูไปใชในการ
จัดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางนอย   5  ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี  จากกิจกรรมตอไปนี้  

   3.1  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ไดแกโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการแตงกายของนักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  (ศห. 3.2 -3.1) 

    3.2  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  ไดแกกิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ
ภายใน  ประจําปการศึกษา 2553  “ ศูนยหัวหินเกมส  2010 ”  (ศห. 3.2 -3.2)   กิจกรรมโครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพใหแกนักศึกษา  (ศห. 3.2 -3.3) 

    3.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดแกกิจกรรมการบริจาคโลหิต  เพ่ือเปน
การชวยเหลือผูอ่ืน (ศห. 3.2.-3.4)  กิจกรรมจิตอาสา  โดยการพัฒนาชุมชน/วัด  เพ่ือเปนการปลูกฝงให
เยาวชนใหมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น  (ศห. 3.2-3.5) 

    3.4  กิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา  ไดแก โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือ -
ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน  (ศห. 3.2 -3.6) 

    3.5  กิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแกกิจกรรมการตักบาตรเนื่องในวันแมแหงชาติ     
(ศห. 3.2 - 3.7) กิจกรรมวันไหวครู  ประจําปการศึกษา  2553  ( ศห. 3.2 -3.8 ) 

4. ศูนยหัวหิน  ไดจัดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภาย 
ในสถาบันและระหวางสถาบัน เชน ไดทําการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในเครือขายระหวาง
สถาบันฯ จํานวน 6  สถาบัน ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2554  ณ  สนามกีฬาหอพักชวนชม  (ศห. 3.2 -4.1)    



และกิจกรรมคายพักแรม  รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  เม่ือวันท่ี 7 – 12 มีนาคม 2554  ณ  สถานีพัฒนาและ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปาถํ้าน้ําลอด  จังหวัดแมฮองสอน (ศห. 3.2-4.2)  สวนการสรางเครือขายภายใน
สถาบันฯ ไดเชิญผูแทนนักศึกษาจากชมรมตาง ๆ  เขารวมโครงการเสวนาเรื่อง “เราจะเดินไปไหนกันในโลก
ท่ีผันผวนเปล่ียนแปลง”  (ศห. 3.2-4.3) 

5.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  ของศูนยหัวหิน  ไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุ  
ประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยไดสรุปผลการประเมินไวเรียบรอยแลว  ซ่ึงใน
แผนพัฒนานักศึกษา  ในปการศึกษา  2553  มีกิจกรรมท่ีไดจัดท้ังส้ินจํานวน   10  โครงการ  จากผลการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  พบวา  บรรลุตามวัตถุ 
ประสงคของแผนฯ ท้ัง  10  โครงการ โดยมีขอเสนอแนะตามเอกสารการประเมินฯ  (ศห. 3.2 -5.1 )  และ   
ไดนําผลการประเมินดังกลาวฯ  ไปนําเสนอในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ในเดือน 
พฤษภาคม 2554 เพ่ือพิจารณาหาขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตอไป  (ศห. 3.2 -5.2) 

6.  คณะกรรมฝายกิจการนักศึกษาของศูนยหัวหิน  ไดมีการนําผลจากการประเมินของแผนการ     
จัดกิจกรรพัฒนานักศึกษาและขอเสนอแนะจากท่ีประชุมมาเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา  โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ไดแก 
      1)  จากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในปการศึกษา 2553   พบวา  ในแผนการพัฒนา
นักศึกษาดังกลาวฯ  มีหลายกิจกรรมท่ีไดกําหนดชวงการจัดกิจกรรมไวในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม  
2553  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวฯ  ไมอยูในชวงปการศึกษา  2553  จึงไมสามารถนํากิจกรรมเหลานั้นมาเพ่ือนับ  
ใชประโยชนในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา  ในปการศึกษา  2553  ได  (ศห. 3.2 -6.1)   ฝายกิจ  
การนักศึกษา   จึงไดนําประเด็นดังกลาวฯมาพิจารณาแกไขปรับปรุงในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ในปการศึกษา  2554   เปนท่ีเรียบรอยแลว   (ศห.3.2 -6.2)         

 2)   กิจกรรมของชมรมตาง ๆ  ของนักศึกษาท่ีศูนยหัวหิน  พบวา มีจํานวนชมรมท่ีมีจํานวนนอย
มาก  และไมครอบคลุมกิจกรรมครบในทุกพันธกิจ   ซ่ึงมีเพียงจํานวน  3  ชมรม  คือ  ชมรมพุทธ  ชมรม
อิสลาม และ ชมรมกีฬา   ฝายกิจการนักศึกษา จึงไดดําเนินการปรับเพ่ิมเติมใหมีชมรมฯ เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน  2  
ชมรม ไดแก ชมรมนาฏศิลป  และชมรมคายอาสา   เปนตน  (ศห. 3.2 -6.3)  
 

  ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ  สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินการ ระดับคะแนน 
3.2 ขอ 6   ขอ 5   คะแนน 

 
 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

3.2 ขอ - 5   ขอ 
(  4  คะแนน) 

6  ขอ 
(  7  คะแนน) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

ศห. 3.2 -1.1     แผนพัฒนานักศึกษาของศูนยหัวหิน 
ศห. 3.2 -1.2     คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาของศูนยหัวหิน 
ศห. 3.2 -1.3     รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนากิจการนักศึกษา 
ศห. 3.2 -1.4     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  เดือนพฤษภาคม   2553 
ศห. 3.2 -1.5     แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ศห. 3.2 -1.6     โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา   
ศห. 3.2 -1.7     โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
ศห. 3.2 -1.8     โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ศห. 3.2 -1.9     โครงการแขงขันกีฬาสีสานสัมพันธภายในปการศึกษา 2553  “ศูนยหัวหินเกมส 2010” 
ศห. 3.2 -1.10    โครงการการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ศห. 3.2 -1.11    โครงการเตรียมฝกเพ่ือพัฒนานักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  
ศห. 3.2 - 2.1     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ศห. 3.2 -2.2     เว็บไซตศูนยหัวหิน 
ศห. 3.2 -3.1   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 
ศห. 3.2 -3.2     โครงการแขงขันกีฬาสีสานสัมพันธภายในประจําปการศึกษา 2553 “ศูนยหัวหินเกมส 2010” 
ศห. 3.2 -3.3     โครงการการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา 
ศห. 3.2 -3.4     กิจกรรมการบริจาคโลหิต  เพ่ือเปนการชวยเหลือผูอ่ืน 
ศห. 3.2 -3.5     กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน/วัด  เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
ศห. 3.2 -3.6     โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
ศห. 3.2 -3.7     กิจกรรมการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรต ิ
ศห. 3.2 -3.8     รูปภาพกิจกรรมไหวครู  ประจําปการศึกษา  2553 
ศห. 3.2 -4.1     กิจกรรมโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในเครือขายระหวางสถาบันฯ 



ศห. 3.2- 4.2 กิจกรรมคายพักแรม  รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  เม่ือวันท่ี 7 – 12 มีนาคม 2554   ณ  สถานี
พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาถํ้าน้ําลอด   จังหวัดแมฮองสอน 

ศห. 3.2 -4.3   โครงการเสวนาเรื่อง “ เราจะเดินไปไหนกัน   ในโลกท่ีผันผวนเปล่ียนแปลง ” 
ศห. 3.2 -5.1     การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ศห. 3.2 -5.2     รายงานการการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือนพฤษภาคม  2554 
ศห. 3.2 -6.1     แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในปการศึกษา   2553 
ศห. 3.2 -6.2      แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในปการศึกษา   2554 
ศห. 3.2 -6.3     รายช่ือกิจกรรมชมรมตาง ๆ ของศูนยหัวหิน ประจําปการศึกษา  2553 – 2554 

 

 
แนวทางการพัฒนา 
 

 ศูนยหัวหินควรมีการสรางความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูท้ังภายในหนวยงาน 
และภายนอกท่ีเปนเครือขายรวมกัน ใหมากขึ้น 
 
 


