หนังสือรับรองการติดตามและประเมินผล
1. คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึ กษาภายใน ไดดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล การ
ดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยยึด
แนวทางมาตรฐานคุณภาพ สกอ. และสมศ. ในการตรวจประเมิน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได
ศึ ก ษาวิ เคราะห เอกสารประเมิ น คุ ณ ภาพตนเอง (SAR) ขอ มูล เกี่ ย วขอ ง เอกสารหลั กฐานที่ ใช อ างอิ ง
รวมทั้ งการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร บุ ค ลากร และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น
ประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นชอบกับรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ
....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน)

(ผูอํานวยการศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท)

ประธานคณะกรรมการ

............................ ........................
(ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย)
(ผูอ ํานวยการศูนยการเรียน ระนอง 2)
กรรมการ

....................................................
(นางสาวเขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ)
(อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
กรรมการ

....................................................
(นางสาวประวรดา โภชนจันทร)
(อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
กรรมการ
....................................................
(นางสาวอลิศ พันธพรสม)
(เจาหนาที่ กลุมงานประชาสัมพันธ)
กรรมการและเลขานุการ

....................................................
(นางเอมิกา รัตนมาลา)
(เจาหนาที่ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุ ณ ภาพ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ศู น ย
การศึ ก ษานอกที่ ตั้ง นครนายก ได ดํ าเนิ น การประเมิ น คุณ ภาพการดําเนิน งานการจัด การศึก ษาของ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2556 โดยยึดแนวทางการประเมิน คุณภาพของ สกอ. และสมศ. เปน
กรอบของการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อ
สรุปขอคนพบจาการวิเคราะหเอกสารประเมินคุณภาพตนเอง(SAR) ขอมูลเกี่ยวของ เอกสารหลักฐานที่
ใช อ างอิ ง รวมทั้ งการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร คณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น ศิ ษ ย เก า
ผูป ระกอบการที่ ใชบั ณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งพบวามีผลดําเนินการหลายดานมีคุณภาพอยูใน
ระดับดีและมีหลายดานควรไดรับการปรับปรุงแกไข ซึ่งปรากฏขอเสนอแนะอยูในสวนของผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมินหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก และผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
จัดการศึกษาตอไป
...................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการติด ตามประเมิน ผลของคณะกรรมการ พบวา ศูน ยก ารศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใตมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.และสมศ. รวมทั้งสิ้นจํานวน 34
ตัวบงชี้ โดยแบงเปน
ตัวบงชี้มาตรฐานของ สกอ. จํานวน 21 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้มาตรฐานของ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้
พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ. มีคาเทากับ 4.40 ผลประเมินเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี โดยมีรายระเอียดดังนี้
1. ผลประเมินจําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้
ปจจัยนําเขา(Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลประเมินระดับ ดี
กระบวนการผลิต(Process) มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินระดับ ดีมาก
ผลผลิต(Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินระดับ ดี
2. ผลประเมินจําแนกตามองคประกอบมาตรฐาน 9 ดานมีผลดังนี้
อยู ใ นระดั บ ดี ม าก ได แ ก ด า นองค ป ระกอบที่ 3, 4, 9 เฉลี่ ย 5.00 คะแนน ด า น
องคประกอบที่ 5, 6 เฉลี่ย 4.67 คะแนน
3. ผลประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษามีผลดังนี้
อยูในระดับ ดี ไดแก ดานองคประกอบที่ 2 เฉลี่ย 4.25 คะแนน ดานองคประกอบที่ 1
เฉลี่ย 4.15 คะแนน
4. ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานของ
สมศ. พบวา
4.1 กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน(ตัวบงชี้1-15) เฉลี่ยเทากับ 4.58 คะแนน ผลประเมิน ดีมาก
4.2 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ(ตัวบงชี้16-17) เฉลี่ยเทากับ 3.86 คะแนน ผลประเมิน ดี
4.3 กลุมตัวบงชี้มาตรการเสริม(ตัวบงชี้18) เฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน ผลประเมิน ดี
เมื่อพิจารณาตามเกณฑการรับรองมาตรฐาน (กําหนดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51)
พบวา
คะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 4.36 คะแนน ผลประเมิน ดี
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก (ตัวบงชี้ 1-11) เทากับ 4.88 คะแนน ผลประเมิน ดีมาก
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวา เกณฑการรับรองมาตรฐานของ สมศ.
คณะกรรมการติดตามและประเมินมีความเห็นเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก บางประเด็นดังตอไปนี้
1. ควรกําหนดเป นแนวปฏิ บัติเพื่อใหหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทุ กคนเขารวมกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิชาการ และกําหนดเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญ และควรกําหนดเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการศึกษาและมีการประเมินอยางเปนรูปธรรม
2. ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรที่เปนรูปธรรม มีการติตามอยางตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

3. ศูนยฯ ตองสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการรวมกับนักศึกษาเพื่อตีพิมพและ
เผยแพรดานการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการมากขึ้น
4. การดําเนินการตางๆ ควรทําอยางเปนระบบ ตั้งแตการวางแผน มอบนโยบาย นําไปสูการเผยแพร
จนเกิดการสังเคราะห และนําไปพัฒนาปรับปรุง โดยมีการเก็บขอมูลหลักฐานในทุกๆ กระบวนการ
5. ควรมีจุดเนนเรื่องของระบบและกลไกที่ชัดเจน
6. การไดมีโอกาสรวมมือกับทองถิ่นควรจะมีระบบขั้นตอนสํารวจความตองการ
7. ศูนยฯ มีความเสี่ยงเยอะมาก ซึ่งสวนใหญยังคงเปนเรื่องของการเงิน ดังนั้นควรจะมีการวาง
ระบบดานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปรับหรือทําโครงการที่แกปญหาความเสี่ยงเฉพาะเรื่องนั้นๆ
จึงจะถือวาเปนการบริหารความเสี่ยง
8. โครงการของนักศึกษาเสนอใหมีการจัดทําโครงการตามแบบ PDCA ดวย
9. การเขียนผลการดําเนินงาน เสนอแนะใหระบุหมายเลขเอกสารอางอิงตอทายทุกกิจกรรมที่
ศูนยฯ ดําเนินการ เพราะศูนยฯ มีจุดแข็งดานกิจกรรมที่สามารถเขารวมกับหนวยงานภายนอกได

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติความเปนมา
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
ขอมูลสารสนเทศ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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สวนที่2

ผลการติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.
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สวนที่ 3

สรุปผลการติดตามและการประเมินคุณภาพรวมทั้งเกณฑคุณภาพภายใน (สกอ.)
และภายนอก(สมศ.)
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. (ตาราง ป.1/1 และ ป.1/2)
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.2)
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3)
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารการจัดการ (ตาราง ป.4)
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตาราง ป.5)

96

สวนที่ 4

สรุปผลการติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะตามเกณฑคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)

108

สวนที่ 5

ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ใบลงนามปฏิบัติราชการ คณะติดตามตรวจประเมิน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
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