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สวนที่ 2
ผลการติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามตัวบงชี้
สกอ. และ สมศ.
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้
1.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กระบวนการพัฒนาแผน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีกระบวนการพัฒนาแผนมีการดําเนินการได 8 ขอ
ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
นย.1.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
มีการจัดทําแผนกลยุทธที่ ศูนยฯ นครนายก ไดจดั ทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอดคลองกับนโยบายของ
กรรมการทบทวนผลการปฏิบตั ิ
บริหารศูนย และคําสั่งแตงตั้ง ตามแผนกลยุทธ
สภาสถาบัน โดยการมีสวน
คณะกรรมการจัดทําแผนกล
รวมของบุคลากรในสถาบัน
นย.1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ
และไดรับความเห็นชอบจาก ยุทธโดยการมีสวนรวมของ
กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
บุคลากรภายนอกสถาบันใน
สภาสถาบัน โดยเปนแผนที่
การดําเนินการจัดแผนกลยุทธ นย.1.1.1.3 แผนภาพแสดงความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ ของศูนยฯ ใหมีความเชื่อมโยงกับ เชื่อมโยงของแผนกลยุทธ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลอง แผนการอุดมศึกษา แผนกลยุทธ นย.1.1.1.5 แผนกลยุทธของศูนย
มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร การศึกษา
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน
ของจังหวัดและพิจารณาจาก
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
นย.1.1.1.6 แผนปฏิบัตริ าชการ
อัตลักษณและความเชี่ยวชาญ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อดําเนินการปรับปรุงและ
2551 – 2565) และ
จัดทําแผนกลยุทธของศูนย
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนปฏิบัตริ าชการประจําป
และเสนอสภามหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2551 – 2554)
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ
  2.
มีการถายทอดแผน
ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่ง
นย.1.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
กลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกล กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
หนวยงานภายใน
ยุทธ มีการประชุมเพื่อพิจารณา นย.1.1.2.2 รายงานการประชุม
แผน และการถายทอดแผนกล
ถายทอดแผนกลยุทธ 7 ก.พ.57
ยุทธไปยังหนวยงานและบุคลากร
นย.1.1.2.3 สื่อเว็บไซตทมี่ ีการ
ผานการประชุม รายงาน การ
ประชุมประจําเดือน เว็บไซต ปาย ถายทอดกลยุทธ
นย.1.1.2.4 Flow chart วิเคราะห
ประกาศอื่นๆ มีการบันทึกการ
ประชุม ปฏิบัติการจัดทําแผนกล ความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ
ยุทธระดับหนวยงาน Flow chart สถาบันกับแผนกลยุทธของ
แสดงวิธีการถายทอดกลยุทธ
หนวยงาน
ระดับสถาบันไปสูห นวยงาน และ
ตารางวิเคราะหความ เชื่อมโยง
ระหวางแผนกลยุทธสถาบันกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน
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ตัวบงชี้
1.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  3.
มีกระบวนการแปลงแผน ศูนยฯ นครนายก จัดทํา Flow chart นย.1.1.3.1 Flow chart วิเคราะห
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกล ความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ยุทธเปนแผนปฏิบตั ิการประจําป สถาบันกับแผนกลยุทธของ
ดานการเรียนการสอน การ ครบตามพันธกิจ มีคําสั่งแตงตั้ง
หนวยงาน
วิจัย การบริการทางดาน
คณะ กรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
วิชาการ และการทํานุบาํ รุง การประจําป และคําสั่งปรับปรุง นย.1.1.3.2 คําสั่งจัดทําแผน
ศิลปะและวัฒนธรรม
แผน ปฏิบัติการประจําป และ ปฏิบัติการประจําป 2556 และ
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป 2557
ตอผูบริหารและสภาสถาบัน
นย.1.1.3.3 รายงานการประชุม สภา
มหาวิทยาลัย
  4.

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป

  5.

มีการดําเนินงานตาม
ศูนยฯ นครนายกมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ครบ Flow chart แสดงขั้นตอนแผน
4 พันธกิจ
ปฏิบัติงานประจําปโดยแยกตาม
พันธกิจหรือทําปฏิทินการ
ดําเนินงานตามปฏิทินการ
ดําเนินงานป 2556

นย.1.1.5.1 Flow chart แสดง
ความเชื่อมโยงการจัดทําแผน
นย.1.1.5.2ปฏิทินการดําเนินงาน
ประจําป 2556

  6.

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร เพื่อ
พิจารณา

นย.1.1.6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการติดตามปฏิบัติงาน
นย.1.1.6.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 3 เมือน 9 เดือน
นย.1.1.6.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 2556
นย.1.1.6.4 รายงานการประชุม สภา
มหาวิทยาลัย
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ศูนยฯ นครนายก มีการประชุม
การจัดทําตัวบงชี้และเปาหมาย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่มี
ความสอดคลองแผนกลยุทธและ
แผน ปฏิบัติการประจําป รายงาน
การประชุมผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่ ปฏิบัตติ ามตัวบงชี้

ศูนยฯ นครนายก จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน 6
เดือน และ 9 เดือน ตอผูบ ริหาร
และบันทึกการประชุมผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป กรณีไมเปนไปตามแผน
แนวทางแกไขปรับปรุงตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป

นย.1.1.4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556
นย.1.1.4.2 ตัวบงชี้แผนกลยุทธ
ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
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ตัวบงชี้
1.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  7. มีการประเมินผลการ
ศูนยฯ นครนายก จัดทํารายงาน นย.1.1.7.1 รายงานติดตามการ
การประเมินประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน ประจําป
กลยุทธและเปรียบเทียบผล
ครั้ง และรายงานผลตอ
นย.1.1.7.2 รายงานการประชุมสภา
ผูบริหารและสภาสถาบัน เพื่อ ของตัวบงชี้การดําเนินงานตาม
มหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธกับคาเปาหมาย
พิจารณา

  8.

มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การประจําป

รายงานผลการประชุมผู บริหาร
สถาบันหรือประชุมสภาสถาบัน
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัด 6 ตัว
ศูนยฯ นครนายกมี 4 ตัว การ
ดําเนินงานจึงสําเร็จ 4 ตัว คิด
เปนรอยละ 100
ศูนยฯ นครนายก ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และจัดทําแผนปรับปรุง
รายงานผลการการจัดทําแผน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตามขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมผูบริหาร
สถาบันที่เกี่ยวกับแผน
ปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําปตอ
ผูบริหารสถาบัน

นย.1.1.8.1 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
ผลดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
6 ขอ
8
8
5
5
 บรรลุ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีกระบวนการพัฒนาแผนที่เปนขั้นตอน มีการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนเปนระยะๆ ทําใหได
แผนพัฒนาองคกรที่มีความเปนพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
เปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการศูนยฯ เพื่อพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง
2. ควรทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนยฯ ใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับการนําไปสูการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงค และตัวชี้วัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามทิศทางและพันธกิจหลักของศูนยฯ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
2.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มี
การดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีระบบและกลไกการเปด ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ
นย.2.1.1.1 คูมือเปด-ปด
  1.
หลักสูตรใหมและปรับปรุง
กลไกการเปดหลักสูตรใหม และ หลักสูตร
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง นย.2.1.1.2 คูมือระบบกลไกการ
กําหนดโดยคณะกรรมการการ ปฏิบัติที่กําหนดโดย
พัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา และดําเนินการ
คณะกรรมการการอุดม ศึกษา
ตามระบบที่กําหนด
โดยยึดตามระบบและกลไกของ นย.2.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏอยูใน
คูมือระบบและกลไกการเปดปด นย.2.1.1.4 คําสั่งแตงตั้ง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศูนยนครนายกไดดําเนินการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ตามระบบทีว่ างไว โดยมีการ
การศึกษาปฐมวัย
แตงตั้งคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร
  2.

มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ
กลไกการปดหลักสูตร โดยยึด
ตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏ อยูใน
คูมือระบบและกลไกการเปดปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต
การดําเนินงานของศูนยที่ผา น
มายังไมมีการปดหลักสูตร

นย.2.1.2.1 คูมือเปด-ปด
หลักสูตร
นย.2.1.2.2 โครงการเปด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปการศึกษา 2556
นย.2.1.2.3 บันทึกขออนุญาต
เปดรับสมัครนักศึกษา

  3.

ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ศูนยฯ นครนายก จัดการเรียนการ
สอนจํานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย มีการ

นย.2.1.3.1 คูมือการบริหาร
หลักสูตร
นย.2.1.3.2 คูนักศึกษา
นย.2.1.3.3 คําสั่งแตงตั้ง
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ตัวบงชี้
2.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
(การดําเนินงานตามกรอบ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ คณะกรรมการหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
มาตรฐานหลักสูตร
นย.2.1.3.4 มคอ.1 มาตรฐาน
ศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี ระดับอุดมศึกษาและกรอบ คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผล
นย.2.1.3.5 มคอ.2 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนา
อุดมศึกษา แหงชาติ มีการ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือ
ประเมินผล ตามตัวบง ชี้ผล รายละเอียดของหลักสูตร
สาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียน การดําเนินงานตามประกาศ นย.2.1.3.6 มคอ.3 รายละเอียด ของ
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยัง มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือ รายวิชา
ไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา เพื่อการประกัน นย.2.1.3.7 มคอ.4 รายละเอียดของ
สาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน
ประสบการณภาคสนาม
คุณภาพหลักสูตรและการ
ตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
นย.2.1.3.8 มคอ.5 รายงานผล
เรียนการสอน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
การดําเนินการของรายวิชา
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
นย.2.1.3.9 มคอ.6 รายงานผล
หลักสูตรจากสภาหรือองคกร
การดําเนินการของประสบการณ
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมาย
เหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
ภาคสนาม
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
นย.2.1.3.10 มคอ.7 รายงานผล
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
การดําเนินการของหลักสูตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
นย.2.1.3.11 รายงานการประชุม
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
หลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ศูนยฯ นครนายก มี
นย.2.1.4.1 คําสั่งแตงตั้ง
  4.
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ คณะกรรมการรับผิดชอบ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ควบคุม การดําเนินการ การ คณะกรรมการหลักสูตร
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จดั
ประเมินผลของหลักสูตรให นย.2.1.4.2 มคอ.7 รายงานผล
การศึกษา และมีการประเมิน
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การดําเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย หลักสูตรฯ มีการประเมิน
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ หลักสูตรในสาขาการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
ปฐมวัย
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
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ตัวบงชี้
2.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ศูนยฯ นครนายก มี
นย.2.1.5.1 คําสั่งแตงตั้ง
  5.
ควบคุมกํากับใหมีการ
คณะกรรมการรับผิดชอบ
คณะกรรมการหลักสูตร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ควบคุมกํากับใหมีการ
ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ดําเนินการประเมินผลการ
นย.2.1.5.2 มคอ.7 รายงาน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและ ดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม
มีการพัฒนาหลักสูตรทุก
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ ผลการดําเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรตามผลการประเมินใน มาตรฐานหลักสูตรฯ มีการ
นย.2.1.5.3 รายงานการประชุม
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
พัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ประเมิน และมีการประเมินผล หลักสูตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การดําเนินงานของทุก
นย.2.1.5.4 ผลการประเมิน
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ หลักสูตรผานเกณฑการ
อาจารยผูสอน
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ประเมินครบทุกตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
นย.2.1.5.5 ผลการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
  6.

มีความรวมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวา
รอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา

ศูนยฯ นครนายก มีการจัด
กิจกรรม ระหวางสถาบันทีม่ ี
การเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย และโรงเรียนที่เปน
แหลงฝกประสบการณแก
นักศึกษา อันจะเปนการ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งพัฒนา
นักศึกษาในดานการประกอบ
วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ

นย.2.1.6.1 บันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) รวมกับ โรงเรียน
อนุบาลคุณากรในพระราชูปถัมภ
ของพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นย.2.1.6.2 บันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) รวมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
6

คณะกรรมการ
6

คะแนน
SAR
5

คณะกรรมการ
5

การบรรลุเปาหมาย
(= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนย ฯ นครนายก มี อ าจารย จ บตรงสาขาการศึ ก ษาปฐมวั ย และมี โ รงเรี ย นสาธิ ต ละอออุ ทิ ศ เป น แหล ง ฝ ก
ประสบการณ แกนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เพิ่มกิจ กรรมความรว มมือ ในการพัฒ นาและบริห ารหลัก สูต รระหวางสถาบัน ใหม ากขึ้น และปรับ หลัก สูต รให
สอดคลองกับทองถิ่น จังหวัดนครนายก
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
2.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกจํานวนรอยละ 31.58
สรุปไดดังนี้
รายละเอียด
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกปการศึกษาทีผ่ านมา
(กรณีใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้น)

จํานวน (คน)
9.5
3
-

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
3
9.5
รัอยละ 31.58

รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =
=

X 100

2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได

=

31.58
18.4

X5=

5 คะแนน

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 18.4

ผลดําเนินการ
คะแนน
SAR
คณะกรรมการ SAR
รอยละ 18.4 รอยละ 31.58 5

คณะกรรมการ
5

การบรรลุเปาหมาย
(=บรรลุ , = ไมบรรลุ)
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว จํานวน 3 คน และขณะนี้กําลังอยูระหวางการ
ทําดุษฎีนิพนธอีกจํานวน 1 คน และกําลังศึกษาตออีก 1 คน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงบุคลากรไปศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
2.3

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนรอยละ
0.00 สรุปไดดังนี้
รายละเอียด
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทีด่ ํารงตําแหนงอาจารย
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทีด่ ํารงตําแหนงผูชวยศาตราจารย
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทีด่ ํารงตําแหนงศาสตราจารย
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา
(กรณีใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้น)
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
=

0

จํานวน (คน)
9.5
9.5
-

9.5

X100

0.00

2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได

0.00
0.00

=

X5

= 0.00
ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 0

ผลดําเนินการ
คะแนน
SAR
คณะกรรมการ SAR
รอยละ 0 รอยละ 0
0

คณะกรรมการ
0

การบรรลุเปาหมาย
(= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
 ไมบรรลุ

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานวิชาการในสาขาที่ศูนยฯ เปดการเรียนการสอน หรือในสาขาที่เชี่ยวชาญ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
2.4

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มี
การดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีแผนการบริหารและ
ศูนยฯ นครนายก มีแผนพัฒนา นย.2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
  1.
การพัฒนาคณาจารยทั้ง
คณาอาจารยและบุคลากรสาย
นย.2.4.1.2 แบบประเมิน
ดานวิชาการ เทคนิคการ สนับสนุนประจําปทสี่ อดคลองกับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สอนและการวัดผลและมี แบบประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นย.2.4.1.3 คูมือการประเมิน
แผนการบริหารและพัฒนา และการจัดบุคลากรตามสายงาน
ผลสัมฤทธิข์ องงานและประเมิน
บุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ี หรือความถนัดแตละบุคคลตาม
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ
การวิเคราะหขอมูลเชิง
คูมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ของบคุคลากรสายสนับสนุน
ประจักษ
งานและประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของบคุคลากร สาย
ประจําศูนยการศึกษา
สนับสนุน ประจําศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
มีการบริหารและการ
ศูนยฯ นครนายก ไดตระหนัก นย.2.4.2.1 สรุปการเขารวม
  2.
พัฒนาคณาจารยและ
ถึงความสําคัญในการพัฒนา
อบรมสัมมนาของบุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุนให บุคลากรเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร นย.2.4.2.2 ผลการสํารวจความ
เปนไปตามแผนที่กําหนด นํามาพัฒนางานที่ปฏิบัติโดยสง
ตองการการพัฒนาของบุคลากร
บุคลากรเขารวมอบรมสัมมนา และ
มีการสํารวจความ ตองการการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรใน
ศูนยฯ
มีสวัสดิการเสริมสราง
ศูนยฯ นครนายกมีการจัดสภาพ นย.2.4.3.1 เอกสารสภาพ
  3.
สุขภาพที่ดีและสรางขวัญ แวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกใน แวดลอมและภูมิทัศนศูนยฯ
และกําลังใจใหคณาจารย การปฏิบัติงาน หองทํางานและ
นย.2.4.3.2 เอกสารสวัสดิการ
และบุคลากรสายสนับสนุน สภาพ แวดลอมโดยรอบ อีกทั้ง
ตรวจสุขภาพ, ขอรับทุนการ
สามารถทํางานไดอยางมี มหาวิทยาลัย ยังมีสวัสดิการการ
ศึกษา, กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ,
ประสิทธิภาพ
ตรวจสุขภาพประจําปใหกับ
สมาชิกสหกรณ
บุคลากร, การขอรับทุน พัฒนา
นย.2.4.3.3 การเสริมสรางมนุษย
บุคลากรการศึกษา, กองทุนสะสม
เลี้ยงชีพ, สมาชิกสหกรณ บุคลากร สัมพันธ, กําลังใจกลุม สัมพันธ,
ภายในศูนยฯ มีปฏิสัมพันธกัน มี
กิจกรรมของบุคลากร
การรับประทานอาหารรวมกัน มี

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

21
ตัวบงชี้
2.4

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
กิจกรรม สังสรรคทั้งภายในและ
นอกศูนย
ศูนยฯ นครนายก จัดใหมี
มีระบบการติดตามให
นย.2.4.4.1 สรุปการอบรม
  4.
คณาจารยและบุคลากรสาย ระบบหรือขั้นตอนการติดตามให ประชุม สัมมนาของบุคลากร
สนับสนุนนําความรูและทักษะ คณาจารยและบุคลากรสาย
ที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่
การจัดการเรียนการสอนและ
ไดจากการพัฒนามาใชในการ
การวัดผลการเรียนรูของ
จัดการเรียนการสอนและการ
นักศึกษา ตลอดจนการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการปฏิบตั ิงานในทุก
หลักสูตรการฝกอบรม หรือทุก
โครงการที่มีวตั ถุประสงคในการ
เพิ่มความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน เชน
- กําหนดแนวทาง
- การติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม
  5.

มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดาน
จรรยาบรรณแกคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ใหความรู
กิจกรรมสงเสริม ปลูกฝง
จรรยาบรรณและติดตามผล
อยางตอเนื่องโดยยึดคูมือ
จรรยาบรรณและรายงานผล
การดําเนินงานดานจรรยาบรรณ
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัย
และมีการประชาสัมพันธให
บุคลากรรับทราบจรรยาบรรณ
โดยแจงในทีป่ ระชุม และแจกคูมือ
แจงใหบุคลากรปฏิบัติตนและ
ดําเนินการตามจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยฯ

นย.2.4.5.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดานจรรยาบรรณ
นย.2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณ
นย.2.4.5.3 รายงานการการ
ประชุม
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ตัวบงชี้
2.4

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการประเมินผล
ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.2.4.6.1 ผลการประเมินความ
  6.
ความสําเร็จของแผนการ
ประเมินความสําเร็จของ
พึงพอใจของบุคลากรตอแผน
บริหารและการพัฒนา
แผนการบริหารโดยยึดแบบ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของ
คณาจารยและบุคลากรสาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ศูนยฯ
สนับสนุน
บุคลากร รวมทั้งแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลตอไป
นย.2.4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual
Development Plan :IDP)
มีการนําผลการประเมิน
ศูนยฯ นครนายก มีแผน
นย.2.4.7.1 แผนปรับปรุงบริหาร
  7.
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง ปรับปรุงการบริหารและการ
และพัฒนาบุคลากรตามผลการ
การบริหารและการพัฒนา
พัฒนาคณาจารย และบุคลากร ประเมิน
คณาจารยและบุคลากรสาย สายสนับสนุน รายงานผลการ
สนับสนุน
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุง
การบริหารและพัฒนา
บุคคลากร
ผลการประเมิน
ผลดําเนินการ
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5 ขอ
7
7
5
5
 บรรลุ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรที่มีความชํานาญในงานวิชาการ อาจจะมีการจัดการความรู ถายทอดประสบการณใหกับบุคลากรในศูนย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองในมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ และวางแผนกําหนดเสนทางพัฒนาตนเอง
ในงานที่รับผิดชอบ
2. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองเพื่อขอกําหนดตําแหนงทีส่ ูงขึ้น สายสนับสนุน ระดับตําแหนงที่ทําได 5 ระดับ
2.1 ระดับปฏิบตั ิการ
2.2 ระดับชํานาญการ
2.3 ระดับชํานาญการพิเศษ
2.4 ระดับเชี่ยวชาญ
2.5 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
3. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองเพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึน้ สายวิชาการ ระดับตําแหนงที่ทําได 4 ระดับ
3.1 อาจารย
3.2 ผูชวยศาสตราจารย
3.3 รองศาสตราจารย
3.4 ศาสตราจารย
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
2.5

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการจัดการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู มีการดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
  1.
มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง

ผลดําเนินงาน
ศูนยฯ นครนายก จัดบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรใหแก
นักศึกษา โดยนักศึกษาแตละ
คนมีคอมพิวเตอรชนิดพกพา
ใชหนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง และมี
บริการคอมพิวเตอรสวนกลาง
สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน และการสืบคนขอมูล

หลักฐาน
นย.2.5.1.1 เอกสารรับเครื่อง
คอมพิวเตอร
นย.2.5.1.2 เอกสารการตรวจ เช็ค
คอมพิวเตอรประจําเดือน
นย.2.5.1.3 ภาพถายหอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นย.2.5.1.4 ภาพถายเครื่อง
คอมพิวเตอรของหองสมุด
นย.2.5.1.5 ตารางสรุปจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร

  2.

มีบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา

ศูนยฯ นครนายก มีบริการ
หองสมุด และระบบสืบคน
ขอมูลผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบสืบคน
ฐานขอมูลวิจัยและ
วิทยานิพนธ

นย.2.5.2.1 ภาพถายหองสมุด
นย.2.5.2.2 ระบบสืบคนขอมูล
ของหองสมุด
นย.2.5.2.3 ฐานขอมูลวารสาร
ออนไลน
นย.2.5.2.4 อบรมนักศึกษาการ
ใชงาน ICT ของเรา

  3.

มีบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ศูนยฯ นคนายก มีบริการดาน
กายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาดานหองเรียน
ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบไร
สายที่ครอบคลุมทั่วทั้งศูนยฯ

นย.2.5.3.1 แบบรายงานขอมูล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ
ศูนยฯ นครนายก

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้
2.5

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  4.
นย.2.5.4.1 ระบบทะเบียน
มีบริการสิ่งอํานวยความ ศูนยฯ นครนายก มีบริการสิ่ง
สะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยาง
อํานวย ความสะดวกที่จําเปน
ออนไลน
นอยในดานงานทะเบียน
เชน ระบบทะเบียนออนไลน
นย.2.5.4.2 คูมือการสืบคน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
หองพยาบาล เพื่อบริการดาน
ฐานขอมูลออนไลน
คอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยเบื้องตนแกนักศึกษา การ นย.2.5.4.3 หองพยาบาล
อนามัยและการ
จัดบริการดานอาหาร สนามกีฬา นย.2.5.4.4 โรงอาหาร
รักษาพยาบาล การจัดการ
นย.2.5.4.5 สนามกีฬา
หรือจัดบริการดานอาหารและ หองกิจกรรมนักศึกษา
สนามกีฬา
นย.2.5.4.6 หองกิจกรรม
นักศึกษา
  5.

  6.

  7.

มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่ วของ
มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการใน ขอ 2 – 5 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในขอ 6 มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของ
ผูรับบริการ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีบริการ
ระบบสาธารณูปโภค เชน น้ํา
ดื่ม หองน้ํา และระบบรักษา
ความปลอดภัยผานกลองวงจร
ปด

นย.2.5.5.1 แบบรายงานขอมูล
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนยฯ
นครนายก
นย.2.5.5.2 ระบบไฟฟา ประปา
โทรศัพทและอินเทอรเน็ต
นย.2.5.5.3 กลองวงจรปด
นย.2.5.5.4 ถังดับเพลิง

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหองสมุด
อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

นย.2.5.6.1 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพ แวดลอมการเรียนรู

ศูนยฯ นครนายก นําผลการ
ประเมินจากขอ 6 เขาวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการ
สารสนเทศ เพื่อจัด ทํา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจําป

นย.2.5.7.1 รายงานการประชุม
นย.2.5.7.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสารสนเทศ
นย.2.5.7.3 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
7

คณะกรรมการ
7

คะแนน
SAR
5

คณะกรรมการ
5

การบรรลุเปาหมาย
(= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูน ยฯ นครนายก มีค วามพรอ มดา นกายภาพที่เ หมาะสมตอ การจัด การเรีย นการสอน มีร ะบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบไรสายที่ครอบคลุมทั่วทั้งศูนยฯ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมดานความเปนระเบียบ การบํารุงรักษาอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อยึดอายุการใชงานของอุปกรณ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีการ
ดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีระบบและกลไกการประกัน
ศูนยฯ นครนายก มี นย.2.6.1.1 คูมือการจัดการ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ กิจกรรมและ
หลักสูตร
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
นย.2.6.1.2 ผลการประเมิน
กระบวนการเรียนรูที่
อาจารยผูสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นย.2.6.1.3 รายงานกิจกรรม
และมีการติดตาม
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อ ประจําป 2556
มาปรับปรุงการเรียนการ นย.2.6.1.4 รายงานการประชุม
หลักสูตร
สอน
นย.2.6.1.5 มคอ. 3
นย.2.6.1.6 มคอ. 4
นย.2.6.1.7 มคอ. 5
นย.2.6.1.8 มคอ. 6
  2.

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

  3.

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริม
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตั ทิ ั้ง
ในและนอกหองเรียนหรือจาก

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มี
กิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และมีการติดตาม
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อ
มาปรับปรุงการเรียนการ
สอน

นย.2.6.1.1 คูมือการจัดการ
หลักสูตร
นย.2.6.1.2 ผลการประเมิน
อาจารยผูสอน
นย.2.6.1.3 รายงานกิจกรรม
ประจําป 2556
นย.2.6.1.4 รายงานการประชุม
หลักสูตร
นย.2.6.1.5 มคอ. 3
นย.2.6.1.6 มคอ. 4
นย.2.6.1.7 มคอ. 5
นย.2.6.1.8 มคอ. 6

มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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ตัวบงชี้
2.6

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
การทําวิจัย
ทุกรายวิชา โดยศูนยฯ ไดจัด
นย.2.6.3.4 แฟมสะสมผลงาน
กิจกรรมการเรียนรูจริง
นักศึกษาฝกปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา
  4.

มีการใหผูมีประสบการณ
ศูนยฯ นครนายก มีการเชิญ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก วิทยากร จากภายนอกที่มี
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก ประสบการณเขามามีสวนรวม
เขามามีสวนรวมใน
ในการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร

นย.2.6.4.1 โครงการฝกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา
(Internship)
นย.2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากร
นย.2.6.4.3 หนังสือเชิญอาจารย
ผูสอน

  5.

มีการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนยฯ นครนายก มีการ
สนับสนุนใหอาจารยพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดย
การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการ
จัดอบรมใหความรูในดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู การ
สนับสนุนทุนวิจยั เพื่อใหอาจารย
มีงานวิจยั ในชั้นเรียนและรวมเขียน
เอกสารประกอบการสอนเพื่อ
พัฒนาเปนหนังสือตําราเรียน
อยางตอเนื่อง

นย.2.6.5.1 งานวิจัยในชั้นเรียน
นย.2.6.5.2 งานวิจัยพัฒนามาตร
วัดสมรรถนะครูปฐมวัย
นย.2.6.5.3 หนังสือรายวิชา
บุคลิกภาพและสมรรถนะสําหรับครู
ปฐมวัย

  6.

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มตี อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา
โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา

นย.2.6.6.1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจการจัดการ
เรียนการสอน

  7.

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีการพัฒนา
นย.2.6.7.1 มคอ. 3
ปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอน นย.2.6.7.2 มคอ. 5
ตลอดจนระบบการประเมินผล
โดยใหคณาจารยปรับเปลีย่ น
วิธีการดําเนินการดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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ผลการประเมิน
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
7
7

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. อาจารยผสู อนจบตรงสาขาที่เปดสอนคือสาขาการศึกษาปฐมวัย
2. อาจารยผสู อนมีบทบาทเปนผูพฒ
ั นาหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลแตละรายวิชาทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานเทคนิคการสอนอยางสม่ําเสมอ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.7
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีการสํารวจคุณลักษณะ
ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.2.7.1.1 รายงานผลสํารวจ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ความตองการของผูใชบัณฑิต พึงประสงคตามความตองการ ประสงคตามความตองการของ
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ของผูใชบัณฑิต
ผูใชบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
นย.2.7.1.2 รายงานกิจกรรมการ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
นิเทศติดตามศิษยเกา
การศึกษาของหลักสูตร
  2.

มีการนําผลจากขอ 1 มา
ใชในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

  3.

มีการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยฯ นครนายก มีการ
ทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดานบุคลากร เทคโนโลยี
งบประมาณที่เอื้อตอการ
สารสนเทศ และงบประมาณ ที่
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

  4.

มีระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุม

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ มีการนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคมาปรับใชในการ
จัดการเรียนการสอน การจัด
โครงการการวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่ งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

น.ย.2.7.2.1 คูมือหลักสูตร
น.ย.2.7.2.2 สรุปผลโครงการ
น.ย.2.7.2.3 มคอ. 3
น.ย.2.7.2.4 มคอ. 5

นย.2.7.3.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2556
นย.2.7.3.2 เอกสารสรุปจํานวน
บุคลากร
นย.2.7.3.3 เอกสารสรุปจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ
นย.2.7.3.4 เอกสารจํานวน
งบประมาณที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอน

ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.2.7.4.1 ประกาศฯ แนวทาง
สงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปฏิบัติในการสงเสริมใหนักศึกษา
ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการ เขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ
มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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ตัวบงชี้
2.7

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรม นย.2.7.4.2 การนําเสนอ งานวิจัย
ทางวิชาการในที่ประชุม
การประชุมวิชาการวิจัย
ในการประชุมวิชาการวิจยั
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม ระดับชาติทุกป
ระดับชาติสําหรับบุคลากรสาย
ระดับชาติหรือนานาชาติ
สนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
แคแสดวิชาการ 57 สงเสริม
งานวิจัยสูการพัฒนาคนพัฒนา
งาน
  5.

ศูนยฯ นครนายก มีการสง
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ นักศึกษา เขารวมกิจกรรม
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ พัฒนานักศึกษาของ
จัดโดยสถาบัน
มหาวิทยาลัยที่จัดใหศูนยฯ
ไดแก นักศึกษากับคุณธรรม
จริยธรรม เปนตน

นย.2.7.5.1 รายงานโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
ศูนยฯ

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการนิเทศติดตามและจัดอบรมดานการศึกษาปฐมวันใหแกศิษยเกาอยางตอเนื่อง
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
2.8
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา มีการดําเนินการได ..... ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
  1.
มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร

ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด นย.2.8.1.1 เอกสารกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร ตาม
ขอกําหนดคุณลักกษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

  2.

มีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
ทั้งสถาบัน

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ
ผูที่เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง โดย
การจัดประชุมจัดทําเอกสารเผยแพร
ออนไลน และจัดทําเอกสาร
เผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธ

นย.2.8.2.1 รายงานการประชุม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2556
นย.2.8.2.2 เอกสารเผยแพร
ออนไลน
นย.2.8.2.3 เอกสารเผยแพรผาน
บอรดประชาสัมพันธ

  3.

มีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จ

ศูนยฯ นครนายก มีโครงการ
หรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยจัดทํา
โครงการสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ไดแก กิจกรรมไหวครู, กิจกรรมวัน
เขาพรรษา, กิจกรรมวันแมแหงชาติ,
กิจกรรมวันพอแหงชาติ, โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะ
ครูปฐมวัย

นย.2.8.3.1 กิจกรรมไหวครู
นย.2.8.3.2 กิจกรรมวัน
เขาพรรษา
นย.2.8.3.3 กิจกรรมวันแม
แหงชาติ
นย.2.8.3.4 กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ
นย.2.8.3.5 กิจกรรมวันปยะ
มหาราช
นย.2.8.3.6 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธสวนดุสิตเกมส
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ตัวบงชี้
2.8

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
นย.2.8.3.7 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถนะครู
ปฐมวัย
  4.

  5.

มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปาหมายอยางนอยรอย
ละ 90 ของตัวบงชี้
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณ ดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา

นย.2.8.4.1 ผลการประเมิน
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ศูนยฯ นครนายก มีนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ และ
สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีนักศึกษาไดรับตําแหนง
ประธานกรรมการศูนยเยาวชน
ตําบลกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี
และไดรับใบประกาศเกียรติ
บัตรในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนตําบลกบินทร
จังหวัดปราจีนบุรี

นย.2.8.5.1 ประกาศเกียรติคุณจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นย.2.8.5.2 ประกาศเกียรติบัตร
จากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการประเมิน
เปาหมาย
3 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการ
ประเมินโครงการเพื่อวัดระดับความสําเร็
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของนักศึกษา

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
3.1
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร มีการดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการจัดบริการให
ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ นย.3.1.1.1 แผนกิจกรรม
  1.
คําปรึกษาทางวิชาการและ
กลไกการดําเนินงานจัดบริการ นักศึกษา
แนะแนวการใชชีวิตแก
ใหแกนักศึกษา โดยมีการจัดทํา นย.3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา
แผนกิจกรรมประจําปการศึกษา นักศึกษา ประจําปการศึกษา
2556
เริ่มจากการจัดใหมีการ
นย.3.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ
แตงตั้งใหมีอาจารยที่ปรึกษาแต ที่ปรึกษา
ละชั้นปเพื่อใหคําปรึกษาทาง
นย. 3.1.1.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษาตลอดปการศึกษา
อยางตอเนื่อง
มีการจัดบริการขอมูล
ศูนยฯ นครนายก มีระบบ
นย.3.1.2.1 เว็บไซตศูนย
  2.
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
บริการขอมูลขาวสารที่เปน
นย.3.1.2.2 เว็บไซตมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
ประโยชนตอนักศึกษาผาน
นย.3.1.2.3 บอรดประชาสัมพันธ
เว็บไซตศูนย เว็บไซต มสด.
นย.3.1.2.4 รายงานการ
บอรดประชาสัมพันธ กลองรับ
ประเมินผลการใหคําปรึกษาและ
ความคิดเห็น และโทรศัพท
รวมถึงแจกแบบสอบถามความ การบริการขอมูลขาวสาร โดยใช
พึงพอใจดานการจัดบริการให แบบสอบถามความพึงพอใจ
คําปรึกษาทางวิชาการ และ
แนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษาเปนประจําทุกป ใน
ภาคการศึกษาที่ 2
ศูนยฯ นครนายก มีกิจกรรมให นย.3.1.3.1 แผนการจัด
มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
  3.
นักศึกษาฝกงานรวมทั้งกิจกรรม ประสบการณและบันทึกการ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและสังคม และมีการ เรียนรูก ารปฏิบัติงานวิชาชีพครู
วิชาการและวิชาชีพแก
ประเมินผล
นักศึกษา
นย.3.1.3.2 กิจกรรมสัมมนาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship)
นย.3.1.3.3 โครงการนวัตกรรม
เสริมสรางของเลนพื้นบานและ
ของเลนไทยโบราณจากภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นตามวิถีความพอเพียง
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้
3.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการจัดบริการขอมูล
ศูนยฯ นครนายก มีฐานขอมูล นย.3.1.4.1 ฐานขอมูลศิษยเกา
  4.
ขาวสารที่เปนประโยชนตอ
และมีการบริการขาวสรแกศิษย นย.3.1.4.2 เว็บไซตศูนย
ศิษยเกา
เกาในหลายชองทาง
นย.3.1.4.3 Facebook
มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ศูนยฯ นครนายก มีการอบรม นย.3.1.5.1 กิจกรรมสัมมนาฝก
  5.
พัฒนาความรูและ
ใหความรูแกศิษยเกา และ
ประสบการณวิชาชีพครูใน
ประสบการณใหศิษยเกา
รายงานผลโครงการ
สถานศึกษา (Internship)
นย.3.1.5.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ทองถิ่นชุมชนยั่งยืน
นย.3.1.5.3 รายงานกิจกรรมการ
นิเทศติดตามการทํางานของศิษย
เกา
มีผลการประเมินคุณภาพ ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.3.1.6.1 รายงานผลการ
  6.
ของการใหบริการในขอ 1 – 3 ประเมินคุณภาพการใหบริการ ประเมินคุณภาพการใหบริการ
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
ขอ 1 – 3 โดยใชแบบสอบถาม
คะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจ ไดผลในระดับ
4.71 คือ พอใจมากที่สุด
มีการนําผลการประเมิน ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.3.1.7.1 รายงานการประชุม
  7.
คุณภาพของการใหบริการมา ประเมินคุณภาพการใหบริการ ประจําเดือนศูนยฯ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ ทุกภาคเรียนและนําผลที่ไดมา นย.3.1.7.2 รายงานผลการประเมิน
จัดบริการที่สนองความ
ประชุมรวมกับบุคลากรทุกคน คุณภาพการใหบริการ 2555
ตองการของนักศึกษา
ภายในศูนยฯ เพื่อนําไปสูการ นย.3.1.7.3 รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการใหบริการนักศึกษา คุณภาพการใหบริการ 2556
ในภาคเรียนตอไป

ผลการประเมิน
เปาหมาย
6 ขอ

7

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
7

5

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีอาจารยที่ปรึกษาครบทุกชั้นเรียน
2. มีระบบติดตามนักศึกษาอยางรอบดาน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ฐานขอมูลผูปกครอง และจัดใหมีการประชุมผูปกครองปละ 1 ครั้ง
2. จัดใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรูแกศิษยเกาอยางตอเนื่อง
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
3.2
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีการ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
สถาบันจัดทําแผนการจัด
ศูนยฯ นครนายก มีแผนการ นย.3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรม
  1.
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ พัฒนานักศึกษา ประจําป
สงเสริมผลการเรียนรูตาม
ระบุตัวชี้วัด และมีกิจกรรม
การศึกษา 2556
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พัฒนานักศึกษาครบ 5 ดานตาม
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก กรอบ TQF
ดาน
  2.

มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา

ศูนยฯ นครนายก มีการจัด
กิจกรรมใหความรูและมี
เครือขายการประเมินคุณภาพ
ของนักศึกษาโดยดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน

นย.3.2.2.1 หนังสือความรวมมือ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน
นย.3.2.2.2 โครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ

  3.

มีการสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดา นการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมทีด่ ําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5
ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

ศูนยฯ นครนายก มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาครบ 5 ดาน
โดยใชกระบวนการ PDCA ใน
การดําเนินโครงการ

นย.3.2.3.1 สรุปผลโครงการ
โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะวิถีบณ
ั ฑิตของ
นักศึกษา
นย.3.2.3.2 สรุปผลโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
นย.3.2.3.3 สรุปผลโครงการ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นย.3.2.3.4 สรุปโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูต าม
จินตนาการ
นย.3.2.3.5 สรุปโครงการกีฬา
สานสัมพันธ สวนดุสติ เกมส ครั้งที่
2
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ตัวบงชี้
3.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
ศูนยฯ นครนายก มีเครือขายการ นย.3.2.4.1 หนังสือความรวมมือ
  4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษา
สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ ประกันคุณภาพของนักศึกษากับ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน
ภายในสถาบันและระหวาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน และ นย.3.2.4.2 รายงานผลโครงการ
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน ศูนยฯสุพรรณบุรี นครนายก
พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
หัวหิน ลําปาง ตรัง โดยดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน
การประเมินความสําเร็จ ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน นย.3.2.5.1 รายงานผลการจัด
  5.
ตามวัตถุประสงคของแผนการ ความสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และนําเสนอผูบริหารทราบ
การศึกษา 2556
นย.3.2.5.2 หนังสือนําสงเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบ
นย.3.2.5.3 แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ป 2556
มีการนําผลการประเมิน ศูนยฯ นครนายก มีการนําผล นย.3.2.6.1 แผนปรับปรุงการจัด
  6.
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาป
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพื่อ
การศึกษา 2557
นักศึกษา
พัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา นย.3.2.6.2 แผนการจัดกิจกรรม
2557
พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2557

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
6
6

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกปการศึกษา
2. คณาจารย/บุคลากรของศูนยฯ และนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาเปน
อยางดี
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรจัดอบรมใหความรูดา นการประเมินโครงการโดยเนนการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
4.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มี
การดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีระบบและกลไกบริหาร ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้ง นย.4.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค คณะ กรรมการบริหารงานวิจัย กรรมการบริหารงานวิจัย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม ทําหนาที่ประสานงานดานการ (152/2557)
นย.4.1.1.2 ฐานขอมูลดานการ
แผนดานการวิจัยของ
วิจัย รวบรวมฐาน ขอมูลการ
สถาบันและดําเนินการตาม วิจัย ทําเนียบแหลงทุนตางๆ มี วิจัย
ระบบที่กําหนด
ขัน้ ตอนในการจัดสรรทุน
นย.4.1.1.3 ทําเนียบแหลงทุนวิจยั
งบประมาณการวิจยั โดยศูนยฯ นย.4.1.1.4 ขัน้ ตอนในการจัดสรร
มีการดําเนินการตามแผน
ทุนงบประมาณการวิจัย 7 ชองทาง
สงเสริมงานวิจัย ซึ่งแผนดังกลาว นย.4.1.1.5 ประกาศขอบังคับ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ราชการของศูนยฯ และแผนกล เชน ประกาศขอ บังคับ
ยุทธดานการวิจัยของ มสด.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวา
และมีศูนยวิจัยและพัฒนา
ดวย การวิจัย พ.ศ. 2554 และ
ทองถิ่นที่ใหบริการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
งานวิจัย เชน โปรแกรม
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
สําเร็จรูปดานการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2555
นย.4.1.1.6 คูมือการรับบริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นย.4.1.1.7 แผนกลยุทธดานการ
วิจัย มสด. 2554-2557
นย.4.1.1.8 แผนปฏิบตั ิราชการ
ของศูนยฯ พ.ศ. 2556
นย.4.1.1.9 แผนสงเสริมงาน วิจัย
ศูนยฯ 2556, 2557
นย.4.1.1.10 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถิ่น
นย.4.1.1.11 โปรแกรมสําเร็จ รูป
ดานการวิจัย
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ตัวบงชี้
4.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  2.
มีการบูรณาการ
ศูนยฯ นครนายก มีการบูร นย.4.1.2.1 มคอ.3 ศิลปะสําหรับ
กระบวนการวิจยั หรืองาน
ณาการกระบวนการวิจัยกับการ ครูปฐมวัย
สรางสรรคกับการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนใน
นย.4.1.2.2 รายงานวิจัยในชั้น
การสอน
ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ในชั้ น
เรียน เรื่อง ผลการใชกิจกรรม
เรี ย นโดยนักศึกษามีสวนรวม
ไดแก รายวิชา คณิตศาสตร ศิลปะที่มผี ลตอพฤติกรรมดาน
ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่
และการจัดประสบการณ
และรายวิชาศิลปะสําหรับครู เรียนวิชาศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
ปฐมวัย
  3.
มีการพัฒนาศักยภาพดาน
ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.4.1.3.1 สรุปการ KM เรื่อง
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและบุคลากร
และใหความรูดานจรรยาบรรณ แกอาจารยดวยการสงเสริม วันที่ 13 ธ.ค.56
นย.4.1.3.2 เอกสารจรรยา บรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและ ใหคณาจารยเขารับการ
นักวิจัยประจํา
ฝกอบรมจากหนวยงาน
นักวิจัย
ภายนอกและศูนยฯ จัด
นย.4.1.3.3 คูมือจริยธรรมการ
ฝกอบรมเอง รวมทั้งมีการ วิจัยในมนุษยและจรรยา บรรณ
เผยแพรขอมูลจรรยาบรรณ การใชสัตวเพื่องานทดลองทาง
นักวิจัยใหกับคณาจารยและ วิทยาศาสตร
นําวิจัยไดรับทราบ
  4.
มีการจัดสรรงบประมาณ ศูนยฯ นครนายก มีการจัดสรร นย.4.1.4.1 หลักเกณฑวิธี
ของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัย
ทุนสําหรับการวิจัยใหกับ
ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจยั และ
หรืองานสรางสรรค
คณาจารยเพื่อพัฒนาการ
อัตราการจายเงินทุนอุดหนุน การวิจัย
เรียนการสอนผาน 7 ชองทาง พ.ศ. 2555
เชน ชองทางทุนวิจัยในชั้น
นย.4.1.4.2 ขั้นตอนในการจัดสรร
ทุนงบประมาณการวิจยั 7 ชองทาง
เรียน เปนตน
นย.4.1.4.3 ทําเนียบแหลงทุน วิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ
นย.4.1.4.4 สัญญาการรับทุน
อุดหนุนการวิจัย
  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดาน
ศูนยฯ นครนายก มีศูนยวิจัย นย.4.1.5.1 ศูนยวิจัยและพัฒนา
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
และพัฒนา ทองถิ่นสําหรับ
ทองถิ่น
ตามอัตลักษณของสถาบันอยาง ปฏิบัติการวิจัยและคนควา
นย.4.1.5.2 หองสมุดและแหลง
นอยในประเด็นตอไปนี้
ขอมูลเพื่อสนับสนุการวิจยั มี คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ/หนวย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นย.4.1.5.3 ระบบเทคโนโลยี
วิจัยฯ/ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย และฐาน ขอมูลออนไลน เพื่อ สารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ สงเสริมการเผยแพร
นย.4.1.5.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ
วิจัยฯ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับชาติและนานาชาติ
- หองสมุด/แหลงคนควาขอมูล นานาชาติ
นย.4.1.5.5 สรุปการเขารับการ
สนับสนุนการวิจยั
ฝกอบรมดานวิจัยของบุคลากร
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ตัวบงชี้
4.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  5.
มีการสนับสนุนพันธกิจ
ศูนยฯ นครนายก มีศูนยวิจัย นย.4.1.5.1 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ดานการวิจัยหรืองาน
และพัฒนา ทองถิ่นสําหรับ
ทองถิ่น
สรางสรรคตามอัตลักษณของ ปฏิบัติการวิจัยและคนควา
นย.4.1.5.2 หองสมุดและแหลง
สถาบันอยางนอยในประเด็น
ขอมูลเพื่อสนับสนุการวิจยั มี คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
ตอไปนี้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นย.4.1.5.3 ระบบเทคโนโลยี
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ/หนวย และฐาน ขอมูลออนไลน เพื่อ สารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน
วิจัยฯ/ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย สงเสริมการเผยแพร
นย.4.1.5.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ ผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับชาติและนานาชาติ
วิจัยฯ
นานาชาติ
นย.4.1.5.5 สรุปการเขารับการ
- หองสมุด/แหลงคนควาขอมูล
ฝกอบรมดานวิจัยของบุคลากร
สนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)
  6.
มีการติดตามและ
ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.4.1.6.1 ระบบและกลไกการ
ประเมินผลการสนับสนุนในขอ ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก จัดสรรงบประมาณของศูนยฯ
ประเด็น
เพื่อเปนทุนวิจยั และการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั
ตามอัตลักษณของศูนยฯ
  7.
มีการนําผลการประเมินไป
ศูนยฯ นครนายก มีการนํา นย.4.1.7.1 แผนการสงเสริม
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ ผลการประเมิน ไปจัดทํา
งานวิจัย ประจําป 2557
ดานการวิจัยหรืองาน
แผนการปรับปรุงดานการ
สรางสรรคของสถาบัน
วิจัย

8.
มีระบบและกลไกเพื่อสราง

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
8
7

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีบุคลากรที่มคี วามรูค วามสามารถดานการวิจัย
2. มีศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการวิจัยที่ครบถวน
4. มีการสงบุคลากรไปศึกษาตอดานการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยในสวนที่เปนอัตลักษณของศูนยฯ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถามี)
สรางแรงจูงใจใหคณาจารยในการทํางานวิจัยโดยการจัดทําแผนยกระดับการวิจยั และจัดสรรทุนในการทําวิจัย

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้
4.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
นย.4.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
ศูนยฯ นครนายก มี
มีระบบและกลไก
คณะกรรมการจัดการความรู
สนับสนุนการเผยแพร
กรรมการจัดการความรูและ
และเผยแพรผลงานวิจยั คูมือ เผยแพรผลงานวิจยั ที่ 053/2557
ผลงานวิจัยหรืองาน
บริหารงานวิจัยของ
สรางสรรคในการประชุม
นย.4.2.1.2 ทําเนียบแหลงทุน
มหาวิทยาลัย ทําเนียบแหลงทุน
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วิจัย
วิจัย ฐานขอมูลงานวิจัย
วารสารระดับชาติหรือ
นย.4.2.1.3 ฐานขอมูลงานวิจยั
นานาชาติ และมีการเผยแพร ออนไลนและแหลงเผยแพร
งานวิจัยเพื่อเปนกลไกสนับสนุน ออนไลนและแหลงเผยแพรงานวิจัย
ผลงานวิจัยหรืองาน
การเผยแพรผลงานวิจยั และ
สรางสรรคในการประชุม
นย.4.2.1.4 งานวิจัยตีพิมพ
ศูนยฯ มีผลงาน วิจัยประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
วิชาการหรือ การตีพิมพใ น
วารสารระดับชาติหรือ
นย.4.2.1.5 หลักเกณฑวิธี
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัยและ
นานาชาติ
อัตราการจายเงินทุน อุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ. 2555
  2.

มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

  3.

มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเ กี่ยวของ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีผู
ประสานงานดานวิจัยฯ ทําหนาที่
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด โดยจัดทําเปนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ
เผยแพรใหผูสนใจไดรับทราบ
และแลกเปลีย่ นองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจได
ศูนยฯ นครนายก มีการ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
แกทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ใหเปนที่พึงพอใจของประชาชน

นย.4.2.2.1 คําสั่งแตงตั้งผู
ประสานงานดานวิจัย
นย.4.2.2.2 สรุปผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร

นย.4.2.3.1 สรุปผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร
นย.4.2.3.2 รายงานวิจัย อบต
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29 เลม
ตัวบงชี้
4.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  4.
มีการนําผลงานงานวิจัย ศูนยฯ นครนายก มีการนํา
นย.4.2.4.1 แบบตอบรับการใช
หรืองานสรางสรรคไปใชให
ผลงาน วิจัยหรืองานสรางสรรคไป ประโยชนจากงานวิจยั ในทองถิ่น
เกิดประโยชน และมีการ
ใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นและ
ชุมชนที่เกี่ยวของ
รับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
  5.

มีระบบและกลไกเพือ่ ชวย
ในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ศูนยฯ นครนายก มีขอมูลและ
เอกสารเพื่อใชเปนระบบและกลไก
ในการคุมครอง สิทธิของงานวิจัย
ที่นําไปใชประโยชน โดยมี
สํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ของ มสด. ทําหนาที่ดูแล
ผลประโยชนในดานนี้ และศูนยฯ
ไดนําระบบและกลไก บางสวนมา
จัดทํารูปเลมและเผยแพรให
คณาจารยไดรับทราบ

นย.4.2.5.1 ขอมูลดานทรัพยสิน
ทางปญญา
นย.4.2.5.2 เอกสารการคุม ครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่ง
ประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน
นย.4.2.5.3 ระบบและกลไกการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

5

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5

5

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีอาจารยที่มีความรูดา นการวิจยั
2. มีเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรูด านการวิจัยและงานสรางสรรค
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรื องานสรางสรรค ให มากขึ้นเพื่อ
การใชประโยชนในหลายมิติ
2. ควรมีการถายทอดผลงานวิจยั ผานกระบวนการตางๆ ที่ทําใหผูใชผลงานวิจัยเกิดสัมฤทธิผลจากการใชงานวิจัย
และสามารถประเมินผลใหเห็นรูปธรรมจากการนําผลการวิจัยไปใช
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา มีการดําเนินการได 409,821 บาท/คน ดังนี้
3,893,300
9.5

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ=

คะแนนที่ได

=

409,821
48,000

X5

ผลการประเมิน

กลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 48,000
บาทขึ้นไป / คน กลุม
สาขา

42.70

42.70

5

5

การบรรลุเปาหมาย
(=บรรลุ,
=ไมบรรลุ)
 บรรลุ

วิทยาศาสตรสุขภาพ
40,000 บาทขึ้นไป/คน
กลุมสาขา

-

-

-

-

-

มนุษยศาสตรฯ
20,000 บาทขึ้นไป/คน

-

-

-

-

-

เปาหมาย

ผลดําเนินการ

คะแนน

SAR

SAR

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผลการประเมินตามตัวบงชี้
ผลการประเมิน
เปาหมาย
48,000 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
42.70
42.70

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เงินสนับสนุนการวิจยั และงานสรางสรรคมีเพียงพอทั้งจากภายในและภายนอก
2. มีคณาจารยที่มีความรูดา นการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. จัดทําแผนยกระดับงานวิจัยเพือ่ สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5.1
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม มี
การดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีระบบและกลไกการ
ศูนยฯ นครนายก มีแผนการ นย.5.1.1.1 แผนการใหบริการ วิชาการ
บริการทางวิชาการแก
ให บริการวิชาการแกสังคมที่
แกสังคม
สังคม และดําเนินการตาม สอดคลองกับแผนปฏิบตั ิ
นย.5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ
ราชการประจําป 2556-2557
ระบบที่กําหนด
ประจําป 2556
ของศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.5.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ
แตงตั้งคณะกรรมการใหบริการ
กรรมการบริการวิชาการแกสังคม ที่
วิชาการแกสังคม และกําหนด
นโยบายการใหบริการวิชาการ 050/2557
แกสังคม
  2.

มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอน

ศูนยฯ นครนายก บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนผาน
โครงการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูต ามจินตนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัยใหกับโรงเรียน
คุณภาพ จ.นครนายก

นย.5.1.2.1 สรุปผลโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูต าม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
นย.5.1.2.2 มคอ.3 วิชาคณิตศาสตร
และการจัดประสบการณการเรียนรู
ภาคเรียน 2/2556

  3.

มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจยั

ศูนยฯ นครนายก บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการวิจัยผานโครงการศึกษา
วิเคราะหและประมวลผลเพื่อการ
จัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม
ประจําปงบประมาณ 2556
โครงการ ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายก
ประจําป 2556 และโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
สถิติวิเคราะหทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคม- ศาสตรดวย
โปรแกรม LISREL

นย.5.1.3.1 สรุปผลโครงการศึกษา
วิเคราะหและประมวลผลเพื่อการจัด
สวัสดิการและพัฒนา สังคม ประจําป
งบประมาณ 2556
นย.5.1.3.2 สรุปผลโครงการความพึง
พอใจของผูใชบริการองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครนายก ประจําป 2556
นย.5.1.3.3 สรุปผลโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติวิเคราะห
ทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตรดวยโปรแกรม LISREL
นย.5.1.3.4 หนังสือรับรอง
ผลการวิจัยไปใชประโยชน
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ตัวบงชี้
5.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  4.
มีการประเมินผล ศูนยฯ นครนายก แตงตั้งคณะ
นย.5.1.4.1 สรุปผลโครงการ
ความสําเร็จของการบูร กรรมการติดตามและประเมินผล เสริมสรางทักษะการเรียนรูตาม
ณาการงานบริการทาง ความสําเร็จของการบริการวิชาการ จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
วิชาการแกสังคมกับ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
นย.5.1.4.2 สรุปผลกิจกรรมการจัดทํา
การเรียนการสอนและ การวิจัย มีรายงานการประชุมของ
การวิจัย
คณะกรรมการฯ และสรุปผลการ สื่อการสอนในรูปแบบ Pop Up
นย.5.1.4.3 สรุปผลโครงการสืบสาน
ประเมินงานบริการวิชาการแก
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถิ่นโดย
สังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดนครนายกแบบ
มีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
นย.5.1.4.4 สรุปผลโครงการศึกษา
วิเคราะหและประมวลผลเพื่อการจัด
สวัสดิการและพัฒนา สังคม ประจําป
งบประมาณ 2556
นย.5.1.4.5 สรุปผลโครงการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใช บริการองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครนายก
ประจําป 2556
นย.5.1.4.6 สรุปผลโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติวิเคราะห
ทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตรดวยโปรแกรม LISREL
นย.5.1.4.7 รายงานการประชุมของ
ศูนยฯ
นย.5.1.4.8 แผนการบริการวิชาการ
ป 2557
  5.

มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผานแผนการใหบริการวิชาการแก
สังคม ประจําป 2557 รวมถึงการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
มคอ.5 ในรายวิชาที่เกี่ยวของ

นย.5.1.5.1 สรุปผลการประเมิน ความ
พึงพอใจโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม
นย.5.1.5.2 แผนการใหบริการ วิชาการ
แกสังคม ประจําป 2557
นย.5.1.5.3 มคอ. 3 รายวิชาคณิตวิชา
ศาสตร การจัดการประสบการณการ
เรียนรู ภาคเรียนที่ 2/2556
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ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและดานการศึกษาปฐมวัย
2. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เนนโครงการบริการวิชาการทีเ่ ปนอัตลักษณใหมากขึ้น
2. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหมากขึ้นและควรทําทันทีหลังสิ้นสุดการใหบริการวิชาการเพือ่ ใหเห็นถึง
ภาพรวมของการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการสํารวจความ
ศูนยฯ นครนายก มีผลการ
นย.5.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
  1.
ตองการของชุมชน หรือ สํารวจความตองการของชุมชนและ กรรมการใหบริการวิชาการแก
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทองถิ่นเพื่อประกอบการทําแผนการ สังคม ที่ 050/2557
นย.5.2.1.2 สรุปผลการสํารวจ
หรือหนวยงานวิชาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคม
เพื่อประกอบการกําหนด
ความตองการของชุมชนและ
ทิศทางและการจัดทําแผน
ทองถิ่น
การบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน
มีความรวมมือดาน ศูนยฯ นครนายก มีบันทึกขอตกลง นย.5.2.2.1 บันทึกขอตกลงกับ
  2.
บริการทางวิชาการเพื่อ รวมกัน (MOU) กับหนวยงานภาครัฐ สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
การเรียนรูและเสริมสราง คือ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครนายก
ความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น จ.นครนายก และมีการสราง
หรือภาคเอกชน หรือ เครือขายการเรียนการสอนดานการ นย.5.2.2.2 บันทึกขอตกลงกับ
ภาครัฐ หรือหนวยงาน ศึกษาปฐมวัยผานโครงการการ
โรงเรียนอนุบาลคุณากร 9 มิ.ย.
วิชาชีพ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูต าม
2556
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัยกับ
โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัด
นครนายก
มีการประเมิน
ศูนยฯ นครนายก มีผลการประเมิน นย.5.2.3.1 สรุปผลการประเมิน
  3.
ประโยชนหรือผล กระทบ ประโยชนของการใหบริการทาง
ประโยชนของการให บริการทาง
ของการให บริการทาง วิชาการตอสังคม
วิชาการตอสังคมจากโครงการศึกษา
วิชาการตอสังคม
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก
มีการนําผลประเมิน ศูนยฯ นครนายก นําผลการประเมิน นย.5.2.4.1 แผนการใหบริการ
  4.
ในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ จากขอ 3 และวิเคราะห SWOT มา วิชาการแกสังคม
และกลไก หรือกิจกรรม ปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการใน นย.5.2.4.2 สรุปผลการประเมิน
การใหบริการทางวิชาการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของ
ประโยชนของการใหบริการทาง
ผูใชบริการองคการบริหารสวนตําบล วิชาการตอสังคมจากโครงการศึกษา
ในจังหวัดนครนายก ประจําป 2556 ความพึงพอใจของผูใชบริการ อบต.
ในจังหวัดนครนายก
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้
5.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการพัฒนาความรู ศูนยฯ นครนายก มีการนําความรู ที่ได นย.5.2.5.1 สรุปผลการจัด
  5.
ที่ไดจากการใหบริการ จากการบริการวิชาการมาถายทอดสู กิจกรรมการจัดการความรู (KM)
บุคลากรภายในองคกร นักศึกษา
ทางวิชาการและ
การบริการวิชาการ 2556
และผานกิจกรรมการเรียนรูการ
ถายทอดความรูส ู
นย.5.2.5.2 สรุปเลมรายงาน
บุคลากรภายในสถาบัน บริการวิชาการป 2556 และเผยแพร การศึกษาโครงการศึกษาความ พึง
องคความรูทางวิจัยผานสรุปเลม
และเผยแพรสู
พอใจของผูใชบริการองคการ
งานวิจัยไปยังหนวยงานตางๆ ของ จ. บริหารสวนตําบลในจังหวัด
สาธารณชน
นครนายก รวมถึงการนําไปใช
นครนายก ใหกับหนวยงานตางๆ
ประโยชนในงานวิจัยของหนวยงาน ของจังหวัดนครนายก
ใน จ.นครนายก
นย.5.2.5.3 หนังสือการนําไปใช
ประโยชน

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ชุมชนและทองถิ่นใหความรวมมือ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เนนโครงการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณใหมากขึ้น

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
6.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีระบบและ
ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ นย.6.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กลไกการทํานุบํารุง กลไกเพื่อใหงานดานการทํานุ
พัฒนาระบบและกลไกทางดานการทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตาม
นย.6.1.1.2 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ประสบความสําเร็จตาม
ระบบที่กําหนด
ประจําป 2556
วัตถุประสงค โดยมีการจัดทํา
นย.6.1.1.3 แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
แผนกิจกรรมพัฒนาระบบและ
วัฒนธรรม 2556
กลไกทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมให นย.6.1.1.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
นักศึกษาไดแสดงความสามารถ วัฒนธรรม 2557
และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม นย.6.1.1.5 สรุปการดําเนินการดานกิจกรรม
ของไทยตลอดจนปลูกฝงความรัก ตาม TQF ประจําป 2556
ความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม นย.6.1.1.6 กลยุทธของศูนยฯ
ของไทย ตามกลยุทธของศูนยฯ นครนายก
นครนายก
  2.

มีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีการบูรณา
การ กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาไวใน มคอ.3 ของ
รายวิชานวัตกรรมทางการเรียนรู
มคอ.3 รายวิชาพัฒนาการและการ
เจริญ เติบโตของเด็ก และมคอ.3
รายวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิต มีผลการ ดําเนินกิจกรรมจาก
รายวิชาดังกลาว

นย.6.1.2.1 มคอ. 3 รายวิชาพัฒนาการ
และการเจริญ เติบโตของเด็ก
นย.6.1.2.2 มคอ.3 รายวิชาสุนทรียภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิต
นย.6.1.2.3 รูปเลมการรายงานผลจากการ
จัดโครงการนวัตกรรม เสริมสรางของเลน
พื้นบานและของเลนไทยโบราณจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นตามวิถีความพอเพียง
นย.6.1.2.4 รูปเลมการรายงาน ผลโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนมไทยขนม
ทองถิ่นโดยภูม-ิ ปญญาทองถิ่นจังหวัด
นครนายกแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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ตัวบงชี้
6.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  3.
มีการเผยแพรกิจกรรม
ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริม นย.6.1.3.1 รูปเลมการรายงาน ผล
หรือการบริการดานทํานุบํารุง ใหนักศึกษาไดออกไปเรียนรู
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนม
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
และถายทอดการทําขนมไทย ไทยขนมทองถิ่นโดยภูม-ิ ปญญา
สาธารณชน
ขนมทองถิ่น และไดเขารวมงาน ทองถิ่นจังหวัดนครนายก แบบมีสวน
ประชุมวิชาการนานาชาติได
รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นย.6.1.3.2 คูมือความรูเกี่ยวกับ ของ
เลนไทยของเลนทองถิ่น
ทางวิชาการโดยจัดแสดงของ
นย.6.1.3.3 คําสั่งการเขารวม
เลนทองถิ่น ในวันที่ 22-23
ประชุมวิชาการนานาชาติ
กรกฏาคม 2557 มีการจัดทํา
คูมือความรูเ กี่ยวกับของเลนไทย นย.6.1.3.4 สรุปการดําเนินการดาน
กิจกรรมตาม TQF ประจําป 2556
ของเลนทองถิน่ ของศูนยฯ
นย.6.1.3.5 ภาพอาคารเผยแพร
และบริการดานศิลปะลัวีตฒน
ธรรม
นย.6.1.3.6 หนังสือเชิญจาก
องคการภายนอกในการเขา
รวมงานนิทรรศการ
นย.6.1.3.7 แผนกลยุทธศูนยฯ
นครนายก
  4.

มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
โครงการ นวัตกรรมเสริมสรางของ
เลนพื้นบาน และของเลนไทย
โบราณจากภูมิปญญา ทองถิ่นตาม
วิถีความพอเพียง และโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย
ขนมทองถิ่นโดยภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นจังหวัดนครนายกแบบมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

นย.6.1.4.1 โครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ ตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นย.6.1.4.2 โครงการนวัตกรรม
เสริมสรางของเลนพื้นบาน และของ
เลนไทยโบราณจากภูมิปญญา
ทองถิ่นตามวิถีความพอเพียง
นย.6.1.4.3 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ตัวบงชี้
6.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  5.
มีการนําผลการประเมิน
ศูนยฯ นครนายก กอนการ
นย.6.1.5.1 รูปเลมการรายงานผล
ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน ดําเนินโครงการในแตละป ไดมี จากการจัดโครงการ นวัตกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
การประชุมกรรมการโครงการ เสริมสรางของเลนพื้นบานและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
ของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญา
เพื่อนําขอมูลผลการประเมินในป
การสอนและกิจกรรม
ทองถิ่นตามวิถีความพอเพียง
ที
ผ
่
า

นๆ
มา
พิ
จ
ารณาร
ว
มกั
น
นักศึกษา
นย.6.1.5.2 รูปเลมการรายงาน
และนําโครงการบูรณาการณ
ผลโครงการสืบสาน
ธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สวนดุสติ ตามหลัก ปรัชญา
นย.6.1.5.3 กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง นํามาพิจารณา
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2556
ปรับปรุงและพัฒนาออกแบบ
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
กิจกรรมเพื่อใหสามารถ
และวัฒนธรรม 2556
ตอบสนองความตองการของ
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
นักศึกษาไดอยางแทจริง โดยได และวัฒนธรรม 2557
จัดโครงการนวัตกรรม
เสริมสรางของเลนพื้นบานและ
ของเลนไทยโบราณจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นตามวิถีความ
พอเพียง และโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดนครนายกแบบมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  6.

มีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก วางแผน
ปญหาของเลนพื้นบานนํามาใช
นวัตกรรมของเลนเด็กปรับให
ไดรับการยอมรับ

นย.6.1.6.1 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 2556
นย.6.1.6.2 คูมือความรูเกี่ยวกับ
ของเลนไทยของเลนทองถิ่น
นย.6.1.6.3 ผลงานที่ไดรับรางวัล
นย.6.1.6.4 ภาพการเขารวมงาน
บริการนานาชาติ และงานวิจัย
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ผลการประเมิน
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
6
6

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ศูน ยฯ นครนายก สงเสริมให นักศึกษามี สวนรวมและเขารวมการทํ ากิจกรรมด านทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร ว มกั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและโครงการผ า นรายวิ ช าเรี ย น อั น ส ง ผลให ศู น ย ฯ มี กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง
2. ศูนยฯ นครนายก รณรงค และใหความสําคัญในเรื่องการแตงกายของนักศึกษาตามระเบียบและขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย
3. ศูนย ฯ นครนายก ได ดําเนิ นโครงการและกิ จกรรมดานศิลปะและวัฒ นธรรมตามพัน ธกิจของหน วยงานและ
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่
ไดรับอยางครบถวน
4. บุคลากรของศูนยฯ นครนายก มีความพรอมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทําใหสามารถตอบสนองนโยบายของ
ศูนยฯ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดอยาตอเนื่อง
5. การนําศิลปะและวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ มาเผยแพรและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. กิจกรรมบางอยาง อาจมีความจําเปนตองจํากัดผูเขารวมกิจกรรม เนื่องจากไดงบประมาณมาไมเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา ทําใหบางคนเสียโอกาสในการมีสวนรวม ดวยเหตุนี้ การจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ควรจัดใหมีความหลากหลาย
หรือมีบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเขาถึงไดและเทาเทียมกัน
2. ควรใหบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
7.1
ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
สภาสถาบันปฏิบตั ิหนาที่
สถาบันและคณะกรรมการ
นย.7.1.1.1 เอกสารการ
ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน บริหารศูนยฯ มีการปฏิบตั ิหนาที่ มอบหมายผูรับผิดชอบ
และมีการประเมินตนเองตาม
ตามที่กฎหมายกําหนดอยางครบถวน ตัวชี้วัดและกําหนดเวลาการ
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
และมีการประเมิน ตนเองลวงหนา
สงรายงาน SAR ของ
ศูนยฯ ปฏิบัตหิ นาที่ตาม ทีร่ ะบุไว
ผูรับผิดชอบแตละองค
ในระเบียบบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ ประกอบ
ตามหลักการจัดการศึกษาระดับ
นย.7.1.1.2 คําสั่งแตงตั้ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ปฐมวัย โดยมีคณะ กรรมการ
ประเมินคุณภาพลวงหนากอนการ
นย.7.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
ขอรับตรวจประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร/
ภายใน โดยมีการจัดประชุมเพื่อ
กรรมการประจําศูนยและผล
มอบหมายผูรับผิดชอบในการ
การประเมินตนเอง
ประเมินประจําทุกป โดยใช
แนวทางตัวชี้วัดและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.
  2.
ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน กําหนด ผูบริหารศูนยฯ นครนายก ใช
นย.7.1.2.1 กลยุทธ และ
ทิศทางการดําเนินงาน และ
หลักการมีสวนรวมของอาจารย
นโยบายของศูนยฯ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากร และบุคลากรเพื่อสรางวิสยั ทัศน
ทุกระดับมีความสามารถในการ ของศูนยฯ กอนการวาง แผนระยะ นย.7.1.2.2 ระบบฐานขอมูล
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล ยาว 5 ป และวางแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป โดยมีการวิเคราะห นย.7.1.2.3 รายงานการ
สารสนเทศเปนฐานในการ
ประชุมที่เกี่ยวกับการ
จุดแข็ง จุดออน ปญหา และ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
อุปสรรคของการดําเนินงานเพื่อ ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และการจัดทําแผนปฏิบัติ
การดําเนินงาน
ราชการ
  3.
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.7.1.3.1 รายงานผล
และประเมินผลการดําเนินงาน กํากับ ระบบและกลไกการติดตาม ความเสีย่ ง
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
สามารถสื่อสารแผนและผลการ ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสามารถ นย.7.1.3.2 รายงานการ
สื่อสารแผนปฏิบัติราชการและผล ประชุม
ดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน
การดําเนินงาน
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ตัวบงชี้
7.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  4.
ผูบริหารสนับสนุนให
ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.7.1.4.1 กลองรับฟง
บุคลากรในสถาบันมีสวนรวมใน เปดเผยขอมูลผานชองทางตางๆ
ความคิดเห็น
การบริหารจัดการ ใหอํานาจใน โดยผานคณะกรรมการ
นย.7.1.4.2 สายตรงผูบริหาร
การตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ประชาสัมพันธ โดยมีการรับฟง
ความเหมาะสม
ความคิดเห็น และสนับสนุนให
นย.7.1.4.3 แบบสํารวจ
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
ประเมินความพึงพอใจของ
จัดการใหอํานาจตัดสินใจแก
บุคลากรทุกระดับ
บุคลากรตามความเหมาะสม
  5.
ผูบริหารถายทอดความรูและ ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการ ถา นย.7.1.5.1 โครงการใน
สงเสริมพัฒนาผูร วมงาน เพื่อให ยทอดความรูแกผรู วมงาน โดยเน แผนปฏิบัตริ าชการ 2556
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให
นย.7.1.5.2 หลักฐานที่
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ
บุคลากรเขาไปรับการอบรม
วัตถุประสงค ผานแผนพัฒนา
บุคลากร โดยการประชุมกลุมยอย ใหความรูการวิจยั เชิงคุณภาพ
โครงการ KM ของบุคลากรภายใน
และวิเคราะหขอสอบวิจัย
ศูนยฯ รายงานโครงการอบรม/
สัมมนาการ ถายทอดความรูแกผรู  นย.7.1.5.3 รายงานการ
วมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะใน ประชุม
การ ปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางต
อเนื่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงค
ผูบริหารบริหารงานดวย
  6.
หลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการ
  7.
บริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม

ผลการประเมิน
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
7

คณะกรรมการ
5

คะแนน
SAR
5

คณะกรรมการ
3

การบรรลุเปาหมาย
(= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวครบ 100%
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
7.2
การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีการดําเนินการได 2
ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
มีการกําหนดประเด็น
ศูนยฯ นครนายก ไดแตงตั้ง นย.7.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ
  1.
ความรูและเปาหมายของการ คณะ กรรมการบริหารจัดการ กรรมการบริหารจัดการความรูและ
จัดการความรูที่สอดคลองกับ ความรู โดยมีหนาที่กําหนด
คณะทํางานการจัดการความรู ป
แผนกลยุทธของสถาบันอยาง ประเด็นการจัดการความรูและ
การศึกษา 2556
นอยครอบคลุมพันธกิจดาน
จัดทําแผนการจัดการความรู
การผลิตบัณฑิตและดานการ ของศูนยฯ ประจําปการศึกษา นย.7.2.1.2 แผนการจัดการ
วิจัย
2556 ทั้งนี้ประเด็นการจัดการ ความรูการเปนองคการแหงการ
ความรูครอบคลุมพันธกิจดาน เรียนรูของศูนยฯ ประจําป 2556
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
  2.
กําหนดบุคลากร
ศูนยฯ นครนายก โดย
นย.7.2.2.1 แผนการจัดการ
ความรูเพื่อเปนองคการแหงการ
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
คณะกรรมการ บริหารจัดการ
ความรูและทักษะดานการ
ความรู กําหนดกลุม เปาหมาย เรียนรูข องศูนยฯ ประจําป 2556
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ที่จะไดรับการพัฒนาความรู
อยางชัดเจนตามประเด็น
และทักษะดานการผลิตบัณฑิต
ความรูที่กําหนดในขอ 1
และดานการวิจยั ซึ่งเปนประเด็น
ความรูที่คณะกรรมการฯ กําหนดขึ้น
  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ ากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
  4.
มีการรวบรวมความรูตาม ศูนยฯ นครนายก โดยผูร ับผิดชอบ นย.7.2.4.2 เอกสารสรุปการ
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ โครงการหรือกิจกรรมไดมีการ เสริมสรางทักษะการเรียนรูต าม
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ สังเคราะหความรูที่ไดจาก
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว โครงการหรือกิจกรรมในขอ 3
นย.7.2.4.3 เอกสารสรุปการ
ปฏิบัติที่ดมี าพัฒนาและจัดเก็บ รวบรวมเปนเอกสารสําหรับ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
อยางเปนระบบโดยเผยแพร อาจารย เจาหนาที่ และ
ออกมาเปนลายลักษณอักษร นักศึกษาใชเปนแนวทางรวมกัน สถิติวิเคราะหทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคม- ศาสตรดวย
(explicit knowledge)
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ตัวบงชี้
7.2

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
โปรแกรม LISREL
นย.7.2.4.4 เอกสารสรุปการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
องคความรูดานการวิจัยเชิง
คุณภาพ
นย.7.2.4.5 สรุปผลโครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัด
นครนายกแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
นย.7.2.4.6 เอกสารสรุปโครงการ
พัฒนาสื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบ จําลองจินตวิศวกรรม
  5.

มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
2

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
2
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณาจารยมีความสามารถดานการวิจัยและการสอน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
เพิ่มประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกมีระบบบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการได 3 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี แตงตั้งคณะ
คณะกรรมการบริหารดานความ
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
เสี่ยงโดยมีผูอํานวยการ นย.7.4.1.2 คูมือและประกาศ
รวมเปนคณะกรรมการหรือ
ศูนยฯ เปนที่ปรึกษา รอง นโยบายความเสีย่ ง
คณะทํางาน
ผูอํานวยการศูนยฯ เปน
นย.7.4.1.3 รายงานประชุมการ
ประธานคณะกรรมการที่
จัดทําคูมือและการประกาศ
ปรึกษาศูนยฯ เปนกรรมการ นโยบาย
รับผิดชอบตามพันธกิจ
หลักรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน
มีคูมือและประกาศ
นโยบายและสายงาน
ประชุม
มีการวิเคราะหและระบุความ
  2.
เสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน
ความเสีย่ งของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความ
เสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้
7.4

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
- อื่น ๆ ตามบริบทของ
สถาบัน
  3.
มีการประเมินโอกาสและ ศูนยฯ นคนายก มีการประเมิน
นย.7.4.3.1 รายงานการติดตาม และ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ โอกาส และผลกระทบของความ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก เสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญ
การวิเคราะหในขอ 2
ของความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 โดยประเมิน
รวมกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
มีการจัดทําแผนบริหาร
  4.
ความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน
  5.
มีการติดตามและ
ศูนยฯ นครนายก มีการ
นย.7.4.5.1 รายงานติดตามผล
ประเมินผลการดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผลการ
การดําเนินงานตามแผน การ
ตามแผน และรายงานตอสภา ดําเนินงานตามแผนและ
ปรับปรุงควบคุมภายในของ
สถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
รายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
หนวยงาน
นอยปละ 1 ครั้ง
พิจารณาปละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุด
นย.7.4.5.2 แบบ ปย. 2-3
ปงบประมาณ โดย

  6.

ผลการประเมิน
เปาหมาย
6 ขอ

มีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสีย่ งใน
รอบปถัดไป
ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
9
3

คณะกรรมการการจัดการความ
เสี่ยงควบคุมกํากับใหการ
ติดตามและประเมินผลเปนไป
ตามแผนที่กําหนด

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
3
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินงานตามพันธกิจหลักของศูนยฯ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหครบทั้ง 7 ดาน
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี
การดําเนินการได 9 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
ศูนยฯ นครนายก มีระบบ นย.9.1.1.1 คูมือการประกัน
มีระบบและกลไกการ
และกลไกการประกันคุณภาพ คุณภาพการศึกษา 2556
ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในซึ่งประกอบดวย นย.9.1.1.2 นโยบายและแนว
ภายในที่เหมาะสมและ
ระบบการควบคุม คุณภาพ
สอดคลองกับพันธกิจและ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพทาง
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
ระดับภาควิชาหรือหนวยงาน และระบบประเมินคุณภาพที่
นย.9.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ
เทียบเทา และดําเนินการตาม เหมาะสมและสอดคลองกับ
กรรมการประเมิน
พันธกิจและพัฒนา การของ
ระบบที่กําหนด
นย.9.1.1.4 รายงานการประเมิน
มหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดไวใน ตนเองรอบ 9 เดือน วันที่ 17
คูมือการประกันคุณภาพทาง
กุมภาพันธ 2557
การศึกษา และศูนยฯ ได
นย.9.1.1.5 รายงานการประเมิน
ดําเนินการตามระบบที่ได
ตนเองรอบ 12 เดือน วันที่ 12
กําหนดตั้งแตการกําหนด
มิถุนายน 2555
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการแตงตั้งคณะ กรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการประเมินคุณภาพ
การ ศึกษาระดับศูนยฯ
  2.

มีการกําหนดนโยบายและ
ใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก ไดให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย
บุคคลภายนอกและภายในและ
ผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต
ผูใชบริการ โดยมีการประชุมเพื่อ
รางนโยบายการประกัน คุณภาพ

นย.9.1.2.1 คูมือการประกัน
คุณภาพ ศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556
นย.9.1.2.2 นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
นย.9.1.2.3 รายงานประชุมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 8
เมษายน 2557
นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน
ครั้งที่ 2 วันที่ 7พฤษภาคม 2557
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ตัวบงชี้
9.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน
ราชภัฏสวนดุสติ ศูนยฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ประจําปการศึกษา 2556
  3.

มีการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน

ศูนยฯ นครนายก มีการ
กําหนดตัวบงชี้ เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
เฉพาะ 2 ตัวบงชี้ที่ไดรับอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย รวม 3
ตัวบงชี้ ตามองคประกอบที่
11

นย.9.1.3.1 คูมือการประกัน
คุณภาพ ศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556
นย.9.1.3.2 รายงานประชุมเตรียม
ความพรอมผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 24
มีนาคม 2557 ณ ศาลาชื่น
อารมณ เรื่อง การจัดทําขอมูล
พื้นฐานสําหรับการประกัน
คุณภาพ
นย.9.1.3.3 คําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบและผูประสานงานใน
ระดับศูนยฯ
นย.9.1.3.4 ตัวบงชี้อัตลักษณ
ของศูนยที่กําหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค
นย.9.1.3.5 เกณฑหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้

  4.

มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวนประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่
มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการ

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบไปดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่
มีขอมูลครบถวนตามที่

นย.9.1.4.1 คูมือการประกันคุณภาพ
ของศูนยฯ ปการศึกษา 2556
นย.9.1.4.2 รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับศูนย รอบ 9 เดือน
วันที่ 17 กุมภาพันธ
นย.9.1.4.3 รายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับศูนยฯ รอบ 12 เดือน วันที่ 12
มิถุนายน 2555
นย.9.1.4.4 แผนปรับปรุง
คุณภาพ Quality Improvement
Plan ศูนยฯ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้
9.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
ประเมินคุณภาพไปทํา
สํานักงานคณะกรรมการอุดม
นย.9.1.4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะ
แผนการพัฒนาคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอุดม ศึกษา กรรมการปฏิบัติงานดานการ
การศึกษาของสถาบัน
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) ประกันคุณภาพการศึกษา
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา นย.9.1.4.6 คณะกรรมการ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายงานการ
โดยกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบของแตละตัวบงชี้ มีการ ประจําปการศึกษา 2556
นย.9.1.4.7 รายงานการ
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประเมินตนเองระดับศูนยฯ
ของมหาวิทยาลัย โดยเริม่ ตั้งแตการ รอบ 12 เดือน หรือประจําป
เรียนรูจากผลการประเมินในรอบป
ที่ผานมาและนําไปจัดทํา
Improvement รายงาน
คณะกรรมการทราบ และรายงาน
การประเมินตนเองนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ฯ และสภามหาวิทยาลัย มีการแต
งตั้งกรรมการระดับศูนยฯ ผูกํากับ ผู
จัดเก็บ และผูราง SAR ตามตัวบงชี้
  5.

มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี้

ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินมาจัดทํา Improvement
plan โดยการมีสวนรวมดวยการ
วิพากษ แลวนําไปใชเปนแนวทางใน
การจัดทําแผน ปฏิบัติการราชการ
ประจําป ซึ่งมีการติดตามเปนระยะ
ทั้ง 9 และ 12 เดือน

นย.9.1.5.1 แผนปรับปรุง
คุณภาพ Quality Improvement
Plan ศูนยฯ
นย.9.1.5.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
นย.9.1.5.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะหผล

  6.

มีระบบสารสนเทศที่ให
ขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ

ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบ โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลงานประกัน

นย.9.1.6.1 ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
นย.9.1.6.2 ระบบบริหารการเงิน
และงบประมาณ
นย.9.1.6.3 ระบบบริหารงาน
บุคลากร
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ตัวบงชี้
9.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
เชื่อมโยงกับขอมูลสนับสนุน
นย.9.1.6.4 ระบบบริหาร
ระบบบริหารการศึกษา ดังตอไปนี้ การศึกษา
1)ระบบงานสารบรรณอิเลกทรอ นย.9.1.6.5 หนาเว็บไซตการ
นิกสสนับสนุนขอมูล (ดานการ
ประกันคุณภาพศูนยฯ
บริหารจัดการ) 2) กองนโยบาย
นย.9.1.6.6 หนาเว็บไซต สกอ.
และแผน และกองคลัง 3) ระบบ และ สมศ.
บริหารงานบุคลากร(กอง
บริหารงานบุคคล) สนับสนุนขอมูล
ดานบุคลากร 4) ระบบบริหาร
การศึกษา (สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) สนับสนุนขอมู
ลดาน การจัดเรียนการสอนและขอมู
ลพื้นฐาน
  7.
มีสวนรวมของผูมีสวน
ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริมให นย.9.1.7.1 แผนกลยุทธศูนยฯ
ไดสวนเสียในการประกัน ผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต
พ.ศ. 2552-2556
คุณภาพการศึกษา
นย.9.1.7.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ
ผูใชบริการ นักศึกษา คณาจารย
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
กรรมการปฏิบตั ิงานดานการ
บุคลากร มีสวนรวม งานประกัน
บัณฑิต และผูใชบริการตาม
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คุณภาพการศึกษา มีการ จัดทํา
พันธกิจของสถาบัน
ศูนยฯ
แผนกลยุทธของศูนยฯ มีการ
นย.9.1.7.3 โครงการฝกอบรมเชิง
แตงตั้งคณะกรรมการใหความรู
ปฏิบัติการดานประกันคุณภาพใส
เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนยฯจัดทําโครงกา ฝ ใจนักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตร
กอบรมผูนํานักศึกษาและบุคลากร บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
เพื่อสนับสนุนการ ประกัน คุณภาพ นย.9.1.7.4 คําแตงตั้งคณะ
การศึกษาและการเขียนโครงการ ให กรรมการโครงการฝกอบรมเชิง
สอดคลองกับการประกันคุณภาพ ปฏิบัติการดานประกันคุณภาพใส
ใจนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
การศึกษา ประจําปการศึกษา
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
2556
  8.

มีเครือขายการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีบันทึกข
อตกลงความรวมมือกับวิทยาลย
เทคโนโลยีวีรพัฒนจังหวัด
นครนายก

นย.9.1.8.1 เอกสารการประชุม
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน MOU
นย.9.1.8.2 เอกสารการประชุม
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน MOU วิทยาลัย
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ตัวบงชี้
9.1

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กก ตน ขอ เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
นย.9.1.8.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัย (ศูนย) และ
หนวยงานภายนอก
  9.

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

ศูนยฯ นครนายก มีแนวปฏิบตั ิ นย.9.1.9.1 แนวปฏิบัติที่ดีของ
ที่ดีที่ไดจากการแสดงแนวปฏิบัติที่ การประกันคุณภาพภายใน
ดี(Good Practices)

ผลการประเมิน
เปาหมาย
9 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
9
9

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการพัฒนา
ของหนวยงาน
2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเนื่องในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาให กับบุ คลากรทุ กคนในศู นย ฯ
2. ควรจัด กิจกรรมสงเสริม และสนับ สนุน ใหบุค ลากรทุกคนในศูน ยฯ แสวงหาความรูแ ละความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานของตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพและสามารถดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการทํางานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ได
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3ดี (3D)
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D)
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีการดําเนินการได
5 ขอ ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ศูนยฯ นครนายก ไดรวมวางแผนกับ นย.10.1.1.1 โครงการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ฝายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนา พัฒนา ผูนําเครือขายเพื่อ
แนวนโยบายสถานศึกษา ผูนําเครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ นักศึกษา สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง
3 ดี (3D) แ ล ะ ส งเส ริ ม
เชิงบูรณาการตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา บูรณาการ ตามกรอบ
สนับสนุนทั้งทรัพยากรสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการพัฒนา กิจการ
ของศูนยฯ ประจํา ปการศึกษา 2556นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
บุคคล
2557
แหงชาติของศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556 – 2557
นย.10.1.1.2 รายสรุปผล
การประเมินโครงการฯ
นย.10.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ
  2.

จั ด ก า ร เรี ย น รู จั ด
กิ จ ก ร ร ม ด า น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ด า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
ด า นภู มิ คุ ม กั น ภั ย จากยา
เสพติด

ศูนยฯ นครนายก มีการรวมวางแผน
กับ ฝ ายกิ จการนั ก ศึ กษาในการส งเสริ ม
การจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากเสพติด

นย.10.1.2.1 ภาพถายการ
ดําเนินงานดานกิจกรรม
นักศึกษากับภาวะผูนาํ ใน
ระบอบประชาธิปไตย
นย.10.1.2.2 ภาพถายการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมผูนํา
ยุคใหมหัวใจสีขาว
นย.10.1.2.3 ภาพถายการ
ดําเนินงานดานกิจกรรม
นักศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม

  3.

พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาให
มี อ งค ค วามรู แ ละทั ก ษะ
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษา 3ดี
(3D) อยางมีคุณภาพ

ศูนยฯ นครนายก สงอาจารยเขารวม
อบรมโครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพื่อ
สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา กิจการ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ
ศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2556-2557

นย.10.1.3.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตที่ 148/2557
นย.10.1.3.2 กําหนดการ
การจัดโครงการฯ
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
10.1 กก ตน ขอ
  4.
ใหความรวมมือกับทุก ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินงานตาม นย.10.1.4.1 รายสรุปผล
ฝ า ยในการดํ า เนิ น งาน นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3ดี (3D)
การประเมินโครงการฯ
น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ โดยไดจัดโครงการพัฒนาผูนําเครือขาย นย.10.1.4.2 โครงการพัฒนา
สถานศึกษา 3ดี (3D)
ผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
เพื่อสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
การ ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 25562557 รวมกับศูนยฯ สุพรรณบุรี ศูนยฯ แหงชาติของศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556 - 2557
หัวหิน ศูนยฯ ลําปาง และศูนยฯ ตรัง
  5. กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห
สถานศึ กษาพั ฒ นาหรือ มี
นวัต กรรมสงเสริม ใหก าร
ดํ า เนิ น งานเป น ไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3ดี
(3D)

ผลการประเมิน
เปาหมาย
3 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4
5

ศูนยฯ สงนักศึกษาเขารวมอบรม
และพัฒนาคุณภาพในโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 3D
โดยนักศึกษาที่ผานการอบรมไดรับ
คัดเลือกจาก อบต.กบินทรบุรี ให
เปนประธานเยาวชนศูนยเยาวชน
ตําบลกบินทรบุรี

นย.10.1.5.1 คําสั่ง องคการ
บริหารสวนตําบลกบินทรบรุ ีที่
150/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยเยาวชน
ตําบลกบินทรบรุ ี

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
4
5
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีการรวมกันวางแผนกับฝายกิจการนักศึกษาในการสงเสริมการจัดกิจกรรมสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ดาน
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานภูมิคมุ กันภัยจากเสพติด
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และนําผลที่ไดมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้ง
ตอไป
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3ดี (3D)
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก มี ผ ลการดํ า เนิ น การที่ เกิ ด กั บ ผู เรี ย นตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 3 ดาน ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม ศูนยฯ นครนายก ไดมีการจัด
นย.10.2.1.1 สรุปรายงานผลการ
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา โครงการ ตามนโยบาย 3 ดี และ วิเคราะหขอมูล กิจกรรม
3 ดี ด า น ก า ร ส ง เส ริ ม ประเมินผลการจัดโครงการดาน นักศึกษากับภาวะผูนาํ ในระบอบ
ประชาธิปไตย
ความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน
ประชาธิปไตย
พฤติกรรมในดานประชาธิไตย
หัวขอเรื่องนักศึกษากับภาวะ
ผูนําในระบอบประชาธิปไตย
  2.

โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม
ศูนยฯ นครนายก ไดมีการ นย.10.2.2.1 สรุปรายงานผลการ
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา จัดโครงการตามนโยบาย 3 ดี และ วิเคราะหขอมูลกิจกรรม นักศึกษา
3 ดี ดานการสงเสริมคุณธรรม ประเมิน ผลการจัดโครงการดาน กับคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และความเปนไทย
ความรู เจตคติ ที่ดี ตลอดจน
พฤติกรรมในดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความ
เปนไทย หัวขอเรื่องนักศึกษา
กับคุณธรรมจริยธรรม

  3.

โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม
ศูนยฯ นครนายก ไดมีการ
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา จัดโครงการตามนโยบาย 3 ดี และ
3 ดี ด านการสร างภู มิ คุ ม กั น ประเมิน ผลการจัดโครงการดาน
ภัยจากยาเสพติด
ความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน
พฤติกรรมในดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
หัวขอเรื่องผูนํายุคใหมหัวใจสี
ขาว
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ผลการประเมิน
ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
3 ขอ
3
3
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
เปาหมาย

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ

ศูนยฯ นครนายก มีการจัดโครงการตามนโยบาย 3 ดี และประเมินผลการจัดโครงการอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการแสดงพฤติกรรมตามนโยบาย 3 ดี และนําเสนอตอผูบริหารศูนยฯตาม
ระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบที่ 11 อัตลักษณมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดาน
การศึกษาปฐมวัย มีการดําเนินการได 8 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีการจัดทําแผนกลยุทธ/ ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทํา น.ย.11.1.1.1 แผนกลยุทธของ
แผนระยะยาว 5 ป และแผน แ ผ น กุ ล ธ แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า ศูนยฯ 2552 – 2556
ปฏิบัติงานประจําปที่เนนการ แผนปฏิ บัติ ราชการ โดยเน น ที่ น.ย.11.1.1.2 แผนปฏิบตั ิราชการ
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ของศูนยฯ 2556
กระบวนการผลิ ต อย า งเป น ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รู ป ธรรมมี ค วามสอดคล อ ง การศึกษาปฐมวัย
กั บ อั ต ลั ก ษณ ข องหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย
  2.

มีร ะบบและกลไกในการ
ดําเนินตามแผนอยางครบถวน
กําหนดผูรับผิ ดชอบดู แลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผน กํ า กั บ
ติด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการระบุ ตัว
บ ง ชี้ แ ล ะ เป า ห ม า ย วั ด
ความสําเร็จที่ชัดเจน

ศู น ย ฯ นครนายก การจั ด
ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผน
ในการจั ด การเรี ย นการสอน
แ ล ะ ก า ร จั ด โค ร ง ก า ร ให
สอดคลองกับแผนกลยุทธฯ

น.ย.11.1.2.1 โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship)
น.ย.11.1.2.2 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร

  3.

จั ด การเรี ย นการสอนที่
เน น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ โดยมี
การกํ า หนดการฝ ก ปฏิ บั ติ
กิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและใน
ภาคสนาม
มีการสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูไปจัดโครงการใหแก
หนวยงาน/สถานประกอบการ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

ศูนยฯ นครนายก การจัดทํา
ให แ ผนการจั ด การเรี ย นการ
สอนโดยเน นใหนั ก ศึก ษาไดล ง
มือปฏิบัติจริง

น.ย.11.1.3.1 มคอ.3
น.ย.11.1.3.2 มคอ.4
น.ย.11.1.3.3 แฟมสะสมผลงาน
นักศึกษา

  4.

  5.

ศู น ย ฯ น ค รน าย ก ฝ ก ให น.ย.11.1.4.1 โครงการเสริมสราง
นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า โครงการโดย ทักษะการเรียนรูต ามจินตนาการ
การนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปจั ด สําหรับเด็กปฐมวัย
ใหกับสถานศึกษาปฐมวัย

มี โค รงก า ร/แ ผ น ก า ร ศู น ย ฯ น ค ร น า ย ก ก า ร น.ย.11.1.5.1 โครงการชมรม
ใหบริการทางวิชาการแกศิษย วางแผนการจั ด ตั้ ง ชมรมศิ ษ ย ศิษยเกา
ป จ จุ บั น และศิ ษ ย เ ก า อย า ง เก า โดยการบริ ห ารงานของ
ตอเนื่อง
นักศึกษาปจจุบัน
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
11.1
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  6.
มี ก ารจั ด บริ ก ารทาง ศูนยฯ นครนายก สาขาวิชาการศึกษา น.ย.11.1.6.1 โครงการเสริม
วิชาการตอสังคม โดยการมี ปฐมวั ย มี ก ารจั ด บริ การวิช าการ สรางทักษะการเรียนรูตาม
ส ว นร ว มทั้ งนั ก ศึ ก ษาและ ดา นการศึ ก ษาปฐมวัย ในท อ งถิ่ น จินตนาการสําหรับเด็ก
คณ าจารย ข องหลั ก สู ต ร และโรงเรี ย นอนุ บ าลในจั ง หวั ด น.ย.11.1.6.2 โครงการอาสา
การศึกษาปฐมวัย
นครนายก ในลักษณะของการเปด แบงปนรอยยิ้มเพื่อพี่นอง
โอกาสให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มได น.ย.11.1.6.3 โครงการสรางเสริม
แสดงศักยภาพทางทฤษฎีปฐมวัยสู ประสบการณสูเด็กปฐมวัย
การปฏิบัติจริงโดยคํานึงถึงคุณคา
และประโยชนสูงสุดตอสังคมและ
เด็กปฐมวัย
  7.
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ศูนยฯ ไดมีการประเมินโครงการ น.ย.11.1.7.1 สรุปผลการ
โครงการ/แผนงานและนํ า ในทุกๆ โครงการ แลวนําผลมา
ประเมินโครงการ และแนวทาง
ผลการประเมินไปปรับปรุง วางแผนการพัฒนาในการ
การปรับปรุง
แผนระยะยาว
ดําเนินการกิจกรรมครั้งตอไป โดย น.ย.11.1.7.2 รายงานการ
กําหนดลงในแผนการจัดกิจกรรม ประชุมของศูนย
ของศูนย
  8.
มีผลงานของนั กศึก ษา อาจารยของศูนยฯ ไดรวมทีมวิจัย น.ย.11.1.8.1 ใบเกียรติบัตร
หรืออาจารย เผยแพรและ กับอาจารยในมหาวิทยาลัย
สําหรับผูเสนอผลงานวิจัยดีมาก
รับรางวัลระดับชาติ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทําการ ในการประชุมใหญโครงการ
วิจัยเรื่อง การวิจัย
สงเสริมการวิจยั ใน
กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย
ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการ
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนผลงานวิจัย อุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ
ในระดับดีมากและนําเสนอในการ มหาวิทยาลัย 70 แหง ทั่ว
ประชุมใหญโครงการสงเสริมการ ประเทศ
วิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ
มหาวิทยาลัย 70 แหง ทั่วประเทศ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
6
8

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
4
4
 บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนดอัตลักษณของศูนยฯ และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรไดรับรูและถือปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีกิจกรรมทีส่ งเสริมและสนับสนุนการแสดงพฤติกรรมอัตลักษณของศูนยฯ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป จํานวนรอยละ 94.12 สรุปไดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด

ผลดําเนินงาน
จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
17
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
17
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
16
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
17
16

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา =

คะแนนที่ได =

94.12
100

X 100

X5

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 94.12

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4.71
4.71

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
7.80
94.12
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานงานวิจยั และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
5
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพร สรุปได
ดังนี้
รายละเอียด

1. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI
4.บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของสมศ.
5. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ.
6. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลที่ 4 (Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
7. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลที่ 3 (Q3) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
8. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลที่ 2 (Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
9. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลที่ 1 (Q1) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
10. บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI หรือ Scopus
11. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด
12. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
13. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ
14. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
15. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
16. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
17. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด
17. รอยละของคาถวงน้ําหนักผลงาน
18. คาคะแนน

ผลรวม

คา
น้ําหนัก
0.25
0.25
0.25
0.50
0.75

จํานวน
1* 2*
3*

รวม

8
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.75

-

-

-

-

0.75

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

0.125
0.25
0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.75
1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
9.5
31.58

-

-

2
1

-

-

1* = กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2* = กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
3* = กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 10

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
26.31
31.58
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานงานวิจยั และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
6
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน สรุปได
ดังนี้
รายละเอียด

จํานวน
30

1. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
2. จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

9.5

4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน

คะแนนที่ได =

30

=

X 100

9.5
315.78
20

X5

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 20

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
315.78
315.78
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานงานวิจยั และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
7
ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ สรุปไดดังนี้
น้ําหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

รายละเอียด
บทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษากําหนด
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนนักวิจยั ประจําทั้งหมด
ผลรวมคาถวงน้ําหนัก

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ

คะแนนที่ได =

จํานวน

8
2
1
9.5
4

4
9.5

=

42.11
10

X 100

X5

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 10

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
42.11
10.52

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
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5
5
 บรรลุ

มสด. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

76

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
8
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในป การศึก ษา 2556 ศูน ยการศึกษานอกที่ ตั้ง นครนายก มีก ารนําความรูและประสบการณ จากการใหบ ริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย สรุปไดดังนี้
รายละเอียด
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งสวนการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วิธีคํานวณ

จํานวน
2
2
2
6

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภา
สถาบันอนุมัติ

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

คะแนนที่ได =

X 100

6
6

=

100
30

X 100

X5

ผลการประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 30

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
100
100

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
9
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก มีการดําเนินการได ..... ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
  1.

เกณฑ
ผลดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตาม ศูนยฯ นครนายกมีสวนรวมในการ
วงจรคุ ณ ภ าพ (PDCA) เสริ มสร างความเข มแข็ งของชุ มชน
โดยการมี ส ว นร ว มของ และทองถิ่นผานโครงการศึกษาความ
ชุมชนหรือองคกร
พึ งพอใจขององค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํ า บลในจั งหวัดนครนายก ตั้ งแต ป
การศึ กษา 2549 ถึ งป จ จุบั น โดยมี
การลงน ามบั นทึ กความเข า ใจ
(MOU) กับหนวยงานตนสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก และมีการระบุโครงการฯ
ดังกลาวไวในแผนสงเสริมงานวิจัย
ศู น ย ฯ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผล
โครงการ และนํ า ผลการประเมิ น
และขอเสนอแนะและการวิเคราะห
SWOT มาปรั บ ใช กั บ การดํ า เนิ น
โครงการดังกลาวในปงบประมาณ
ถัดไป

หลักฐาน
นย.9.1.1 บันทึกขอตกลงกับ
สํานักงานสงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดนครนายก
นย.9.1.2 โครงการศึกษาความพึง
พอใจขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครนายก
นย.9.1.3 แผนสงเสริมงาน วิจัย
งานวิจัยศูนย
นย.9.1.4 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการศึกษาความ
พึงพอใจขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครนายก
นย.9.1.5 แผนการบริการ
วิชาการป 2557

  2.

บรรลุ เป า หมายตาม
หลังจากดําเนินการโครงการศึกษา
แผนไมต่ํากวารอยละ 80 ความพึงพอใจขององคการบริหารสวน
ตํ า บลในจั ง หวั ด นครนายกเสร็ จ
เรี ยบร อยแล ว มี ก ารเก็ บ รวบรวม
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารซึ่ ง ก็ คื อ ผู บ ริ ห ารของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก ผลการประเมิ นเป นไป
ตามที่กําหนดไวในแผนคือรอยละ 80

นย.9.2.1 รายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากโครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายก มีผล
ความพึงพอใจภาพรวม รอยละ
90.40

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
9. กก ตน ขอ
  3.
ชุ ม ชนหรื อ องค ก รมี
ผลจากการดําเนินการโครงการ นย.9.3.1 รายงานสรุปผลการ
ผู นํ า หรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก าร ศึ ก ษาความพึ ง พอใจขององค ก าร ดําเนินงานโครงการศึกษาความ
เรียนรูและดําเนินกิจกรรม บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ใน จั งห วั ด พึงพอใจขององคการบริหารสวน
อยางตอเนื่อง
นครนายกตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา ตําบลในจังหวัดนครนายก
นย.9.3.2 รายงานสรุปผลการศึกษา
สงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการให
ความพึงพอใจของผูรับบริการ จาก
ความเห็น ขอเสนอแนะและมีสวน
โครงการศึกษาความพึงพอใจของ
รวมในการบริหารชุมชนของตนเอง
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
อยางตอเนื่อง
นครนายก
  4.

ชุ ม ชนหรื อ องค ก ร
สรางกลไกที่ มีการพั ฒ นา
ตนเอง โดยคงอั ต ลั ก ษณ
ข อ งค น ใน ชุ ม ช น แ ล ะ
เอกลั ก ษณ ของท อ งถิ่ น
อยางตอเนื่องหรือยั่งยืน

  5.

มี ผ ล ก ระ ท บ ที่ เกิ ด
ศู นย ฯ นครนายก ได ดํ าเนิ นการ
ประโยชน สรางคุ ณ คาต อ โครงการประเมินความพึ งพอใจของ
สังคม หรือชุมชน/องคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
มีความเขมแข็ง
นครนายกมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา
8 ป สร างประโยชน และคุ ณ ค าต อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
นครนายกและประชาชนอย างเป น
รูปธรรม เชน การกําหนดทิศทางการ
บริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารองค ก ร
ปกครองส วนท องถิ่ น การให บริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน จ. นย.9.4.1 โครงการศึกษาความพึง
นครนายก สรางกลไกในการพัฒนา พอใจขององคการบริหารสวน
ตนเองดวยการสงเสริมใหประชาชน ตําบลในจังหวัดนครนายก
มีสวนรวมในการบริหารองคกรผาน
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก และมีการปรับปรุงการ
ใหบริการประชาชน
นย.9.5.1 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการศึกษาความ
พึงพอใจขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครนายก
นย.9.5.2 รายงานสรุปผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผูรับ บริการ
จากโครงการศึกษาความพึงพอใจ
ขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก

ผลการประเมิน
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
10
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
นย.10.1.1 แผนทํานุบํารุง
มี ก ารดํ า เนิ น งานตาม มีการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
ศิลปวัฒนธรรม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
นย.10.1.2 มคอ. 3 รายวิชา
P: มีการจัดประชุมวางแผนการ
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
นย.10.1.3 มคอ. 3 วิชา
D: ดําเนินการตามแผน ดังนี้
โครงการนวัตกรรมเสริมสรางของ พัฒนาการและการเจริญ เติบโต
ของเด็ก
เลนพื้นบานและของเลนไทย
โบราณจากภูมิปญหาทองถิ่นตาม นย.10.1.4 กิจกรรมดานการ
วิถีความพอเพียง, กิจกรรมตาม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มคอ.3 เชน กิจกรรมทําบุญศูนยฯ นย.10.1.5 รูปเลมโครงการ
กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันพอนวัตกรรมเสริมสรางของเลน
วันแม กิจกรรมวันแหเทียนพรรษา
พื้นบานและของเลนไทยโบราณ
เปนตน
C: มีการประเมินผลโครงการจาม จากภูมปญญาทองถิ่นตามวิถี
ความพอเพียง
แผนและแผนการเรียนการสอน
โดยการจัดทําเปนแบบสอบถาม นย.10.1.6 ประเมินผลกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจของ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ
A: มีการจัดประชุมชี้แจงถึงการ
ดําเนินงานโครงการ เพื่อหา
แนวทางพัฒนาในการจัดทําแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
ตอไป
  2.
บรรลุ เป า หมายตาม ศู น ย ฯ น ค รน าย ก มี ก า ร นย.10.2.1 ประเมินผลกิจกรรม
แผนประจํ า ป ไม ต่ํ า กว า ดําเนิ น การเปนไปตามเป าหมายที่ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
รอยละ 80
วางไว ไมต่ํากวารอยละ 80
นย.10.2.2 รูปเลมโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พื้นบานและของเลนไทยโบราณ
จากภูมปญญาทองถิ่นตามวิถี
ความพอเพียง
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
10. กก ตน ขอ
นย.10.2.3 รายงานประเมินผล
ของแตละโครงการ
  3.

มี ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ศู น ย ฯ น ค รน าย ก มี ก า ร นย.10.3.1 รูปเลมสรุปกิจกรรม
สม่ําเสมอ อยางตอเนื่อง ดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
และมี การติ ดตามงานและมี ส รุ ป วัฒนธรรม
รายงานผลโครงการ/กิจกรรมหลัง
เสร็จสิ้นโครงการทุกครั้งมี

  4.

เกิ ด ป ระโยชน แ ละ ศูนยฯ นครนายก ไดเขารวมจัด
ส ร า งคุ ณ ค าต อ ชุ ม ช น งานประชุมวิชาการนานาชาติ The
ภายใน/ภายนอก
TH ILAC International Conference
on “Language and Culture
Education : Current
Perspectives and Future
Directions” ระหวางวันที่ 22-23
กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม
รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสติ ซึ่งภายในงานมีการจัด
นิทรรศการผลงานวิขาการ และได
จัดทําคูมือความรูเกี่ยวกับของเลน
ไทย

  5.

ได รั บ ก า ร ย ก ย อ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ
นานาชาติ

-

นย.10.5.1 คําสั่งเขารวมจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ
นย.10.5.2 รูปเลมสรุปโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พื้นบานและของเลนไทยโบราณ
จากภูมปญญาทองถิ่นตามวิถี
ความพอเพียง
นย.10.5.3 คูมือความรูเกี่ยวกับ
ของเลนไทย

-

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4
4
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
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4
4
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในป ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก มี ก ารพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และมีการดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
  1.

เกณฑ
ผลดําเนินงาน
ศูน ย ฯ นครนายก มี การประชุ ม
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า บั น ที่ บุ คลากรในการดํ าเนินงานโครงการ
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
ตางๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็น และ
การวางแผนดํ าเนิ น การโครงการ
อยางเปนประชาธิปไตย ผูบริหาร มี
ถ า ยทอดความรู และส ง เสริ ม
พั ฒ นาผู ร ว มงานเพื่ อ ให ส ามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของศูนยฯ
เต็ ม ต าม ศั ก ย ภ าพ โ ด ย เน น
กระบวนการสร า งคุ ณ ค า ให กั บ
บุ ค ลากรในองค ก ร โดยมี ก รอบ
แนวทางและแผนในการพั ฒ นา
บุ ค ล า ก ร ที่ ชั ด เจ น มี ก า ร ส ง
บุ ค ลากรของศู น ย ฯ เข า รั บ การ
ฝ ก อบรมอย า งต อ เนื่ อ ง มี ก าร
จัดทํ าแผนการจัดการความรูเพื่ อ
พั ฒ นาความรูของบุ คลากร และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากรในองคกรผานการประชุม
ประจําเดือน

  2.

สิ่ ง แวดล อ มด า นความ ศู น ย ฯ นครนายก มี การจั ด นย.11.2.1 สรุปโครงการ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ สภาพแวดล อมที่เหมาะสมกับการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
สะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และ จั ด การเรี ย นการสอนโดยเฉพาะ ภูมิทัศนศูนยฯ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ส ะ อ า ด ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะ และตกแต ง อย า งมี
ความสุ นทรี ย ห องประชุ ม ห องน้ํ า
อาคารมีความสะอาด
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หลักฐาน
นย.11.1.1 สรุปการเขารับการ
ฝกอบรมของบุคลากรศูนยฯ
ป 2556
นย.11.1.2 รายงานการประชุม
ประจําเดือนของศูนยฯ
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
11. กก ตน ขอ
  3.
ปรั บ แต ง และรั ก ษาภู มิ ศู น ย ฯ นครนายก การตกแต ง นย.11.3.1 สรุปโครงการ
ทั ศ น ให ส วยงาม สอดคล อ ง สถานที่ ไ ม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิ
กั บ ธรรมชาติ และเป น มิ ต ร ต ล อ ด จ น ป รั บ ภู มิ ทั ศ น อ ย าง ทัศนศูนยฯ
กับสิ่งแวดลอม
ตอเนื่อง โดยกําหนดเปนโครงการ
ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ แ ละภู มิ
ทั ศ น ศู น ย ฯ ทั้ งนี้ ได รั บ ค วาม
รวมมือจากบุคลากรและนักศึกษา

  4.

  5.

นย.11.4.1 สรุปโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่

การจั ด ให มี พื้ น ที่ แ ละ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มอย า ง
สม่ําเสมอ

ศูน ยฯ นครนายก พื้ น ที่ ที่ เอื้ อ
และส ง เสริ ม ต อ การจั ด กิ จ กรรม
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน
ห อ งชมรมอนุ รัก ษ ค วามเป น ไทย
และมีก ารจั ดโครงการในรูป แบบ
อื่ น ๆ แ ล ะ มี ก ารจั ด กิ จ ก รร ม
น าฏ ศิ ลป ใน ม คอ.3 รายวิ ช า
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อ
สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมให กั บ
นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะบุ ค ล าก ร ซึ่ งมี
นั ก ศึ ก ษาเข า มาใช บ ริ ก ารอย า ง
สม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจของ
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษ าที่
เกี่ ยวกั บ ประเด็ น 1 - 4 ไม
ต่ํา กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

ศูน ยฯ นครนายก มีก ารสรุป นย.11.5.1 สรุปความพึงพอใจ
ความพึง พอใจของบุ คลากรและ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
นั กศึ กษาต อโครงการปรับ ปรุง และภูมิทัศนศูนยฯ
อาคารส ถาน ที ่ แ ล ะภูม ิท ัศ น
ศูนยฯ

และภูมิทัศนศูนยฯ
นย.11.4.2 มคอ.3 รายวิชา
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
5
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
5
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
14
การพัฒนาคณาจารย
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการพัฒนาคณาจารย โดยมีคาดัชนีคุณภาพอาจารย คือ 2.95
สรุปไดดังนี้
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม ถวงน้ําหนัก รวม ถวงน้ําหนัก
อาจารย
6.5
13
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
คาดัชนีคุณภาพ (คาน้ําหนักรวม ÷ จํานวนอาจารย)
คะแนนที่ได ( ดัชนีคุณภาพ × 5 ÷ 6)
ประเภท

ปริญญาเอก
รวม ถวงน้ําหนัก
3
15
28 ÷ 9.5
2.94 × 5 ÷ 6

รวมน้ําหนัก
28
28
2.94
2.45

ผลการประเมิน
เปาหมาย
ดัชนี 3

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
2.94
2.94
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
2.45
2.45
 ไมบรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ และมีการ
ดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มี ก ารกํ าหนดกลยุ ท ธ ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด นย.16.1.1.1 แผนกลยุทธและ
และแผนการปฏิบัติงานที่ ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกล
แผนปฏิบัติการป 2556
สอดคล อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ ยุทธในการสงเสริมการจัดการ
นย.16.1.1.2 การกําหนดอัต
ของสถานศึกษา โดยไดรับ เรียนการสอนสาขาการศึกษา
ลักษณ
ก ารเห็ น ชอ บ จาก สภ า ปฐมวัย
นย.16.1.1.3 แผนกิจกรรม
สถาบัน
นักศึกษา
  2.

มีการสรางระบบการมี
ส ว นร ว มของผู เรี ย นและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุ ท ธ ท่ี กํ า ห นดอย า ง
ครบถวนสมบูรณ

  3.

ผลการประเมิ น ของ
ผู เรี ย น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่
สอดคล อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ
ไม ต่ํ า ก ว า 3 .5 1 จ า ก
คะแนนเต็ม 5

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีการเปดโอกาส
ใหคณาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรของศูนยฯ ปฏิบัตติ ามกล
ยุทธ โดยมีการถายทอดกลยุทธจาก
แผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป และกําหนดผูร ับผิดชอบผู
มีสวนรวมในการดําเนินการในแตละ
แผนไวอยางชัดเจน โดยไดคํานึงถึง
การมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของและมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการตางๆ ใน
รายงานผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2556
ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะศูนยฯ
คือ เอกลักษณดา นปฐมวัยได 4.31
จากคะแนนเต็ม 5 สรุปผลไดตาม
รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน

นย.16.1.2.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556
นย.16.1.2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงาน ศูนยฯ ประจําป 2556
นย.16.1.2.3 ผูมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธดานอัตลักษณ

นย.16.1.3.1 รายงานผลการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานศูนยฯ
นครนายก
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
16.1 กก ตน ขอ
  4.
ผล ก ารดํ าเนิ น งาน ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ นย.16.1.4.1 การจัดโครงการสืบ
กอใหเกิดผลกระทบที่เปน ผลการประเมินความพึงพอใจ
สานศิลปะและ วัฒนธรรมขนมไทย
ประโยชน และ/หรือ สราง ของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ขนมทองถิ่นโดยภูมิปญญาทองถิ่น
ดําเนินการตามจุดเนน และ
คุณคาตอสังคม
จังหวัดนครนายกแบบมีรวมเพื่อ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศูนยฯ คือ เอกลักษณ ดานปฐมวัย พัฒนาคุณภาพชีวิต
ได 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 สรุป
ผลไดตามรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน

  5.

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

นย.16.1.4.2 โครงการนวัตกรรม
เสริมสรางของเลนพื้นบานและของ
เลนไทยโบราณจากภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นตามวิถีความพอเพียง

ผู เรี ย น /บุ ค ล าก ร/
คณะ/สถาบั น ได รั บ การ
ยกย อ งห รื อ ยอ มรั บ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ
นานาชาติ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ
ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4
4

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
4
4
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน คาเฉลี่ย 4.30
คะแนน
สรุปไดดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

ลําดับ

ตัวบงชี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สกอ. 1.1
สกอ. 2.1
สกอ. 2.2
สกอ. 2.3
สกอ. 2.4
สกอ. 2.5
สกอ. 2.6
สกอ. 2.7
สกอ. 2.8
สกอ. 3.1
สกอ. 3.2

คะแนนประเมิน
ตน
กก
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4

ลําดับ

ตัวบงชี้

12 สกอ. 4.1
13 สกอ. 4.2
14 สกอ. 4.3
15 สกอ. 5.1
16 สกอ. 5.2
17 สกอ. 6.1
18 สกอ. 7.1
19 สกอ. 7.2
20 สกอ. 7.3
21 สกอ. 7.4
22 สกอ. 8.1
23 สกอ. 9.1
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนประเมิน
ตน
กก
5
4
5
4
5
4
4
5
3
4
91
4.30

ผลการประเมิน
เปาหมาย
คะแนน 4.51

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4.30
4.30

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
4.30
4.30
 ไมบรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ เฉลี่ย 3.59 คะแนน
สรุปไดดังนี้
รายละเอียด
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรบั การประเมินทั้งหมด
3. ผลรวมของคะแนนทีไ่ ดจากการประเมินบัณฑิต
4. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
17
17
61.17
3.59
-

รวม
17
17
61.17
3.59

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4.51 คะแนน

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
3.59
3.59
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
3.59
3.59
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
17
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณ และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีการกําหนดกลยุทธการ ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด นย.17.1.1 แผนกลยุทธของ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล อ งกั บ ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกล
ศูนยการศึกษา ประจําป 2556
ยุ
ท
ธ
ใ
นการส
ง
เสริ
ม
การจั
ด
การ
จุ ด เน น จุ ด เด น หรื อ ความ
และกําหนดเอกลักษณ
เรี
ย
นการสอนสาขาการศึ
ก
ษา
เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ข อ ง
นย.17.1.2 แผนปฏิบัติการ
สถานศึ ก ษา โดยได รั บ การ ปฐมวัย
ประจําป 2556
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
นย.17.1.3 โครงการเปด
หลักสูตรฯ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
นย.17.1.4 แผนกิจกรรม
นักศึกษา
  2.

มี ก ารสร า งระบบการมี
ส ว น ร ว มของผู เ รี ย น และ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ

  3.

ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การตามจุ ด เน น
แ ล ะ จุ ด เด น ห รื อ ค ว า ม
เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ข อ ง
สถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556

ศูนยฯ นครนายก มีการเปด
โอกาสใหคณาจารย นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามกลยุทธ โดยมีการ
ถายทอดกลยุทธจากแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ
ประจําป และกําหนดผูรับผิดชอบ
ผูมีสวนรวมในการดําเนินการใน
แตละแผนไวอยางชัดเจน โดยได
คํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ และมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการตางๆ ใน
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2556 ตาม
รายชื่อผูมีสวนรวมในกิจกรรม
ศูนยฯ นครนายก ไดมีการ
สํารวจผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ศูนยฯ คือ เอกลักษณดานปฐมวัย

นย.17.2.1 แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป 2556
นย.17.2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงาน ศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556
นย.17.2.3 รายชื่อผูมีสวนรวม

นย.17.3.1 รายงานผลการ
ประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ศูนยฯ นครนายก
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
17. กก ตน ขอ
ได 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 สรุป
จากคะแนนเต็ม 5
ผลไดตามรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน มีการบันทึกการรับรอง
การนําไปใชประโยชน
  4.
ผลการดําเนินงานบรรลุ ศูนยฯ นครนายก มีการสรุปผล นย.17.4.1 สรุปโครงการสืบสาน
ตามจุ ด เน น จุ ด เด น หรื อ การดําเนินงานที่บรรลุตาม
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถิ่น
เอกลั
ก
ษณ
จุ
ด
เน
น
จุ
ด
เด
น
หรื
อ
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะของ
โดยภูมิปญ
 ญาทองถิ่นจังหวัด
สถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะเกิ ด ผ ล ความ เชี่ยวชาญเฉพาะของ
นครนายกแบบมีรว มเพื่อพัฒนา
กระทบที่ เกิดประโยชน และ มหาวิทยาลัยที่กําหนดซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนและคุณคา คุณภาพชีวิต
สรางคุณคาตอสังคม
นย.17.4.2 สรุปโครงการ
ตอสังคม โดยทุกกิจกรรมมี
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
การบูรณาการอัตลักษณดาน
การศึกษาปฐมวัยเขากับวิถีชีวิต พื้นบานและของเลนไทยโบราณ
แบบภูมิปญญา ทองถิ่นตามวิถี จากภูมิปญญาทองถิ่น ตามวิถี
ความพอเพียง ซึ่งเปนกิจกรรม ความพอเพียง
ที่อาจารย นักศึกษาและ
บุคลากร ทุกคนไดมสี วนรวมใน
พัฒนาตนเองจนไปสูการพัฒนา
ทองถิ่น และสังคมตอไป
  5.
ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/
สถานศึกษามีเอกลักษณตาม
จุ ด เน น จุ ด เด น หรื อ ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ กํ า หนด
และได รั บ ก ารยอ มรั บ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ
นานาชาติ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
4
4
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
4
4
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายในสถาบัน)
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ในประเด็น
ดานการบริหารสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 D และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
มีก ารดํ าเนิ น งาน ศู นย ฯ นครนายก ได ดํ าเนิ นโครงการ นย.18.1.1.1 แผนยุทธศาสตร
ตามวงจรคุ ณ ภ าพ เพื่อชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคม ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ป
(PDCA)
ในด า นสถานศึ ก ษา มี ก ระบวนการ การศึกษา 2556
บริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณ ภาพ นย.18.1.1.2 โครงการพัฒนาผูนํา
ผู เ รี ย น โดยมี ก ารวางแผน การจั ด เครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
กิ จ กรรม จั ด สภาพแวดล อ ม และสิ่ ง นักศึกษาเชิงบูรณาการ
อํ านวยความสะดวกในสถานศึ กษา มี นย.18.1.1.3 โครงการหลักสูตร
ความรวมมือกับทุกฝาย และการติดตาม เสริมสรางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถี
ประเมิ นผลตามแนวทางการดําเนิ นงาน บัณฑิตของนักศึกษา
ของสถานศึ กษา 3 ดี (3D) การกํ าหนด นย.18.1.1.4 โครงการบูรณาการ
นโยบาย จั ดทํ าแผนพั ฒนาสถานศึ กษา คุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแก
นย.18.1.1.5 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธสวนดุสิตเกมส
DEMOCRACY ด า น ก า ร ส งเส ริ ม
นย.18.1.1.6 โครงการบูรณาการ
ประชาธิปไตย คื อ การมี ความตระหนั ก
คุณธรรม จริยธรรม
เห็ นความสํ าคัญ ศรัทธา และเชื่ อมั่ นใน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
ไทยฯ
พระมหากษั ตริยเปนประมุข รังเกียจการ
ทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
DECENCY ด าน ก ารส งเส ริ ม ให มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย คือ
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม
รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติ
ในการดํารงชีพสืบไป DRUG – FREE ดาน
การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด คือ
มีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติด
และรูจักการหลีกเลี่ยง
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
18.1. กก ตน ขอ
  2.
ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงานตาม นย.18.1.2.1 รายงานสรุปผลการ
บ ร ร ลุ
เป าห มายตาม แผนงานที่ระบุไว จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ดําเนินโครงการพัฒนาผูนาํ
แผนประจําปไม และบรรลุเปาหมายตามแผนงานไม ต่ํากวา เครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
ต่ํ า กว า ร อ ยละ รอยละ 80
นักศึกษาเชิงบูรณาการ ความพึง
80
พอใจภาพรวม รอยละ 83
นย.18.1.2.2 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการหลักสูตรเสริมสราง
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ วิถีบัณฑิตของ
นักศึกษา ความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 84
นย.18.1.2.3 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 94
นย.18.1.2.4 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธ
สวนดุสติ เกมส ครั้งที่ 2 ความพึง
พอใจภาพรวม รอยละ 88
นย.18.1.2.5 รายงานสรุปผลการ
เรียนรูต ามจินตภาพ ความพึงพอใจ
ภาพรวมรอยละ 80 รวมทั้ง 5
โครงการความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 82
  3.

มี ป ระโยชน ศู น ย ฯ นครนายก ได ดํ า เนิ น โครงการ
และสรางคุณ คา สถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) ภายในศู น ย และ
ตอคนในสถาบัน ศูน ยก ารศึ กษาทั้ งหมดของมหาวิท ยาลั ย
และจากผลการดําเนินโครงการดังกลาวได
สรางประโยชน และสรางคุ ณคาต อสถาบั น
ทําใหนักศึกษามีความรักศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย ในการจัดการศึกษา การเรียนรู
ในศู นย ฯ นั ก ศึ ก ษาใช ก ระบวนการของ
ระบอบประชาธิปไตย ในการคิดสรางรังสรรค
โครงการตางๆ โดยการรับฟง ความเห็นจาก
ทุกฝายตามวิถีประชาธิปไตยได
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นย.18.1.3.1 โครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ
นย.18.1.3.2 โครงการหลักสูตร
เสริมสรางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถี
บัณฑิตของนักศึกษา
นย.18.1.3.3 โครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
นย.18.1.3.4 รายงานสรุปผลแผน
ยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ปการศึกษา 2556
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
18.1. กก ตน ขอ
อย างน าชื่ น ชม นั กศึ กษ ามี ความ
ภาคภู มิ ใจในความเป น ไทย ได มี ส ว น
ร ว มกั บ ชุ ม ชนในการดํ า เนิ น การจั ด
กิจกรรมตางๆ เพื่ออนุรักษและธํารงคไว
ซึ่ งศิ ลปะ และวั ฒนธรรมความเป นไทย
เชน โครงการพัฒนา ผูนําเครือขายเพื่อ
สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ
โครงการหลั กสูตรเสริมสรางเพื่ อพั ฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะวิ ถี บั ณ ฑิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
เปนตน
  4.

ศู น ย ฯ นครนายก ได ดํ า เนิ น การ
มี ผ ล ก ระ ท บ ที่
เกิ ด ประโยชน แ ละ โครงการสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) ซึ่ งมี
ส ร า ง คุ ณ ค า ต อ ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา
สถาบัน
ต อ ชุ ม ชนหรื อ สั งคม คื อ คณาจารย
นั กศึ กษา และชุ มชน ได ร วมกั นในการ
ธํ ารงค ไว ซึ่ งวิ ถี ประชาธิ ป ไตย สื บ สาน
วั ฒ นธรรมไทยและสามารถผนวก
กระบวนการของโครงการสถานศึกษา 3
ดี เขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของ
นั ก ศึ ก ษ าใน ชี วิ ต ป ระ จํ าวั น แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนใน
รายวิ ช าเพื่ อ ให ไ ด คณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค

  5.

ได รับการยกยอ ง
ระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ
นานาชาติ

นย.18.1.4.1 รายงานสรุปผล
แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ปการศึกษา
2556

ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
4
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
4
 บรรลุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 (ภายนอกสถาบัน)
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ในประเด็น
ดานการบริหารสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 D และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
  1.
ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ นย.18.2.1.1 แผนยุทธศาสตร
มี ก ารดํ า เนิ น งาน
ต าม ว งจ รคุ ณ ภ าพ เพื่อชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคม ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ป
(PDCA)
ในด า นสถานศึ ก ษามี ก ระบวนการ การศึกษา 2556
บริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพ
นย.18.2.1.2 คําสั่งองคการ
ผู เรี ย น โดยมี การวางแผนการจั ด
บริหารสวนตําบลกบินทรที่
กิ จ กรรม จั ด สภาพแวดล อ ม และสิ่ ง
150/2556 ลงวันที่ 10 เมษายน
อํ านวยความสะดวกในสถานศึ กษา มี
2556
ความรวมมือกับทุกฝาย และการติดตาม
ประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงาน
ของสถานศึ กษา 3 ดี (3D) การกํ าหนด
นโยบาย จัดทํ าแผนพั ฒนาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) และนํ า
ความรูที่ใชไปสงเสริม และสนับสนุนการ
พั ฒ นาศู นย เยาวชน ต.กบิ นทร จ.
นครนายก

  2.

บรรลุ เ ป า ห มาย ศู นย ฯ นครนายก ได ดํ าเนิ นโครงการ
ตามแผนประจํ า ป ไ ม พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิ งบู รณาการ ซึ่งรอยละ 80
ต่ํากวา รอยละ 80
ของอาจารยและนัก ศึก ษาที่เ ขา รว ม
โครงการมีค วามรูเ พิ่ม ขึ้น มีความพึง
พอใจ และจะนํ าความรู ไปใช ให เกิ ด
ประโยชน ซึ่งถือวาไดบรรลุเปาหมายตาม
แผนงานที่กําหนดไว
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นย.18.2.2.1 สรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพื่อ
สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา
การ มีผลความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 83
นย.18.2.2.2 รายงานผลโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พื้นบานและของเลนไทยโบราณ
ทางภูมิปญญาทองถิ่น ตามวิถี
ความพอเพียงมีผลความพึงพอใจ
รอยละ 94
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94
ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
18.2. กก ตน ขอ
  3.
มีป ระโยชน แ ละสราง ศู น ย ฯ นครนายก ได ดํ า เนิ น นย.18.2.3.1 สรุปผลการดําเนิน
คุณคาตอคนในชุมชน
โครงการพั ฒ นาผูนํ าเครือข ายเพื่ อ โครงการพัฒนาผูนําเครือขาย
สงเสริม กิจการนัก ศึกษาเชิงบูรณา เพื่อสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง
การ โครงการหลักสูตรเสริมสราง บูรณาการ มีผลความพึงพอใจ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะวิ ถี บั ณ ฑิ ต ภาพรวมรอยละ 83
ของนักศึกษา และโครงการบูร ณา
นย.18.2.3.2 สรุปผลการดําเนิน
การคุณ ธรรมจริยธรรม มีประโยชน
โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพื่อ
สรางคุณคา
พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ
ชุมชน คือ องคการบริหารสวนตําบล นักศึกษา
กบินทร
นย.18.2.3.3 สรุปผลการดําเนิน
รายงานสรุปประเมิ นผลความสํ าเร็ จ โครงการบูรณาการคุณธรรม
ของการดําเนินโครงการไวเปนลายลักษณ จริยธรรม
อักษร แล วนํ าผลการสรุปเขาที่ ประชุ ม
นย.18.2.3.4 สรุปผลแผน
เพื่ อการนํ าองคความรูมาบู รณาการกั บ
ยุทธศาสตรตามนโยบาย
การเรียนการสอนหรือปรับปรุงงานการ
สถานศึกษา 3D ปการศึกษา
ป องกั น แก ป ญหาของสั งคมในการจั ด
2556
กิจกรรมครั้งตอไปตามวงจร PDCA
  4.

มี ผ ล ก ระ ท บ ที่ เกิ ด ศู น ย ฯ นครนายก มี โ ครงการ นย.18.2.4.1 สรุปผลแผน
ประโยชนและสรางคุณคา พั ฒ นาผู นํ า เครื อ ข า ยเพื่ อ ส งเสริ ม ยุทธศาสตรตามนโยบายสถาน
ตอชุมชนหรือสังคม
กิ จ การนั ก ศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณ าการ ศึกษา 3D ปการศึกษา 2556
โครงการหลั ก สู ต รเสริ ม สร า งเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะวิ ถี บั ณ ฑิ ต ของ
นักศึก ษา และโครงการบู รณาการ
คุณธรรมจริยธรรม โดยโครงการที่
จัดขึ้นมี ผลกระทบที่ เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
กล า วคื อ โครงการดั ง กล า วเกิ ด
การบูรณาการการเรียนการสอน การ
บริการ วิชาการสูชุมชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาชุมชน คือ องคการบริหาร
ส วนตํ าบลกบิ นทร ซึ ่ง ทํ า ใหช ุม ชน
แ ล ะ ส ัง ค ม ม ีค ว า ม เข ม แ ข็ ง
ปราศจากยาเสพติด
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ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เกณฑ
ผลดําเนินงาน
หลักฐาน
18.2. กก ตน ขอ
  5. ไ ด รั บ ก า ร ย ก ย อ ง
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ
นานาชาติ
ผลการประเมิน
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินการ
SAR
คณะกรรมการ
5
4
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คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
SAR
คณะกรรมการ (= บรรลุ ,  = ไมบรรลุ)
5
4
 บรรลุ
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