
หนังสือรับรองการติดตามและประเมินผล 
 

  1.  คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาภายใน ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยยึด
แนวทางมาตรฐานคุณภาพ สกอ. และสมศ. ในการตรวจประเมิน วันท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 โดยได
ศึกษาวิเคราะหเอกสารประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) ขอมูลเก่ียวของ เอกสารหลักฐานท่ีใชอางอิง 
รวมท้ังการสัมภาษณผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน
ประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เห็นชอบกับรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ 
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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2556  โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ สกอ. และสมศ. เปน
กรอบของการประเมินคุณภาพ เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 จึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือ
สรุปขอคนพบจาการวิเคราะหเอกสารประเมินคุณภาพตนเอง(SAR) ขอมูลเก่ียวของ  เอกสารหลักฐานท่ี
ใชอางอิง รวมท้ังการสัมภาษณผูบริหารหลักสูตร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา 
ผูประกอบการท่ีใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงพบวามีผลดําเนินการหลายดานมีคุณภาพอยูใน
ระดับดีและมีหลายดานควรไดรับการปรับปรุงแกไข ซ่ึงปรากฏขอเสนอแนะอยูในสวนของผลการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง นครนายก และผูเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
จัดการศึกษาตอไป 
 
 

................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 
     วันท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ พบวา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใตมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.และสมศ. รวมท้ังสิ้นจํานวน 34 
ตัวบงชี้   โดยแบงเปน 

ตัวบงชี้มาตรฐานของ สกอ. จํานวน     21     ตัวบงชี้  
ตัวบงชี้มาตรฐานของ สมศ. จํานวน     13     ตัวบงชี้ 
พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ. มีคาเทากับ  4.40 ผลประเมินเฉลี่ยอยูใน

ระดับดี โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
1. ผลประเมินจําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 

ปจจัยนําเขา(Input) มีคะแนนเฉลี่ย  3.75  ผลประเมินระดับ ดี 
กระบวนการผลิต(Process) มีคะแนนเฉลี่ย  4.56  ผลประเมินระดับ ดีมาก 
ผลผลิต(Output) มีคะแนนเฉลี่ย  4.40   ผลประเมินระดับ ดี 

2. ผลประเมินจําแนกตามองคประกอบมาตรฐาน 9 ดานมีผลดังนี้ 
อยู ในระดับ  ดีมาก ไดแก  ดานองคประกอบท่ี 3, 4, 9 เฉ ล่ีย 5.00 คะแนน ดาน

องคประกอบท่ี 5, 6 เฉล่ีย 4.67 คะแนน  
          3. ผลประเมินจําแนกตามมาตรฐานการอุดมศึกษามีผลดังนี้ 

อยูในระดับ ดี ไดแก ดานองคประกอบท่ี 2 เฉล่ีย  4.25 คะแนน ดานองคประกอบท่ี 1  
เฉล่ีย 4.15 คะแนน  

4. ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวช้ีวัดประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานของ 
สมศ. พบวา  

4.1 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน(ตัวบงชี้1-15)  เฉลี่ยเทากับ  4.58  คะแนน ผลประเมิน ดีมาก 
4.2 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ(ตัวบงชี้16-17) เฉลี่ยเทากับ 3.86 คะแนน ผลประเมิน ดี 
4.3 กลุมตัวบงชี้มาตรการเสริม(ตัวบงชี้18) เฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน ผลประเมิน ดี 

เม่ือพิจารณาตามเกณฑการรับรองมาตรฐาน (กําหนดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 
พบวา 

คะแนนเฉลี่ยรวม  เทากับ 4.36 คะแนน ผลประเมิน ดี 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก (ตัวบงชี้ 1-11) เทากับ 4.88 คะแนน ผลประเมิน ดีมาก 
ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย  สูงกวา เกณฑการรับรองมาตรฐานของ สมศ. 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินมีความเห็นเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก บางประเด็นดังตอไปนี้ 
1. ควรกําหนดเปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมนําเสนอ

ผลงานวิชาการ และกําหนดเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ และควรกําหนดเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการศึกษาและมีการประเมินอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนรูปธรรม มีการติตามอยางตอเนื่องในการพัฒนา

บุคลากรในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  



3. ศูนยฯ ตองสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการรวมกับนักศึกษาเพ่ือตีพิมพและ

เผยแพรดานการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการมากข้ึน 

4. การดําเนินการตางๆ ควรทําอยางเปนระบบ ต้ังแตการวางแผน มอบนโยบาย นําไปสูการเผยแพร 

จนเกิดการสังเคราะห และนําไปพัฒนาปรับปรุง โดยมีการเก็บขอมูลหลักฐานในทุกๆ กระบวนการ 

5. ควรมีจุดเนนเรื่องของระบบและกลไกท่ีชัดเจน 

6. การไดมีโอกาสรวมมือกับทองถ่ินควรจะมีระบบข้ันตอนสํารวจความตองการ 

7. ศูนยฯ มีความเสี่ยงเยอะมาก ซ่ึงสวนใหญยังคงเปนเรื่องของการเงิน ดังนั้นควรจะมีการวาง

ระบบดานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปรับหรือทําโครงการท่ีแกปญหาความเสี่ยงเฉพาะเรื่องนั้นๆ 

จึงจะถือวาเปนการบริหารความเสี่ยง 

8. โครงการของนักศึกษาเสนอใหมีการจัดทําโครงการตามแบบ PDCA ดวย 

9. การเขียนผลการดําเนินงาน เสนอแนะใหระบุหมายเลขเอกสารอางอิงตอทายทุกกิจกรรมท่ี

ศูนยฯ ดําเนินการ เพราะศูนยฯ มีจุดแข็งดานกิจกรรมท่ีสามารถเขารวมกับหนวยงานภายนอกได  

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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บทสรุปผูบริหาร 
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