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สวนท่ี 2 

ผลการติดตามและประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สกอ. และ สมศ. 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีกระบวนการพัฒนาแผนมีการดําเนินการได 8 ขอ 
ดังน้ี  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  

 
 
 
 

1.      มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมสีวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญตัิ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

ศูนยฯ นครนายก  ไดจดัทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย และคาํสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายนอกสถาบันใน
การดําเนินการจัดแผนกลยุทธ
ของศูนยฯ ใหมีความเช่ือมโยงกับ
แผนการอุดมศึกษา แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร
ของจังหวัดและพิจารณาจาก 
อัตลักษณและความเช่ียวชาญ
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงและ
จัดทําแผนกลยุทธของศูนย 
แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

นย.1.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการทบทวนผลการปฏิบัติ

ตามแผนกลยุทธ 

นย.1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

นย.1.1.1.3 แผนภาพแสดงความ

เช่ือมโยงของแผนกลยุทธ 

นย.1.1.1.5 แผนกลยุทธของศูนย

การศึกษา 

นย.1.1.1.6 แผนปฏิบัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  2.       มีการถายทอดแผน    
กลยุทธระดับสถาบันไปสูทุก
หนวยงานภายใน 

   ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
แผน และการถายทอดแผนกล
ยุทธไปยังหนวยงานและบุคลากร
ผานการประชุม รายงาน การ
ประชุมประจาํเดือน เว็บไซต ปาย 
ประกาศอ่ืน  ๆมีการบันทึกการ
ประชุม ปฏิบัติการจัดทําแผนกล
ยุทธระดับหนวยงาน Flow chart 
แสดงวิธีการถายทอดกลยุทธ
ระดับสถาบันไปสูหนวยงาน และ
ตารางวิเคราะหความ เช่ือมโยง
ระหวางแผนกลยทุธสถาบันกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน 

นย.1.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 

นย.1.1.2.2 รายงานการประชุม 

ถายทอดแผนกลยุทธ 7 ก.พ.57 

นย.1.1.2.3 สื่อเว็บไซตท่ีมีการ

ถายทอดกลยุทธ 

นย.1.1.2.4 Flow chart วิเคราะห 

ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ

สถาบันกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
1.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  3.      มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางดาน
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนยฯ นครนายก  จัดทํา Flow chart  
แสดงข้ันตอนการแปลงแผนกล
ยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํป
ครบตามพันธกิจ มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะ กรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และคําสั่งปรบัปรุง
แผน ปฏิบัติการประจําป และ 
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป
ตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
 

นย.1.1.3.1 Flow chart วิเคราะห 

ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยทุธ

สถาบันกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

นย.1.1.3.2 คําสั่งจัดทําแผน 

ปฏิบัติการประจาํป 2556 และ 

2557 

นย.1.1.3.3 รายงานการประชุม สภา

มหาวิทยาลยั 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละ 
ตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

ศูนยฯ นครนายก มีการประชุม
การจัดทําตัวบงช้ีและเปาหมาย 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีมี
ความสอดคลองแผนกลยุทธและ
แผน ปฏิบัติการประจําป รายงาน
การประชุมผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาท่ี ปฏิบัตติามตัวบงช้ี 
 

นย.1.1.4.1 แผนปฏิบัติการ

ประจําป 2556  

นย.1.1.4.2 ตัวบงช้ีแผนกลยุทธ 

ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง

นครนายก 

  5. มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ครบ 
4 พันธกิจ 

ศูนยฯ นครนายกมีการจัดทํา 
Flow chart แสดงข้ันตอนแผน 
ปฏิบัติงานประจําปโดยแยกตาม
พันธกิจหรือทําปฏิทินการ
ดําเนินงานตามปฏิทินการ
ดําเนินงานป 2556 
 

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

  6. มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือ
พิจารณา 
 

ศูนยฯ นครนายก จัดทําคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการตดิตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน 6 
เดือน และ 9 เดือน ตอผูบรหิาร 
และบันทึกการประชุมผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป กรณไีมเปนไปตามแผน
แนวทางแกไขปรับปรุงตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป 
 
 

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

มหาวิทยาลยั 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
1.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  7. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบัน เพ่ือ
พิจารณา 
 

ศูนยฯ นครนายก จดัทํารายงาน 
การประเมินประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธและเปรียบเทียบผล
ของตัวบงช้ีการดาํเนินงานตาม
แผนกลยุทธกับคาเปาหมาย 
รายงานผลการประชุมผู บริหาร
สถาบันหรือประชุมสภาสถาบัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีตัวช้ีวัด 6 ตัว 
ศูนยฯ นครนายกมี 4 ตัว การ
ดําเนินงานจึงสําเร็จ 4 ตัว คิด
เปนรอยละ 100 

นย.1.1.7.1 รายงานตดิตามการ 

ดําเนินการตามแผนกลยุทธ

ประจําป 

นย.1.1.7.2 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยั 

  8. มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การประจําป 

ศูนยฯ นครนายก ไดจัดทํา 
รายงานการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
และจัดทําแผนปรับปรุง 
รายงานผลการการจัดทําแผน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตามขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมผูบริหาร
สถาบันท่ีเก่ียวกับแผน
ปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําปตอ
ผูบริหารสถาบัน 

นย.1.1.8.1 รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลยั 

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ขอ 8 8 5 5  บรรล ุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  ศูนยฯ นครนายก มีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีเปนข้ันตอน มีการประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนเปนระยะๆ ทําใหได

แผนพัฒนาองคกรท่ีมีความเปนพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  1. ควรกําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  2. ควรทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนยฯ ใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับการนําไปสูการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงค และตัวช้ีวัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามทิศทางและพันธกิจหลักของศูนยฯ 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้   
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร  มี
การดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี  
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  

 
 
 
 

1.      มีระบบและกลไกการเปด
หลักสตูรใหมและปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

ศูนยฯ นครนายก มรีะบบและ
กลไกการเปดหลักสตูรใหม และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดม ศึกษา 
โดยยดึตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลยัซึ่งปรากฏอยูใน
คูมือระบบและกลไกการเปดปด
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย โดย
ศูนยนครนายกไดดําเนินการ
ตามระบบท่ีวางไว โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ บรหิาร
หลักสตูร 
 

นย.2.1.1.1 คูมือเปด-ปด

หลักสตูร 

นย.2.1.1.2 คูมือระบบกลไกการ

พัฒนาหลักสตูร 

นย.2.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการหลักสูตร 

นย.2.1.1.4 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

  2.     มีระบบและกลไกการปด
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

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

นย.2.1.2.1 คูมือเปด-ปด

หลักสตูร 

นย.2.1.2.2 โครงการเปด

หลักสตูรระดับปริญญาตรี 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

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 

หลักสตูรศึกษา ศาสตรบัณฑิต 

สาขาการศึกษาปฐมวัย มีการ  

นย.2.1.3.1 คูมือการบริหาร

หลักสตูร 

นย.2.1.3.2 คูนักศึกษา 

นย.2.1.3.3 คําสั่งแตงตั้ง 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและการเรยีน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยัง
ไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน
ตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสตูรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย (หมาย
เหตุ : สําหรับหลักสตูรเกาหรือ
หลักสตูรปรับปรุงท่ียังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา แหงชาติ มีการ

ประเมินผล ตามตัวบงช้ีผล

การดําเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการ

เรียนการสอน  

 

คณะกรรมการหลักสตูร 

นย.2.1.3.4 มคอ.1 มาตรฐาน 

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

นย.2.1.3.5 มคอ.2 กรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิกับการพัฒนา 

รายละเอียดของหลักสตูร 

นย.2.1.3.6 มคอ.3 รายละเอียด ของ

รายวิชา 

นย.2.1.3.7 มคอ.4 รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม 

นย.2.1.3.8 มคอ.5 รายงานผล

การดําเนินการของรายวิชา 

นย.2.1.3.9 มคอ.6 รายงานผล

การดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม 

นย.2.1.3.10 มคอ.7 รายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร 

นย.2.1.3.11 รายงานการประชุม

หลักสตูร 

  4.      มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจดั
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสตูรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร 
 

     ศูนยฯ นครนายก มี
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุม การดําเนินการ การ
ประเมินผลของหลักสตูรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรฯ มีการประเมิน
หลักสตูรในสาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

นย.2.1.4.1 คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการหลักสูตร 

นย.2.1.4.2 มคอ.7 รายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร 

 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

http://www.thaiall.com/tqf/computer_m1.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m1.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m2.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m2.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m2.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m3.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m3.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m4.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m4.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m5.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m5.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m6.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m6.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m6.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf


17 

 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  5.      มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสตูรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสตูรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 
ครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

ศูนยฯ นครนายก มี
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ มีการ
พัฒนาหลักสตูรตามผลการ
ประเมิน และมีการประเมินผล
การดําเนินงานของทุก
หลักสตูรผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงช้ี 

นย.2.1.5.1 คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการหลักสูตร 

นย.2.1.5.2 มคอ.7 รายงาน    

ผลการดําเนินการของหลักสูตร 

นย.2.1.5.3 รายงานการประชุม

หลักสตูร 

นย.2.1.5.4 ผลการประเมิน

อาจารยผูสอน 

นย.2.1.5.5 ผลการประเมิน

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  6.      มีความรวมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร
ระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวา
รอยละ 30 ของจํานวน
หลักสตูรวิชาชีพท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัด

กิจกรรม ระหวางสถาบันท่ีมี

การเปดหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย และโรงเรยีนท่ีเปน

แหลงฝกประสบการณแก

นักศึกษา อันจะเปนการ

พัฒนาหลักสตูร รวมท้ังพัฒนา

นักศึกษาในดานการประกอบ

วิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ  

นย.2.1.6.1 บันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU) รวมกับ โรงเรียน

อนุบาลคุณากรในพระราชูปถัมภ

ของพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นย.2.1.6.2 บันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU) รวมกับ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 6 6 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงฝก
ประสบการณแกนักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

เพ่ิมกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากขึ้น และปรับหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน จังหวัดนครนายก  

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
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ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีจํานวนอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกจํานวนรอยละ 31.58 
สรุปไดดังน้ี 
 

รายละเอียด จํานวน (คน) 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  9.5 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  - 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา   - 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา   3 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา 
     (กรณีใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึน) 

- 

 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  = 
3 X 100 
9.5 

                                                                   =           รัอยละ 31.58  
 
2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ คะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได      = 31.58 
 
X 5 =       5 คะแนน 

18.4 
   
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(=บรรล ุ, = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 18.4 รอยละ 18.4 รอยละ 31.58 5 5  บรรล ุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  ศูนยฯ นครนายก มีบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกแลว จํานวน 3 คน และขณะน้ีกําลังอยูระหวางการ

ทําดุษฎีนิพนธอีกจํานวน 1 คน และกําลังศึกษาตออีก 1 คน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  สงบุคลากรไปศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนรอยละ
0.00 สรุปไดดังน้ี 
 
รายละเอียด จํานวน (คน) 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  9.5 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  9.5 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาตราจารย   - 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   - 
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย   - 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา  
(กรณีใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึน) 

- 

 
    1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  = 
0 X100 
                 9.5 

                                                                  
                                                                        =       0.00 

  
    2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนท่ีได      = 0.00 

 
X 5 

              0.00 
 
                               =  0.00 

 
 

ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ  0 รอยละ  0 รอยละ  0 0 0  ไมบรรล ุ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานวิชาการในสาขาท่ีศูนยฯ เปดการเรยีนการสอน หรือในสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีระบบพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  มี
การดําเนินการได  7 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารยท้ัง
ดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
การวิเคราะหขอมลูเชิง
ประจักษ 

   ศูนยฯ นครนายก มีแผนพัฒนา
คณาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําปท่ีสอดคลองกับ
แบบประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และการจัดบุคลากรตามสายงาน
หรือความถนัดแตละบุคคลตาม 
คูมือการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
งานและประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของบคุคลากร สาย
สนับสนุน ประจําศูนยการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

นย.2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร

นย.2.4.1.2 แบบประเมิน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

นย.2.4.1.3 คูมือการประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิของงานและประเมนิ 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

ของบคุคลากรสายสนับสนุน 

ประจําศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

  2.      มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากร
นํามาพัฒนางานท่ีปฏิบัติโดยสง
บุคลากรเขารวมอบรมสัมมนา และ
มีการสํารวจความ ตองการการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรใน
ศูนยฯ 

นย.2.4.2.1 สรุปการเขารวม

อบรมสมัมนาของบุคลากร 

นย.2.4.2.2 ผลการสํารวจความ

ตองการการพัฒนาของบุคลากร 

  3.      มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพท่ีดีและสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   ศูนยฯ นครนายกมีการจัดสภาพ 
แวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน หองทํางานและ
สภาพ แวดลอมโดยรอบ อีกท้ัง
มหาวิทยาลยั ยังมีสวัสดิการการ
ตรวจสุขภาพประจาํปใหกับ
บุคลากร, การขอรับทุน พัฒนา
บุคลากรการศึกษา, กองทุนสะสม 
เลี้ยงชีพ, สมาชิกสหกรณ บุคลากร
ภายในศูนยฯ มีปฏสิัมพันธกัน  มี
การรับประทานอาหารรวมกัน มี  

นย.2.4.3.1 เอกสารสภาพ 

แวดลอมและภมูิทัศนศูนยฯ 

นย.2.4.3.2 เอกสารสวัสดิการ

ตรวจสุขภาพ, ขอรับทุนการ 

ศึกษา, กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ, 

สมาชิกสหกรณ 

นย.2.4.3.3 การเสรมิสรางมนุษย

สัมพันธ, กําลังใจกลุมสมัพันธ, 

กิจกรรมของบุคลากร 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.4 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

    กิจกรรม สังสรรคท้ังภายในและ
นอกศูนย   

 

  4.      มีระบบการตดิตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะ
ท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรยีนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

   ศูนยฯ นครนายก จัดใหมี

ระบบหรือข้ันตอนการติดตามให

คณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ี

ไดจากการพัฒนามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการ

วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ตลอดจนการปฏิบัติงานในทุก

หลักสตูรการฝกอบรม หรือทุก

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการ

เพ่ิมความรูและทักษะการ

ปฏิบัติงาน เชน  

- กําหนดแนวทาง  

- การติดตามประเมินผล

สัมฤทธ์ิของการอบรม 

นย.2.4.4.1 สรุปการอบรม 
ประชุม สมัมนาของบุคลากร 

  5.      มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคมุใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัต ิ

ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดาน
จรรยาบรรณแกคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ใหความรู
กิจกรรมสงเสริม ปลูกฝง
จรรยาบรรณและตดิตามผล
อยางตอเน่ืองโดยยดึคูมือ
จรรยาบรรณและรายงานผล
การดําเนินงานดานจรรยาบรรณ
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัย 
และมีการประชาสัมพันธให
บุคลากรรับทราบจรรยาบรรณ
โดยแจงในท่ีประชุม 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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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

2.4 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  6.      มีการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินความสําเรจ็ของ
แผนการบริหารโดยยึดแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมท้ังแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลตอไป 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

นย.2.4.6.1 ผลการประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากรตอแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรของ

ศูนยฯ 

นย.2.4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan :IDP) 

  7.      มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

   ศูนยฯ นครนายก มีแผน
ปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุน รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุง
การบริหารและพัฒนา
บุคคลากร 

นย.2.4.7.1 แผนปรับปรุงบรหิาร
และพัฒนาบุคลากรตามผลการ
ประเมิน                

ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 7 7 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  บุคลากรท่ีมีความชํานาญในงานวิชาการ อาจจะมีการจัดการความรู ถายทอดประสบการณใหกับบุคลากรในศูนย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  1. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองในมีความชํานาญและเช่ียวชาญ และวางแผนกําหนดเสนทางพัฒนาตนเอง

ในงานท่ีรับผิดชอบ 

  2. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองเพ่ือขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน สายสนับสนุน ระดับตาํแหนงท่ีทําได 5 ระดบั  

   2.1 ระดับปฏิบัติการ 

   2.2 ระดับชํานาญการ 

   2.3 ระดับชํานาญการพิเศษ 

   2.4 ระดับเช่ียวชาญ 

   2.5 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

  3. บุคลากรทุกตาํแหนงพัฒนางานตนเองเพ่ือขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน สายวิชาการ ระดับตําแหนงท่ีทําได 4 ระดับ 

   3.1 อาจารย 

   3.2 ผูชวยศาสตราจารย 

   3.3 รองศาสตราจารย 

   3.4 ศาสตราจารย 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

2.5 หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีการจัดการหองสมดุ  อุปกรณการศึกษา  และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู มีการดาํเนินการได  7  ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.     มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพ่ือใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง 

   ศูนยฯ นครนายก จัดบริการ

เครื่องคอมพิวเตอรใหแก

นักศึกษา โดยนักศึกษาแตละ

คนมีคอมพิวเตอรชนิดพกพา

ใชหน่ึงคนตอหน่ึงเครื่อง และมี

บริการคอมพิวเตอรสวนกลาง

สําหรับการจัดการเรียนการ

สอน และการสืบคนขอมลู  

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
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีบริการ

หองสมุด และระบบสบืคน

ขอมูลผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบสืบคน

ฐานขอมูลวิจัยและ

วิทยานิพนธ 

นย.2.5.2.1 ภาพถายหองสมดุ 

นย.2.5.2.2 ระบบสืบคนขอมูล 

ของหองสมุด 

นย.2.5.2.3 ฐานขอมูลวารสาร

ออนไลน 

นย.2.5.2.4 อบรมนักศึกษาการ

ใชงาน ICT ของเรา 

  3.      มีบริการดานกายภาพท่ี
เหมาะสมตอการจดัการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และ 
จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

   ศูนยฯ นคนายก มีบริการดาน

กายภาพท่ีเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษาดานหองเรียน

ท่ีมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

อุปกรณการศึกษา และจุด

เช่ือมตออินเตอรเน็ตระบบไร

สายท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังศูนยฯ 

นย.2.5.3.1 แบบรายงานขอมลู

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง

ของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ 

ศูนยฯ นครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.5 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  4.      มีบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยาง
นอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา 

ศูนยฯ นครนายก มีบริการสิ่ง

อํานวย ความสะดวกท่ีจําเปน   

เชน ระบบทะเบียนออนไลน 

หองพยาบาล เพ่ือบริการดาน

อนามัยเบ้ืองตนแกนักศึกษา การ

จัดบริการดานอาหาร สนามกีฬา 

หองกิจกรรมนักศึกษา  

นย.2.5.4.1 ระบบทะเบียน

ออนไลน  

นย.2.5.4.2 คูมือการสืบคน

ฐานขอมูลออนไลน  

นย.2.5.4.3 หองพยาบาล 

นย.2.5.4.4 โรงอาหาร 

นย.2.5.4.5 สนามกีฬา 

นย.2.5.4.6 หองกิจกรรม

นักศึกษา 

  5.      มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจดั
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   ศูนยฯ นครนายก มีบริการ

ระบบสาธารณูปโภค เชน นํ้า

ดื่ม หองนํ้า และระบบรักษา

ความปลอดภัยผานกลองวงจร

ปด  

นย.2.5.5.1 แบบรายงานขอมลู

การจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศูนยฯ 

นครนายก 

นย.2.5.5.2 ระบบไฟฟา ประปา 

โทรศัพทและอินเทอรเน็ต 

นย.2.5.5.3 กลองวงจรปด 

นย.2.5.5.4 ถังดับเพลิง 

  6.      มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการใน ขอ 2 – 5 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอหองสมุด 

อุปกรณการศึกษาและ

สภาพแวดลอมการเรียนรู  

นย.2.5.6.1 ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพ แวดลอมการเรยีนรู 

  7.      มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในขอ 6 มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพท่ี
สนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

   ศูนยฯ นครนายก นําผลการ

ประเมินจากขอ 6 เขาวาระการ

ประชุมของคณะกรรมการ

สารสนเทศ เพ่ือจัด ทํา

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประจําป  

นย.2.5.7.1 รายงานการประชุม 

นย.2.5.7.2 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสารสนเทศ 

นย.2.5.7.3 แผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  
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ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 7 7 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีความพรอมดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีระบบเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตระบบไรสายท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังศูนยฯ  

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

สงเสริมดานความเปนระเบียบ การบํารุงรักษาอุปกรณการเรยีนการสอนเพ่ือยึดอายุการใชงานของอุปกรณ  
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน มีการ
ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มี

กิจกรรมและ

กระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และมีการตดิตาม

ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ือ

มาปรับปรุงการเรยีนการ

สอน  

นย.2.6.1.1 คูมือการจัดการ

หลักสตูร 

นย.2.6.1.2 ผลการประเมิน

อาจารยผูสอน 

นย.2.6.1.3 รายงานกิจกรรม

ประจําป 2556 

นย.2.6.1.4 รายงานการประชุม

หลักสตูร 

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 
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

   ศูนยฯ นครนายก มี

กิจกรรมและ

กระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และมีการตดิตาม

ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ือ

มาปรับปรุงการเรยีนการ

สอน  

นย.2.6.1.1 คูมือการจัดการ

หลักสตูร 

นย.2.6.1.2 ผลการประเมิน

อาจารยผูสอน 

นย.2.6.1.3 รายงานกิจกรรม

ประจําป 2556 

นย.2.6.1.4 รายงานการประชุม

หลักสตูร 

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 

  3.      ทุกหลักสูตรมรีายวิชาท่ีสงเสรมิ
ทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัตท้ัิง
ในและนอกหองเรียนหรือจาก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.6 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   การทําวิจัย ทุกรายวิชา โดยศูนยฯ ไดจัด

กิจกรรมการเรียนรูจริง 

นย.2.6.3.4 แฟมสะสมผลงาน

นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

  4.      มีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามสีวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสตูร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการเชิญ

วิทยากร จากภายนอกท่ีมี

ประสบการณเขามามีสวนรวม

ในการเรียนการสอน 

นย.2.6.4.1 โครงการฝกปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษา 

(Internship) 

นย.2.6.4.2 หนังสือเชิญวิทยากร  

นย.2.6.4.3 หนังสือเชิญอาจารย

ผูสอน 

  5.      มีการจัดการเรียนรูท่ี
พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจดัการความรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

สนับสนุนใหอาจารยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน โดย

การจัดทําวิจัยในช้ันเรียน มีการ

จัดอบรมใหความรูในดานการ

วิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียนรู การ

สนับสนุนทุนวิจยั เพ่ือใหอาจารย

มีงานวิจยัในช้ันเรียนและรวมเขียน

เอกสารประกอบการสอนเพ่ือ

พัฒนาเปนหนังสือตาํราเรยีน

อยางตอเน่ือง 

นย.2.6.5.1 งานวิจัยในช้ันเรียน 

นย.2.6.5.2 งานวิจัยพัฒนามาตร

วัดสมรรถนะครูปฐมวัย 

นย.2.6.5.3 หนังสือรายวิชา

บุคลิกภาพและสมรรถนะสําหรับครู

ปฐมวัย 

 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมตีอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรยีนท่ีมีตอคณุภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชา 

นย.2.6.6.1 รายงานสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจการจัดการ

เรียนการสอน 

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรูทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการพัฒนา

ปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดจนระบบการประเมินผล 

โดยใหคณาจารยปรับเปลีย่น

วิธีการดําเนินการดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

นย.2.6.7.1 มคอ. 3  

นย.2.6.7.2 มคอ. 5 
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ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
7 ขอ 7 7 5 5  บรรล ุ

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารยผูสอนจบตรงสาขาท่ีเปดสอนคือสาขาการศึกษาปฐมวัย 
  2. อาจารยผูสอนมีบทบาทเปนผูพัฒนาหลักสตูร 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลแตละรายวิชาทุกปการศึกษาอยางตอเน่ือง 
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานเทคนิคการสอนอยางสม่ําเสมอ 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี ้ 
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต มีการดําเนินการได  5  ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มกีารสํารวจคณุลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑติ
อยางนอยสําหรับทุกหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสตูร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

สํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

นย.2.7.1.1 รายงานผลสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

นย.2.7.1.2 รายงานกิจกรรมการ

นิเทศติดตามศิษยเกา 

  2.      มีการนําผลจากขอ 1 มา
ใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรยีนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

   ศูนยฯ มีการนําผลการสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคมาปรับใชในการ

จัดการเรียนการสอน การจัด

โครงการการวัดผลการศึกษา และ 

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสรมิ

ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

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 

  3.      มีการสงเสรมิสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง

ดานบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณ ท่ี

เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

นย.2.7.3.1 แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป 2556 

นย.2.7.3.2 เอกสารสรุปจํานวน

บุคลากร 

นย.2.7.3.3 เอกสารสรปุจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

นย.2.7.3.4 เอกสารจํานวน

งบประมาณท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

  4.      มีระบบและกลไกการ
สงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุม 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

สงเสริมใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรเีขารวมกิจกรรมการ 

นย.2.7.4.1 ประกาศฯ แนวทาง

ปฏิบัติในการสงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.7 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

   ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการวิจัย

ระดับชาติทุกป 

นย.2.7.4.2 การนําเสนอ งานวิจัย

ในการประชุมวิชาการวิจยั

ระดับชาตสิําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6 

แคแสดวิชาการ 57 สงเสริม

งานวิจัยสูการพัฒนาคนพัฒนา

งาน 

  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาท่ี
จัดโดยสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสง

นักศึกษา เขารวมกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัท่ีจัดใหศูนยฯ 

ไดแก นักศึกษากับคณุธรรม 

จริยธรรม เปนตน 

นย.2.7.5.1 รายงานโครงการ

พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม

กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

ศูนยฯ  

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตสงเสริมทักษะอาชีพและคณุลกัษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการนิเทศติดตามและจดัอบรมดานการศึกษาปฐมวันใหแกศิษยเกาอยางตอเน่ือง 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑติ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีระดับความสําเรจ็ของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหกับนักศึกษา มีการดําเนินการได ..... ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการกําหนด

พฤติกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอักษร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด

พฤติกรรมดานคณุธรรมจรยิธรรม

สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม

ไวเปนลายลักษณอักษร ตาม

ขอกําหนดคณุลักกษณะบัณฑติท่ี

พึงประสงค  

นย.2.8.1.1 เอกสารกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  2.      มีการถายทอดหรือ
เผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและ
ผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง
ท้ังสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

ถายทอดและเผยแพรพฤตกิรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไปยัง

ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและ

ผูท่ีเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง โดย

การจัดประชุมจดัทําเอกสารเผยแพร

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
พฤติกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

   ศูนยฯ นครนายก มีโครงการ

หรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมท่ี

กําหนดในขอ 1 โดยจัดทํา

โครงการสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคณุธรรมจรยิธรรม 

ไดแก กิจกรรมไหวครู, กิจกรรมวัน

เขาพรรษา, กิจกรรมวันแมแหงชาติ, 

กิจกรรมวันพอแหงชาติ, โครงการ

พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะ

ครูปฐมวัย 

นย.2.8.3.1 กิจกรรมไหวคร ู

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

สัมพันธสวนดสุิตเกมส  

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



32 

 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

2.8 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
     

 

นย.2.8.3.7 โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพและสมรรถนะครู

ปฐมวัย 

  4.      มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดใน
ขอ 3 โดยมผีลการประเมิน
บรรลเุปาหมายอยางนอยรอย
ละ 90 ของตัวบงช้ี 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษา 

นย.2.8.4.1 ผลการประเมิน

กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 

  5.      มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณ ดานคณุธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาต ิ

   ศูนยฯ นครนายก มีนักศึกษา

ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคณุดานคณุธรรม

จริยธรรม และการพัฒนาผูนํา

เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ

นักศึกษาเชิงบูรณาการ และ

สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

มีนักศึกษาไดรับตําแหนง

ประธานกรรมการศูนยเยาวชน

ตําบลกบินทร จังหวัดปราจีนบุร ี

และไดรับใบประกาศเกียรติ

บัตรในการอบรมพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนตาํบลกบินทร 

จังหวัดปราจีนบุร ี

นย.2.8.5.1 ประกาศเกียรติคุณจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นย.2.8.5.2 ประกาศเกียรติบัตร

จากนายกองคการบรหิารสวน

ตําบลกบินทร จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
3 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง และมีการ

ประเมินโครงการเพ่ือวัดระดับความสําเร็ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหตรงกับ

ความตองการของนักศึกษา 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร  

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร มีการดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการจัดบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มรีะบบและ
กลไกการดําเนินงานจดับริการ
ใหแกนักศึกษา โดยมีการจัดทํา
แผนกิจกรรมประจาํปการศึกษา 
เริ่มจากการจดัใหมีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ
แตงตั้งใหมีอาจารยท่ีปรึกษาแต
ละช้ันปเพ่ือใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษาตลอดปการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

นย.3.1.1.1 แผนกิจกรรม
นักศึกษา 
นย.3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2556 
นย.3.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ท่ีปรึกษา  
นย. 3.1.1.4  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

  2.      มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มีระบบ
บริการขอมลูขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษาผาน
เว็บไซตศูนย เว็บไซต มสด. 
บอรดประชาสัมพันธ กลองรับ
ความคิดเห็น และโทรศัพท 
รวมถึงแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และ
แนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษาเปนประจําทุกป ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 

นย.3.1.2.1 เว็บไซตศูนย 

นย.3.1.2.2 เว็บไซตมหาวิทยาลยั 

นย.3.1.2.3 บอรดประชาสัมพันธ 

นย.3.1.2.4 รายงานการ

ประเมินผลการใหคําปรึกษาและ

การบริการขอมูลขาวสาร โดยใช

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  3.     มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มีกิจกรรมให
นักศึกษาฝกงานรวมท้ังกิจกรรม
วิชาการและสังคม และมีการ
ประเมินผล 

นย.3.1.3.1 แผนการจัด
ประสบการณและบันทึกการ
เรยีนรูการปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู
นย.3.1.3.2 กิจกรรมสมัมนาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship) 
นย.3.1.3.3 โครงการนวัตกรรม
เสรมิสรางของเลนพ้ืนบานและ
ของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญา
ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
3.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   4.      มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา 

ศูนยฯ นครนายก มีฐานขอมูล 
และมีการบริการขาวสรแกศิษย
เกาในหลายชองทาง 

นย.3.1.4.1 ฐานขอมูลศิษยเกา 
นย.3.1.4.2 เว็บไซตศูนย 
นย.3.1.4.3 Facebook 

   5.      มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

ศูนยฯ นครนายก มีการอบรม
ใหความรูแกศิษยเกา และ
รายงานผลโครงการ 

นย.3.1.5.1 กิจกรรมสมัมนาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship) 
นย.3.1.5.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ
ทองถ่ินชุมชนยั่งยืน 
นย.3.1.5.3 รายงานกิจกรรมการ
นิเทศติดตามการทํางานของศิษย
เกา 

   6.      มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในขอ 1 – 3 
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ
ขอ 1 – 3 โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ไดผลในระดบั 
4.71 คือ พอใจมากท่ีสุด 

นย.3.1.6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ 

   7.      มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมา
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ
ทุกภาคเรียนและนําผลท่ีไดมา
ประชุมรวมกับบุคลากรทุกคน
ภายในศูนยฯ เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาการใหบริการนักศึกษา
ในภาคเรียนตอไป 

นย.3.1.7.1 รายงานการประชุม
ประจําเดือนศูนยฯ 
นย.3.1.7.2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ 2555 
นย.3.1.7.3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการใหบริการ 2556 

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ขอ 7 7 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารยท่ีปรึกษาครบทุกช้ันเรียน 

  2. มีระบบตดิตามนักศึกษาอยางรอบดาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ฐานขอมูลผูปกครอง และจัดใหมีการประชุมผูปกครองปละ 1 ครั้ง 

  2. จัดใหมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูแกศิษยเกาอยางตอเน่ือง 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษา       มีการ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      สถาบันจัดทําแผนการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน 
 

    ศูนยฯ นครนายก มแีผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ระบุตัวช้ีวัด และมีกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาครบ 5 ดานตาม
กรอบ TQF 

นย.3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2556 

 

  2.      มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัด
กิจกรรมใหความรูและมี
เครือขายการประเมินคณุภาพ
ของนักศึกษาโดยดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน   
 

นย.3.2.2.1 หนังสือความรวมมือ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน 
นย.3.2.2.2 โครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ 

  3.      มีการสงเสรมิใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรบัระดับปรญิญา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง
ประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม
และจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศูนยฯ นครนายก มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาครบ 5 ดาน 
โดยใชกระบวนการ PDCA ใน
การดําเนินโครงการ 

นย.3.2.3.1 สรุปผลโครงการ
โครงการหลักสตูรเสริมสรางเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ
นักศึกษา 
นย.3.2.3.2 สรุปผลโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.3.2.3.3 สรุปผลโครงการ
บูรณาการคณุธรรมจรยิธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
นย.3.2.3.4 สรุปโครงการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการ 
นย.3.2.3.5 สรปุโครงการกีฬา 
สานสมัพันธ สวนดุสติเกมส ครั้งท่ี 
2 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
3.2 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษา
สรางเครือขายพัฒนาคณุภาพ
ภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

ศูนยฯ นครนายก มเีครือขายการ
ประกันคุณภาพของนักศึกษากับ
วิทยาลยัเทคโนโลยีวีรพัฒน และ
ศูนยฯสุพรรณบุรี นครนายก  
หัวหิน ลําปาง ตรัง  โดยดาํเนิน
กิจกรรมรวมกัน 

นย.3.2.4.1 หนังสือความรวมมือ
กับวิทยาลยัเทคโนโลยีวีรพัฒน 
นย.3.2.4.2 รายงานผลโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม 
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

   5.     การประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มกีารประเมิน
ความสําเร็จโครงการ/กิจกรรม
และนําเสนอผูบริหารทราบ 

นย.3.2.5.1 รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2556 
นย.3.2.5.2 หนังสือนําสงเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบ 
นย.3.2.5.3 แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ป 2556   

   6.      มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 
2557 

นย.3.2.6.1 แผนปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาป
การศึกษา 2557  
นย.3.2.6.2 แผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษา ปการศกึษา 2557 

 
 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 6 6 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาทุกปการศึกษา 

  2. คณาจารย/บุคลากรของศูนยฯ และนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปน

อยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดอบรมใหความรูดานการประเมินโครงการโดยเนนการประเมินผลสาํเร็จตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 
 
ตัวบงชี ้

รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค มี
การดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มรีะบบและกลไกบริหาร

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหบรรลเุปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของ
สถาบันและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้ง
คณะ กรรมการบริหารงานวิจัย
ทําหนาท่ีประสานงานดานการ
วิจัย รวบรวมฐาน ขอมลูการ
วิจัย ทําเนียบแหลงทุนตางๆ มี
ข้ันตอนในการจัดสรรทุน
งบประมาณการวิจยั โดยศูนยฯ 
มีการดําเนินการตามแผน
สงเสริมงานวิจัย ซึ่งแผนดังกลาว
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการของศูนยฯ และแผนกล
ยุทธดานการวิจัยของ มสด. 
และมีศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถ่ินท่ีใหบริการเก่ียวกับ
งานวิจัย เชน โปรแกรม
สําเรจ็รูปดานการวิจัย 

นย.4.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารงานวิจัย 
(152/2557) 
นย.4.1.1.2 ฐานขอมูลดานการ
วิจัย      
นย.4.1.1.3 ทําเนียบแหลงทุนวิจยั 
นย.4.1.1.4 ข้ันตอนในการจัดสรร
ทุนงบประมาณการวิจัย 7 ชองทาง 
นย.4.1.1.5 ประกาศขอบังคับ 
และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
เชน ประกาศขอ บังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตวา
ดวย การวิจัย พ.ศ. 2554 และ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2555 
นย.4.1.1.6 คูมือการรับบรกิาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นย.4.1.1.7 แผนกลยุทธดานการ
วิจัย มสด. 2554-2557 
นย.4.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการ 
ของศูนยฯ พ.ศ. 2556 
นย.4.1.1.9 แผนสงเสริมงาน วิจัย
ศูนยฯ 2556, 2557 
นย.4.1.1.10 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถ่ิน 
นย.4.1.1.11 โปรแกรมสําเรจ็ รูป
ดานการวิจัย 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
4.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  2.      มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน 

ศูนยฯ นครนายก มีการบูร
ณาการกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของงานวิจัยในช้ัน
เรียนโดยนักศกึษามีสวนรวม 
ไดแก รายวิชา คณติศาสตร
และการจัดประสบการณ 
และรายวิชาศิลปะสําหรับครู
ปฐมวัย 

นย.4.1.2.1 มคอ.3 ศิลปะสําหรับ

ครูปฐมวัย 

นย.4.1.2.2 รายงานวิจัยในช้ัน

เรียน เรื่อง ผลการใชกิจกรรม

ศิลปะท่ีมผีลตอพฤติกรรมดาน

ความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ี

เรียนวิชาศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 

  3.      มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
แกอาจารยดวยการสงเสริม
ใหคณาจารยเขารับการ
ฝกอบรมจากหนวยงาน
ภายนอกและศูนยฯ จดั
ฝกอบรมเอง รวมท้ังมีการ
เผยแพรขอมูลจรรยาบรรณ
นักวิจัยใหกับคณาจารยและ
นําวิจัยไดรับทราบ 

นย.4.1.3.1 สรุปการ KM เรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัยและบุคลากร 
วันท่ี 13 ธ.ค.56 
นย.4.1.3.2 เอกสารจรรยา บรรณ
นักวิจัย 
นย.4.1.3.3 คูมือจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยและจรรยา บรรณ
การใชสัตวเพ่ืองานทดลองทาง
วิทยาศาสตร 

  4.      มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

ศูนยฯ นครนายก มีการจัดสรร
ทุนสําหรับการวิจัยใหกับ
คณาจารยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนผาน 7 ชองทาง
เชน ชองทางทุนวิจัยในช้ัน
เรียน เปนตน   

นย.4.1.4.1 หลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจยั และ
อัตราการจายเงินทุนอุดหนุน การวิจัย 
พ.ศ. 2555 
นย.4.1.4.2 ข้ันตอนในการจัดสรร
ทุนงบประมาณการวิจยั 7 ชองทาง 
นย.4.1.4.3 ทําเนียบแหลงทุน วิจัย
ท้ังจากภายในและภายนอก 
ประเทศ 
นย.4.1.4.4 สัญญาการรับทุน 
อุดหนุนการวิจัย 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบันอยาง
นอยในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ/หนวย
วิจัยฯ/ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุด/แหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจยั 

ศูนยฯ นครนายก มีศูนยวิจัย 
และพัฒนา ทองถ่ินสําหรับ
ปฏิบัติการวิจัยและคนควา
ขอมูลเพ่ือสนับสนุการวิจยั มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐาน ขอมูลออนไลน เพ่ือ
สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

นย.4.1.5.1 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถ่ิน 
นย.4.1.5.2 หองสมุดและแหลง
คนควาขอมลูสนับสนุนการวิจัย 
นย.4.1.5.3 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน 
นย.4.1.5.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
นย.4.1.5.5 สรุปการเขารับการ
ฝกอบรมดานวิจัยของบุคลากร 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
4.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  5.      มีการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ/หนวย
วิจัยฯ/ศูนยเครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุด/แหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏบัิติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

ศูนยฯ นครนายก มีศูนยวิจัย 
และพัฒนา ทองถ่ินสําหรับ
ปฏิบัติการวิจัยและคนควา
ขอมูลเพ่ือสนับสนุการวิจยั มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐาน ขอมูลออนไลน เพ่ือ
สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

นย.4.1.5.1 ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถ่ิน 
นย.4.1.5.2 หองสมุดและแหลง
คนควาขอมลูสนับสนุนการวิจัย 
นย.4.1.5.3 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน 
นย.4.1.5.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
นย.4.1.5.5 สรุปการเขารับการ
ฝกอบรมดานวิจัยของบุคลากร 

  6.      มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น 

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ติดตามและประเมนิผลการ
จัดสรรงบประมาณของศนูยฯ 
เพ่ือเปนทุนวิจยัและการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั
ตามอัตลักษณของศูนยฯ 

นย.4.1.6.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  7.      มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการนํา
ผลการประเมิน ไปจดัทํา
แผนการปรับปรุงดานการ
วิจัย 

นย.4.1.7.1 แผนการสงเสรมิ
งานวิจัย ประจําป 2557 

  8.      มีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



41 

 

ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 8 7 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถดานการวิจัย 
  2. มีศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   
  3. มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการวิจัยท่ีครบถวน 
  4. มีการสงบุคลากรไปศึกษาตอดานการวิจัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยในสวนท่ีเปนอัตลักษณของศูนยฯ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

สรางแรงจูงใจใหคณาจารยในการทํางานวิจัยโดยการจัดทําแผนยกระดับการวิจยัและจัดสรรทุนในการทําวิจัย 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค มีการดาํเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีระบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ศูนยฯ นครนายก มี
คณะกรรมการจัดการความรู
และเผยแพรผลงานวิจยั คูมือ
บริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั ทําเนียบแหลงทุน
วิจัย ฐานขอมูลงานวิจัย
ออนไลนและแหลงเผยแพร
งานวิจัยเพ่ือเปนกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจยั และ
ศูนยฯ มผีลงาน วิจัยประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

นย.4.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการจัดการความรูและ

เผยแพรผลงานวิจยั ท่ี 053/2557

นย.4.2.1.2 ทําเนียบแหลงทุน

วิจัย 

นย.4.2.1.3 ฐานขอมูลงานวิจยั

ออนไลนและแหลงเผยแพรงานวิจัย 

นย.4.2.1.4 งานวิจัยตีพิมพ

ระดับชาติและนานาชาติ  

นย.4.2.1.5 หลักเกณฑวิธี

ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัยและ

อัตราการจายเงินทุน อุดหนุนการ

วิจัย พ.ศ. 2555 

  2.      มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคน
ท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

ศูนยฯ นครนายก มีผู
ประสานงานดานวิจัยฯ ทําหนาท่ี
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด โดยจัดทําเปนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ
เผยแพรใหผูสนใจไดรับทราบ 
และแลกเปลีย่นองคความรูท่ีคน
ท่ัวไปเขาใจได 

นย.4.2.2.1 คําสั่งแตงตั้งผู

ประสานงานดานวิจัย 

นย.4.2.2.2 สรุปผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพเผยแพร 

  3.      มีการประชาสัมพันธและ
เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ 

ศูนยฯ นครนายก มีการ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
แกทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน 

นย.4.2.3.1 สรุปผลงานวิจัยท่ี

ตีพิมพเผยแพร 

นย.4.2.3.2 รายงานวิจัย อบต 
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29 เลม 

ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
4.2 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  4.      มีการนําผลงานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชให
เกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 
 

ศูนยฯ นครนายก มีการนํา
ผลงาน วิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชใหเกิดประโยชนแกทองถ่ินและ
ชุมชนท่ีเก่ียวของ 

นย.4.2.4.1 แบบตอบรับการใช
ประโยชนจากงานวิจยัในทองถ่ิน 

  5.      มีระบบและกลไกเพ่ือชวย
ในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 
 

ศูนยฯ นครนายก มีขอมูลและ
เอกสารเพ่ือใชเปนระบบและกลไก
ในการคุมครอง สิทธิของงานวิจัย
ท่ีนําไปใชประโยชน โดยมี
สํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ของ มสด. ทําหนาท่ีดูแล
ผลประโยชนในดานน้ี 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 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารยท่ีมีความรูดานการวิจยั 

  2. มีเครื่องมือสนับสนุนการจดัการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมากข้ึนเพ่ือ

การใชประโยชนในหลายมติ ิ

  2. ควรมีการถายทอดผลงานวิจยัผานกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหผูใชผลงานวิจัยเกิดสมัฤทธิผลจากการใชงานวิจัย 

และสามารถประเมินผลใหเห็นรูปธรรมจากการนําผลการวิจัยไปใช 
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องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรล)ุ SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
48,000 ขอ 42.70 42.70 5 5  บรรล ุ

 
 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา  และนักวิจัยประจํา 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 

  ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา มีการดําเนินการได 409,821 บาท/คน ดังน้ี 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ= 
3,893,300 

 
9.5 

 

คะแนนท่ีได      = 409,821 
 
X 5 

48,000 
 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(=บรรล,ุ 
=ไมบรรลุ) 

SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

กลุมสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 48,000  

บาทข้ึนไป / คน กลุม

สาขา 

42.70 42.70 5 5  บรรล ุ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

40,000 บาทข้ึนไป/คน 

กลุมสาขา 

- - - - - 

มนุษยศาสตรฯ 

20,000 บาทข้ึนไป/คน 

- - - - - 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เงินสนับสนุนการวิจยัและงานสรางสรรคมีเพียงพอท้ังจากภายในและภายนอก 

  2. มีคณาจารยท่ีมีความรูดานการวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  2. จัดทําแผนยกระดับงานวิจัยเพ่ือสงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



46 

 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม มี
การดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

    ศูนยฯ นครนายก มีแผนการ
ให บริการวิชาการแกสังคมท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2556-2557 
ของศูนยฯ นครนายก มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการใหบริการ
วิชาการแกสังคม และกําหนด
นโยบายการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

นย.5.1.1.1 แผนการใหบริการ วิชาการ

แกสังคม 

นย.5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป 2556  

นย.5.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการบริการวิชาการแกสังคม ท่ี 

050/2557  

 
  2.      มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอน 

ศูนยฯ นครนายก บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรยีนการสอนผาน
โครงการเสรมิสรางทักษะการ
เรียนรูตามจินตนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัยใหกับโรงเรยีน
คุณภาพ จ.นครนายก 

นย.5.1.2.1 สรุปผลโครงการ

เสรมิสรางทักษะการเรียนรูตาม

จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

นย.5.1.2.2 มคอ.3 วิชาคณิตศาสตร

และการจัดประสบการณการเรียนรู 

ภาคเรยีน 2/2556 

  3.      มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจยั 

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

นย.5.1.3.1 สรุปผลโครงการศึกษา

วิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัด

สวัสดิการและพัฒนา สังคม ประจําป

งบประมาณ 2556 

นย.5.1.3.2 สรุปผลโครงการความพึง

พอใจของผูใชบริการองคการบริหารสวน

ตําบลในจงัหวัดนครนายก ประจําป 2556  

นย.5.1.3.3 สรุปผลโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติวิเคราะห

ทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตรดวยโปรแกรม LISREL 

นย.5.1.3.4 หนังสือรับรอง

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

5.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  4.      มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับ
การเรยีนการสอนและ
การวิจัย 

ศูนยฯ นครนายก แตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย มีรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการฯ และสรุปผลการ
ประเมินงานบริการวิชาการแก
สังคม   

นย.5.1.4.1 สรุปผลโครงการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูตาม

จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

นย.5.1.4.2 สรุปผลกิจกรรมการจดัทํา 

สื่อการสอนในรูปแบบ Pop Up  

นย.5.1.4.3 สรุปผลโครงการสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถ่ินโดย

ภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดนครนายกแบบ

มีสวนรวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นย.5.1.4.4 สรุปผลโครงการศึกษา

วิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัด

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 

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

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 การจดัการประสบการณการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 2/2556 
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ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยและดานการศึกษาปฐมวัย 

  2. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. เนนโครงการบริการวิชาการท่ีเปนอัตลักษณใหมากข้ึน 

  2. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหมากข้ึนและควรทําทันทีหลังสิ้นสดุการใหบริการวิชาการเพ่ือใหเห็นถึง

ภาพรวมของการดาํเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
มีการดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 
  1.      มีการสํารวจความ

ตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนด 
ทิศทางและการจดัทําแผน 
การบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน 

     ศูนยฯ นครนายก มีผลการ
สํารวจความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ินเพ่ือประกอบการทําแผนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

นย.5.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการใหบริการวิชาการแก
สังคม ท่ี 050/2557 
นย.5.2.1.2 สรุปผลการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

  2.      มีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

ศูนยฯ นครนายก มีบันทึกขอตกลง
รวมกัน (MOU) กับหนวยงานภาครัฐ 
คือ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน จ.นครนายก และมีการสราง
เครือขายการเรยีนการสอนดานการ 
ศึกษาปฐมวัยผานโครงการการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัยกับ
โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัด
นครนายก 

นย.5.2.2.1 บันทึกขอตกลงกับ

สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดนครนายก 

นย.5.2.2.2 บันทึกขอตกลงกับ

โรงเรียนอนุบาลคณุากร 9 มิ.ย.

2556 

 

  3.      มีการประเมิน
ประโยชนหรือผล กระทบ 
ของการให บริการทาง
วิชาการตอสังคม 

ศูนยฯ นครนายก มผีลการประเมนิ
ประโยชนของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

นย.5.2.3.1 สรุปผลการประเมิน
ประโยชนของการให บริการทาง
วิชาการตอสังคมจากโครงการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก 

   4.     มีการนําผลประเมิน 
ในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ 
และกลไก หรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ 

ศูนยฯ นครนายก นําผลการประเมิน
จากขอ 3 และวิเคราะห SWOT มา
ปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการใน
โครงการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดนครนายก ประจําป 2556 

นย.5.2.4.1 แผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
นย.5.2.4.2 สรุปผลการประเมิน
ประโยชนของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคมจากโครงการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการ อบต.
ในจังหวัดนครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
5.2 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  5.      มีการพัฒนาความรู
ท่ีไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสู
สาธารณชน 

ศูนยฯ นครนายก มีการนําความรู ท่ีได
จากการบริการวิชาการมาถายทอดสู
บุคลากรภายในองคกร นักศึกษา 
และผานกิจกรรมการเรียนรูการ
บริการวิชาการป 2556 และเผยแพร
องคความรูทางวิจัยผานสรุปเลม
งานวิจัยไปยังหนวยงานตางๆ ของ จ.
นครนายก รวมถึงการนําไปใช
ประโยชนในงานวิจัยของหนวยงาน
ใน จ.นครนายก 

นย.5.2.5.1 สรุปผลการจดั
กิจกรรมการจัดการความรู (KM) 
การบริการวิชาการ 2556 
นย.5.2.5.2 สรุปเลมรายงาน
การศึกษาโครงการศึกษาความ พึง
พอใจของผูใชบริการองคการ 
บริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก ใหกับหนวยงานตางๆ 
ของจังหวัดนครนายก 
นย.5.2.5.3 หนังสือการนําไปใช
ประโยชน 

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

5 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ชุมชนและทองถ่ินใหความรวมมือ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 เนนโครงการบริการวิชาการท่ีเปนอัตลักษณใหมากข้ึน 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีระบบและ

กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ

กลไกเพ่ือใหงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประสบความสําเรจ็ตาม

วัตถุประสงค โดยมีการจดัทํา

แผนกิจกรรมพัฒนาระบบและ

กลไกทางดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสรมิให

นักศึกษาไดแสดงความสามารถ

และการสืบทอดศลิปวัฒนธรรม

ของไทยตลอดจนปลูกฝงความรัก 

ความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม

ของไทย ตามกลยุทธของศูนยฯ 

นครนายก        

นย.6.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาระบบและกลไกทางดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

นย.6.1.1.2 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ประจําป 2556 

นย.6.1.1.3 แผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 2556  

นย.6.1.1.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 2557 

นย.6.1.1.5 สรปุการดําเนินการดานกิจกรรม

ตาม TQF ประจําป 2556 

นย.6.1.1.6 กลยุทธของศูนยฯ 

นครนายก 

  2.      มีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีน
การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการบูรณา

การ กิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษาไวใน มคอ.3 ของ

รายวิชานวัตกรรมทางการเรียนรู 

มคอ.3 รายวิชาพัฒนาการและการ

เจริญ เติบโตของเด็ก และมคอ.3 

รายวิชาสุนทรียภาพเพ่ือคณุภาพ

ชีวิต มีผลการ ดําเนินกิจกรรมจาก

รายวิชาดังกลาว  

นย.6.1.2.1 มคอ. 3 รายวิชาพัฒนาการ

และการเจรญิ เติบโตของเด็ก 

นย.6.1.2.2 มคอ.3 รายวิชาสุนทรยีภาพ

เพ่ือคุณภาพชีวิต  

นย.6.1.2.3 รูปเลมการรายงานผลจากการ

จัดโครงการนวัตกรรม เสริมสรางของเลน

พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณจากภูมิ

ปญญาทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 

นย.6.1.2.4 รูปเลมการรายงาน ผลโครงการ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนมไทยขนม

ทองถ่ินโดยภูม-ิปญญาทองถ่ินจังหวัด

นครนายกแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
6.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  3.      มีการเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริม

ใหนักศึกษาไดออกไปเรียนรู

และถายทอดการทําขนมไทย

ขนมทองถ่ิน และไดเขารวมงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติได

รวมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน

ทางวิชาการโดยจัดแสดงของ

เลนทองถ่ิน ในวันท่ี 22-23 

กรกฏาคม 2557 มีการจดัทํา 

คูมือความรูเก่ียวกับของเลนไทย

ของเลนทองถ่ินของศูนยฯ  

นย.6.1.3.1 รูปเลมการรายงาน ผล

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนม

ไทยขนมทองถ่ินโดยภมู-ิปญญา

ทองถ่ินจังหวัดนครนายก แบบมีสวน

รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นย.6.1.3.2 คูมือความรูเก่ียวกับ ของ

เลนไทยของเลนทองถ่ิน 

นย.6.1.3.3 คําสั่งการเขารวม 

ประชุมวิชาการนานาชาติ  

นย.6.1.3.4 สรปุการดําเนินการดาน

กิจกรรมตาม TQF ประจําป 2556 

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
การงานดานทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการ

ประเมินผลการดําเนินโครงการ

บูรณาการคณุธรรมจรยิธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ตาม

หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 

โครงการ นวัตกรรมเสริมสรางของ

เลนพ้ืนบาน และของเลนไทย

โบราณจากภูมิปญญา ทองถ่ินตาม

วิถีความพอเพียง และโครงการ

สืบสานศลิปวัฒนธรรมขนมไทย

ขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญา

ทองถ่ินจังหวัดนครนายกแบบมีสวน

รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นย.6.1.4.1 โครงการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรม

ไทย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสติ ตามหลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

นย.6.1.4.2 โครงการนวัตกรรม 

เสรมิสรางของเลนพ้ืนบาน และของ

เลนไทยโบราณจากภูมิปญญา 

ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 

นย.6.1.4.3 โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม

ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
6.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  5.      มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรยีน
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก กอนการ

ดําเนินโครงการในแตละป ไดมี

การประชุมกรรมการโครงการ

เพ่ือนําขอมูลผลการประเมนิในป

ท่ีผานๆ มา พิจารณารวมกัน 

และนําโครงการบูรณาการณ

ธรรมจริยธรรม ศลิปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดุสติ ตามหลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นํามาพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาออกแบบ

กิจกรรมเพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของ

นักศึกษาไดอยางแทจริง โดยได

จัดโครงการนวัตกรรม

เสรมิสรางของเลนพ้ืนบานและ

ของเลนไทยโบราณจากภมูิ

ปญญาทองถ่ินตามวิถีความ

พอเพียง และโครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม

ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดนครนายกแบบมีสวน

รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

นย.6.1.5.1 รูปเลมการรายงานผล
จากการจดัโครงการ นวัตกรรม
เสรมิสรางของเลนพ้ืนบานและ
ของเลนไทยโบราณจากภมูิปญญา
ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
นย.6.1.5.2 รูปเลมการรายงาน
ผลโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน
จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
นย.6.1.5.3 กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2556  
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 2556 
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 2557 
 
 

  6.      มีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศลิปะ
และวัฒนธรรมและมผีลงาน
เปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

   ศูนยฯ นครนายก วางแผน

ปญหาของเลนพ้ืนบานนํามาใช

นวัตกรรมของเลนเด็กปรับให

ไดรับการยอมรับ 

นย.6.1.6.1 แผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 2556 
นย.6.1.6.2 คูมือความรูเก่ียวกับ
ของเลนไทยของเลนทองถ่ิน 
นย.6.1.6.3 ผลงานท่ีไดรับรางวัล 
นย.6.1.6.4 ภาพการเขารวมงาน
บริการนานาชาติ และงานวิจัย 
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ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ขอ 6 6 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ศูนยฯ นครนายก สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมและเขารวมการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับชุมชนทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมและโครงการผานรายวิชาเรียน อันสงผลใหศูนยฯ มีกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
  2. ศูนยฯ นครนายก รณรงค และใหความสําคัญในเรื่องการแตงกายของนักศึกษาตามระเบียบและขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 

3. ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของหนวยงานและ
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนการจัดสรรงบประมาณแผนดินท่ี
ไดรับอยางครบถวน 

4. บุคลากรของศูนยฯ นครนายก มีความพรอมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทําใหสามารถตอบสนองนโยบายของ
ศูนยฯ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดอยาตอเน่ือง 

5. การนําศิลปะและวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ มาเผยแพรและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคา
ของศลิปวัฒนธรรมไทย 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. กิจกรรมบางอยาง อาจมีความจําเปนตองจํากัดผูเขารวมกิจกรรม เน่ืองจากไดงบประมาณมาไมเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา ทําใหบางคนเสียโอกาสในการมีสวนรวม ดวยเหตุน้ี การจัดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ควรจัดใหมีความหลากหลาย 
หรือมีบรรยากาศของการจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเขาถึงไดและเทาเทียมกัน 

2. ควรใหบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มภีาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน  มีการดาํเนินการได  5  ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   1.      สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน
และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  สถาบันและคณะกรรมการ 
บริหารศูนยฯ มีการปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางครบถวน 
และมกีารประเมนิ ตนเองลวงหนา 
ศูนยฯ ปฏิบัตหินาท่ีตาม ท่ีระบุไว
ในระเบียบบริหารราชการของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ และ
ตามหลักการจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีคณะ กรรมการ
ประเมินคุณภาพลวงหนากอนการ
ขอรับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยมีการจดัประชุมเพ่ือ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ประเมินประจําทุกป โดยใช
แนวทางตัวช้ีวัดและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 

นย.7.1.1.1 เอกสารการ

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดและกําหนดเวลาการ

สงรายงาน SAR ของ

ผูรับผิดชอบแตละองค 

ประกอบ 

นย.7.1.1.2 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

นย.7.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร/
กรรมการประจําศูนยและผล
การประเมินตนเอง 

  2.      ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

ผูบรหิารศูนยฯ นครนายก ใช
หลักการมสีวนรวมของอาจารย
และบุคลากรเพ่ือสรางวิสยัทัศน
ของศูนยฯ กอนการวาง แผนระยะ
ยาว 5 ป และวางแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป โดยมกีารวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน ปญหา และ
อุปสรรคของการดําเนินงานเพ่ือ
การดําเนินงาน 

นย.7.1.2.1 กลยุทธ และ

นโยบายของศูนยฯ 

นย.7.1.2.2 ระบบฐานขอมูล 

นย.7.1.2.3 รายงานการ
ประชุมท่ีเก่ียวกับการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 

  3.      ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน 

ผูบรหิารศนูยฯ นครนายก มกีาร
กํากับ ระบบและกลไกการตดิตาม 
ประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนปฏิบัติราชการและผล
การดําเนินงาน 

นย.7.1.3.1 รายงานผล

ความเสีย่ง 

นย.7.1.3.2 รายงานการ
ประชุม 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  4.      ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรในสถาบันมสีวนรวมใน
การบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผูบรหิารศนูยฯ นครนายก มกีาร
เปดเผยขอมูลผานชองทางตางๆ 
โดยผานคณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ โดยมีการรับฟง
ความคิดเห็น และสนับสนุนให
บุคลากรมีสวนรวมในการบรหิาร
จัดการใหอํานาจตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

นย.7.1.4.1 กลองรับฟง

ความคิดเห็น 

นย.7.1.4.2 สายตรงผูบริหาร  

นย.7.1.4.3 แบบสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ 

  5.      ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 
 

ผูบริหารศูนยฯ นครนายก  มีการ  ถา
ยทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเน
นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให
สูงข้ึนอยางตอเน่ือง หรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ผานแผนพัฒนา
บุคลากร โดยการประชุมกลุมยอย 
โครงการ KM ของบุคลากรภายใน
ศูนยฯ รายงานโครงการอบรม/
สัมมนาการ ถายทอดความรูแกผูร
วมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะใน
การ ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางต
อเน่ือง หรือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงค 

นย.7.1.5.1 โครงการใน

แผนปฏิบัตริาชการ 2556 

นย.7.1.5.2 หลักฐานท่ี

บุคลากรเขาไปรับการอบรม 

ใหความรูการวิจยัเชิงคณุภาพ

และวิเคราะหขอสอบวิจัย 

นย.7.1.5.3 รายงานการ
ประชุม 

  6.      ผูบริหารบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

  7.      สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
7 ขอ 7 5 5 3  ไมบรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูบรรลตุามเปาหมายท่ีวางไว 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวครบ 100% 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มกีารดําเนินการได 2 
ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยาง
นอยครอบคลมุพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 
 

     ศูนยฯ นครนายก ไดแตงตั้ง
คณะ กรรมการบริหารจัดการ
ความรู โดยมีหนาท่ีกําหนด
ประเด็นการจดัการความรูและ
จัดทําแผนการจัดการความรู
ของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 
2556 ท้ังน้ีประเด็นการจัดการ
ความรูครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

นย.7.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการบริหารจดัการความรูและ

คณะทํางานการจัดการความรู ป

การศึกษา 2556 

นย.7.2.1.2 แผนการจัดการ

ความรูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของศูนยฯ ประจาํป 2556 

  2.      กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา
ความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑติและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
 

     ศูนยฯ นครนายก โดย
คณะกรรมการ บริหารจดัการ
ความรู กําหนดกลุม เปาหมาย
ท่ีจะไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑติ
และดานการวิจยัซึ่งเปนประเด็น 
ความรูท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดข้ึน      

นย.7.2.2.1 แผนการจัดการ
ความรูเพ่ือเปนองคการแหงการ
เรยีนรูของศูนยฯ ประจาํป 2556 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน 
เรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดตีามประเด็นความรู
ท่ีกําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  

   4.      มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 
1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดมีาพัฒนาและจัดเก็บ 
อยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 
 

ศูนยฯ นครนายก โดยผูรับผดิชอบ 
โครงการหรือกิจกรรมไดมีการ
สังเคราะหความรูท่ีไดจาก
โครงการหรือกิจกรรมในขอ 3 
รวบรวมเปนเอกสารสําหรับ
อาจารย เจาหนาท่ี และ
นักศึกษาใชเปนแนวทางรวมกัน   

นย.7.2.4.2 เอกสารสรุปการ

เสรมิสรางทักษะการเรียนรูตาม

จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

นย.7.2.4.3 เอกสารสรุปการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

สถิติวิเคราะหทางพฤติกรรม

ศาสตรและสังคม- ศาสตรดวย 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.2 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

     โปรแกรม LISREL 

นย.7.2.4.4 เอกสารสรุปการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

องคความรูดานการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

นย.7.2.4.5 สรุปผลโครงการสบื

สานศลิปวัฒนธรรมขนมไทยขนม

ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัด

นครนายกแบบมสีวนรวมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นย.7.2.4.6 เอกสารสรุปโครงการ 

พัฒนาสื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส

ตามแบบ จําลองจินตวิศวกรรม 

  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน
มาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

  

 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 5 2 5 2  ไมบรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณาจารยมีความสามารถดานการวิจัยและการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

เพ่ิมประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศกึษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายกมรีะบบบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการได  3  ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรอื

คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

ศูนยฯ นครนายก มกีาร
แตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงโดยมผีูอํานวยการ
ศูนยฯ เปนท่ีปรึกษา รอง
ผูอํานวยการศูนยฯ เปน
ประธานคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาศูนยฯ เปนกรรมการ
รับผิดชอบตามพันธกิจ
หลักรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน 
มีคูมือและประกาศ
นโยบายและสายงาน
ประชุม 

นย.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารดานความ
เสี่ยง 
นย.7.4.1.2 คูมือและประกาศ
นโยบายความเสีย่ง 
นย.7.4.1.3 รายงานประชุมการ
จัดทําคูมือและการประกาศ
นโยบาย 

  2.      มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏบัิติงาน เชน 
ความเสีย่งของกระบวนการบริหาร
หลักสตูร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความ
เสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
7.4 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   - อ่ืน ๆ ตามบริบทของ
สถาบัน 

  

  3.      มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2 

ศูนยฯ นคนายก มีการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 โดยประเมิน
รวมกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลความเสี่ยงและ
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 

นย.7.4.3.1 รายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการความเสี่ยง 

  4.      มีการจัดทําแผนบรหิาร
ความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน 

  

  5.      มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผน และรายงานตอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

    ศูนยฯ นครนายก มีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาปละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสดุ
ปงบประมาณ โดย
คณะกรรมการการจัดการความ
เสี่ยงควบคุมกํากับใหการ
ติดตามและประเมินผลเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

นย.7.4.5.1 รายงานติดตามผล

การดําเนินงานตามแผน การ

ปรับปรุงควบคุมภายในของ

หนวยงาน 

นย.7.4.5.2 แบบ ปย. 2-3 

  6.     มีการนําผลการประเมิน 
และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรบัแผน
หรือวิเคราะหความเสีย่งใน
รอบปถัดไป 

  

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ขอ 9 3 5 3  ไมบรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินงานตามพันธกิจหลักของศูนยฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหครบท้ัง 7 ดาน 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มรีะบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มี
การดําเนินการได 9 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต
ระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

    ศูนยฯ นครนายก มีระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในซึ่งประกอบดวย
ระบบการควบคมุ คุณภาพ 
ระบบการตรวจสอบคณุภาพ 
และระบบประเมินคณุภาพท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนา การของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยกําหนดไวใน
คูมือการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา และศูนยฯ ได
ดําเนินการตามระบบท่ีได
กําหนดตั้งแตการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดย
มีการแตงตั้งคณะ กรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ตลอดจนการประเมินคณุภาพ
การ ศึกษาระดับศูนยฯ 
 

นย.9.1.1.1 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2556 
นย.9.1.1.2 นโยบายและแนว
ปฏิบัติการประกันคณุภาพทาง
การศึกษา 
นย.9.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการประเมิน 
นย.9.1.1.4 รายงานการประเมนิ 
ตนเองรอบ 9 เดือน วันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2557 
นย.9.1.1.5 รายงานการประเมิน 
ตนเองรอบ 12 เดือน วันท่ี 12 
มิถุนายน 2555 

  2.      มีการกําหนดนโยบายและ
ใหความสําคญัเรื่องการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดให

ความสําคญัเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษามีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวย

บุคคลภายนอกและภายในและ

ผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต 

ผูใชบริการ โดยมีการประชุมเพ่ือ

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
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจําเดือนครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 
เมษายน 2557 
นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7พฤษภาคม 2557 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
9.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

       การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ศูนยฯ
ประจําปการศึกษา 2556 
 

นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557        

  3.      มีการกําหนดตัวบงช้ี
เพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

    ศูนยฯ นครนายก มีการ
กําหนดตัวบงช้ี เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี
เฉพาะ 2 ตัวบงช้ีท่ีไดรับอนุมตัิ
จากสภามหาวิทยาลัย รวม 3 
ตัวบงช้ี ตามองคประกอบท่ี 
11  

นย.9.1.3.1 คูมือการประกัน
คุณภาพ ศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556  
นย.9.1.3.2 รายงานประชุมเตรียม
ความพรอมผูตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวันท่ี 24 
มีนาคม 2557 ณ ศาลาช่ืน
อารมณ เรื่อง การจัดทําขอมลู
พ้ืนฐานสําหรับการประกัน
คุณภาพ 
นย.9.1.3.3 คําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบและผูประสานงานใน
ระดับศูนยฯ 
นย.9.1.3.4 ตัวบงช้ีอัตลักษณ
ของศูนยท่ีกําหนดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
นย.9.1.3.5 เกณฑหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงช้ี 
 

   4. มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถวนประกอบดวย 
1) การควบคมุ ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
และสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ี
มีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการ 
 
 

ศูนยฯ นครนายก มีการ

ดําเนินงานดานประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในท่ีครบถวน

ประกอบไปดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา

รายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

การประเมินคณุภาพเสนอตอ

สภาสถาบันและสํานักงานคณะ 

กรรมการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ี

มีขอมูลครบถวนตามท่ี  

นย.9.1.4.1  คูมือการประกันคุณภาพ 

ของศูนยฯ ปการศึกษา 2556  

นย.9.1.4.2 รายงานการประเมนิ

ตนเอง ระดับศนูย รอบ 9 เดือน 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ 

นย.9.1.4.3  รายงานการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับศูนยฯ รอบ 12 เดือน วันท่ี 12 

มิถุนายน 2555  

นย.9.1.4.4  แผนปรับปรุง

คุณภาพ Quality Improvement 

Plan ศูนยฯ  
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9.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

   ประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

สํานักงานคณะกรรมการอุดม 

สํานักงานคณะกรรมการอุดม ศึกษา

กําหนดใน CHE QA Online และ 3) 

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา

โดยกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ี 

ผูรับผิดชอบของแตละตัวบงช้ี มีการ

กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

ของมหาวิทยาลัย โดยเริม่ตั้งแตการ

เรียนรูจากผลการประเมินในรอบป

ท่ีผานมาและนําไปจัดทํา 

Improvement รายงาน

คณะกรรมการทราบ และรายงาน

การประเมนิตนเองนําเสนอให

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั

ฯ และสภามหาวิทยาลยั มีการแต

งตั้งกรรมการระดับศูนยฯ ผูกํากับ ผู

จัดเก็บ และผูราง SAR ตามตัวบงช้ี 

นย.9.1.4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการปฏิบัติงานดานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

นย.9.1.4.6 คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2556 

นย.9.1.4.7 รายงานการ

ประเมินตนเองระดับศูนยฯ 

รอบ 12 เดือน หรือประจําป 

  5.      มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัว
บงช้ี 

  ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินมาจัดทํา Improvement 

plan โดยการมีสวนรวมดวยการ

วิพากษ แลวนําไปใชเปนแนวทางใน

การจัดทําแผน ปฏิบัติการราชการ 

ประจําป ซึ่งมีการตดิตามเปนระยะ 

ท้ัง 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.      มีระบบสารสนเทศท่ีให
ขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ 

ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศ 

ท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบ โดยมีการจดัเก็บ

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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9.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

       เช่ือมโยงกับขอมูลสนับสนุน 
ระบบบรหิารการศึกษา ดังตอไปน้ี 
1)ระบบงานสารบรรณอิเลกทรอ
นิกสสนับสนุนขอมูล (ดานการ
บริหารจดัการ) 2) กองนโยบาย
และแผน และกองคลัง 3) ระบบ
บริหารงานบุคลากร(กอง
บริหารงานบุคคล) สนับสนุนขอมลู 
ดานบุคลากร 4) ระบบบรหิาร
การศึกษา (สํานักสงเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน) สนับสนุนขอมู
ลดาน การจัดเรยีนการสอนและขอมู
ลพ้ืนฐาน 

นย.9.1.6.4 ระบบบริหาร
การศึกษา  
นย.9.1.6.5 หนาเว็บไซตการ
ประกันคณุภาพศูนยฯ  
นย.9.1.6.6 หนาเว็บไซต สกอ. 
และ สมศ.  
  

  
 

  7.      มีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริมให

ผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต 

ผูใชบริการ นักศึกษา คณาจารย 

บุคลากร มสีวนรวม งานประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการ จัดทํา

แผนกลยุทธของศูนยฯ มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการใหความรู

เก่ียวกับ  การประกันคุณภาพ

การศึกษา ศูนยฯจัดทําโครงกา ฝ

กอบรมผูนํานักศึกษาและบุคลากร 

เพ่ือสนับสนุนการ ประกัน คุณภาพ

การศึกษาและการเขียนโครงการ ให

สอดคลองกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจาํปการศึกษา 

2556   

นย.9.1.7.1 แผนกลยุทธศูนยฯ 

พ.ศ. 2552-2556  
นย.9.1.7.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ 

กรรมการปฏิบัติงานดานการ

ประกันคณุภาพการศึกษาของ

ศูนยฯ   
นย.9.1.7.3 โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานประกันคณุภาพใส

ใจนักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
นย.9.1.7.4 คําแตงตั้งคณะ 

กรรมการโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานประกันคณุภาพใส

ใจนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

   8.      มีเครือขายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 
 
 

    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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9.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

         วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

นย.9.1.8.3 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลยั (ศูนย) และ

หนวยงานภายนอก 

  9.      มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

    ศูนยฯ นครนายก มีแนวปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีไดจากการแสดงแนวปฏิบัติท่ี

ดี(Good Practices)  

นย.9.1.9.1 แนวปฏิบัติท่ีดีของ
การประกันคุณภาพภายใน 

 
 
ผลการประเมิน 
 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
9 ขอ 9 9 5 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการพัฒนา 

ของหนวยงาน 

  2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองในการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 

  3. มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงช้ี 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรทุกคนในศูนยฯ 

  2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนในศูนยฯ แสวงหาความรูและความเขาใจในเกณฑ

มาตรฐานของตัวบงช้ีในแตละองคประกอบคุณภาพและสามารถดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการทํางานในหนาท่ีความ

รับผิดชอบของตนตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีได 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
องคประกอบท่ี  10 นโยบายรัฐบาล 3ดี (3D) 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีการดําเนินการได 
5 ขอ ดังน้ี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      ว า ง แ ผ น พั ฒ น า

ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม
แนวนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี  (3D) แ ล ะ ส ง เส ริ ม
สนับสนุนท้ังทรัพยากรสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ
บุคคล 

   ศูนยฯ นครนายก ไดรวมวางแผนกับ

ฝายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนา

ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิกิจการ นักศึกษา

เชิงบูรณาการตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา

กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ของศูนยฯ ประจํา ปการศึกษา 2556-

2557 

นย.10.1.1.1 โครงการ

พัฒนา ผูนําเครือขายเพ่ือ

สงเสริมกิจการนักศกึษาเชิง

บูรณาการ ตามกรอบ

มาตรฐานการพัฒนา กิจการ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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
คุณธรรมจริยธรรมและ
ดานภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติด 

   ศูนยฯ นครนายก มีการรวมวางแผน

กับฝายกิจการนักศึกษาในการสงเสริม

การจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน

คุณธรรมจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย

จากเสพติด 

นย.10.1.2.1 ภาพถายการ

ดําเนินงานดานกิจกรรม 

นักศึกษากับภาวะผูนําใน

ระบอบประชาธิปไตย 

นย.10.1.2.2 ภาพถายการ

ดําเนินงานดานกิจกรรมผูนํา 

ยุคใหมหัวใจสีขาว 

นย.10.1.2.3 ภาพถายการ

ดําเนินงานดานกิจกรรม 

นักศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 

  3.      พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาให
มีองคความรูและทักษะ
การปฏิ บัติ งานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา 3ดี 
(3D) อยางมีคุณภาพ 

    ศูนยฯ นครนายก สงอาจารยเขารวม 

อบรมโครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือ

สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา กิจการ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิอง

ศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2556-2557 

นย.10.1.3.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสวนดสุิตท่ี 148/2557 

นย.10.1.3.2 กําหนดการ

การจัดโครงการฯ 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

10.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  4.      ใหความรวมมือกับทุก

ฝ าย ในการดํ า เนิน งาน
น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3ดี (3D) 

   ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินงานตาม

นโยบายคณุภาพสถานศึกษา 3ดี (3D) 

โดยไดจัดโครงการพัฒนาผูนําเครอืขาย

เพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา

การ ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา 

กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2556-

2557 รวมกับศูนยฯ สุพรรณบุร ีศูนยฯ

หัวหิน ศูนยฯ ลําปาง และศูนยฯ ตรัง 

นย.10.1.4.1 รายสรุปผล

การประเมินโครงการฯ 

นย.10.1.4.2 โครงการพัฒนา 

ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ

กิจการนักศกึษาเชิงบูรณาการ 

ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา 

กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติของศูนยฯ ประจําป

การศึกษา 2556 - 2557 

  5. กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห
สถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดํ า เนิน งาน เปน ไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3ดี 
(3D) 

ศูนยฯ สงนักศึกษาเขารวมอบรม
และพัฒนาคุณภาพในโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 3D 
โดยนักศึกษาท่ีผานการอบรมไดรับ
คัดเลือกจาก อบต.กบินทรบุรี ให
เปนประธานเยาวชนศูนยเยาวชน
ตําบลกบินทรบุรี 

นย.10.1.5.1 คําสั่ง องคการ
บริหารสวนตําบลกบินทรบุรีท่ี 
150/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยเยาวชน
ตําบลกบินทรบุร ี

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
3 ขอ 4 5 4 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มกีารรวมกันวางแผนกับฝายกิจการนักศึกษาในการสงเสรมิการจดักิจกรรมสถานศกึษา 3 ดี (3 D) ดาน

ประชาธิปไตย ดานคณุธรรมจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากเสพติด 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และนําผลท่ีไดมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้ง

ตอไป 

 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



68 

 

ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
องคประกอบท่ี  10 นโยบายรัฐบาล 3ดี (3D) 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลการดําเนินการท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 3 ดาน ดังน้ี 
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

สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3  ดี  ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 

  ศูนยฯ นครนายก ไดมีการจัด

โครงการ ตามนโยบาย 3 ดี และ

ประเมินผลการจดัโครงการดาน

ความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจน

พฤติกรรมในดานประชาธิไตย 

หัวขอเรื่องนักศึกษากับภาวะ

ผูนําในระบอบประชาธิปไตย 

นย.10.2.1.1 สรปุรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล กิจกรรม 

นักศึกษากับภาวะผูนําในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

  2.      โ ค ร ง ก า ร  กิ จ ก ร ร ม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี ดานการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนไทย 

    ศูนยฯ นครนายก ไดมีการ

จัดโครงการตามนโยบาย 3 ดี และ

ประเมิน ผลการจดัโครงการดาน

ความรู เจตคต ิท่ีดี ตลอดจน

พฤติกรรมในดานการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและความ 

เปนไทย หัวขอเรื่องนักศึกษา

กับคุณธรรมจริยธรรม 

นย.10.2.2.1 สรปุรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูลกิจกรรม นักศึกษา

กับคุณธรรมจริยธรรม 

  3.      โ ค ร ง ก า ร  กิ จ ก ร ร ม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี ดานการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด 

    ศูนยฯ นครนายก ไดมีการ

จัดโครงการตามนโยบาย 3 ดี และ

ประเมิน ผลการจัดโครงการดาน

ความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจน

พฤติกรรมในดานการสราง

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

หัวขอเรื่องผูนํายุคใหมหัวใจสี

ขาว 

นย.10.2.3.1 สรปุรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูลกิจกรรม ผูนํายุค

ใหมหัวใจสีขาว 
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ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
3 ขอ 3 3 5 5  บรรล ุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการจดัโครงการตามนโยบาย 3 ดี และประเมินผลการจัดโครงการอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการแสดงพฤติกรรมตามนโยบาย 3 ดี และนําเสนอตอผูบริหารศูนยฯตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดอยางสม่ําเสมอ 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้  
องคประกอบท่ี 11  อัตลักษณมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดาน
การศึกษาปฐมวัย มีการดําเนินการได 8 ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการจัดทําแผนกลยุทธ/

แผนระยะยาว 5 ป และแผน
ปฏิบัติงานประจําปท่ีเนนการ
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการผลิตอยางเปน
รูปธรรมมีความสอดคลอง
กับอัตลักษณของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 

  ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทํา
แ ผ น กุ ล ธ  แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการ โดยเนนท่ี
การพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

น.ย.11.1.1.1 แผนกลยุทธของ
ศูนยฯ 2552 – 2556 
น.ย.11.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ
ของศูนยฯ 2556 

  2.      มีระบบและกลไกในการ
ดําเนินตามแผนอยางครบถวน 
กําหนดผูรับผิดชอบดูแลการ
ดําเนินงานตามแผน กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการระบุตัว
บ ง ช้ี แ ล ะ เป า ห ม า ย วั ด
ความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 

   ศูนยฯ นครนายก  การจัด

ประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผน

ในการจัดการเรียนการสอน 

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.      จัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
การกําหนดการฝ กปฏิ บั ติ
กิจกรรมท้ังในช้ันเรียนและใน
ภาคสนาม 

   ศูนยฯ นครนายก การจัดทํา

ใหแผนการจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนใหนักศึกษาไดลง

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.      มีการสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูไปจัดโครงการใหแก
หนวยงาน/สถานประกอบการ
ท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 

  ศู น ย ฯ  น ค รน ายก  ฝ ก ให
นักศึกษาจัดทําโครงการโดย
การนํ าความรู ท่ี ได รับ ไปจัด
ใหกับสถานศึกษาปฐมวัย 
 

น.ย.11.1.4.1 โครงการเสริมสราง
ทักษะการเรยีนรูตามจินตนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย 

  5.      มี โค ร งก า ร /แ ผ น ก า ร
ใหบริการทางวิชาการแกศิษย
ปจจุ บันและศิษย เกาอยาง
ตอเน่ือง 
 

  ศู น ย ฯ  น ค ร น า ย ก  ก า ร

วางแผนการจัดตั้งชมรมศิษย

เก าโดยการบริหารงานของ

นักศึกษาปจจุบัน 

น.ย.11.1.5.1 โครงการชมรม

ศิษยเกา 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



71 

 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
11.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  6.      มีการจัดบริการทาง
วิชาการตอสังคม โดยการมี
สวนรวมท้ังนักศึกษาและ
คณาจารยของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 

  ศูนยฯ นครนายก สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย มีการจัดบริการวิชาการ
ดานการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ิน
และโรงเรียนอนุบาลในจังหวัด
นครนายก ในลักษณะของการเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมได
แสดงศักยภาพทางทฤษฎีปฐมวัยสู
การปฏิบัติจริงโดยคํานึงถึงคุณคา
และประโยชนสูงสุดตอสังคมและ
เด็กปฐมวัย 

น.ย.11.1.6.1 โครงการเสริม 
สรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็ก 
น.ย.11.1.6.2 โครงการอาสา 
แบงปนรอยยิ้มเพ่ือพ่ีนอง 
น.ย.11.1.6.3 โครงการสรางเสรมิ
ประสบการณสูเด็กปฐมวัย 
 
 

  7.      มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ/แผนงานและนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนระยะยาว 
 

ศูนยฯ ไดมีการประเมินโครงการ
ในทุกๆ โครงการ แลวนําผลมา
วางแผนการพัฒนาในการ
ดําเนินการกิจกรรมครั้งตอไป โดย
กําหนดลงในแผนการจัดกิจกรรม
ของศูนย 

น.ย.11.1.7.1 สรุปผลการ
ประเมินโครงการ และแนวทาง
การปรับปรุง 
น.ย.11.1.7.2 รายงานการ
ประชุมของศูนย 

  8.      มีผลงานของนักศึกษา
หรืออาจารย เผยแพรและ
รับรางวัลระดับชาติ  
 

อาจารยของศูนยฯ ไดรวมทีมวิจัย
กับอาจารยในมหาวิทยาลัย 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ทําการ
วิจัยเรื่อง การวิจัย
กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย
ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนผลงานวิจัย
ในระดับดมีากและนําเสนอในการ
ประชุมใหญโครงการสงเสริมการ
วิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ
มหาวิทยาลยั 70 แหง ท่ัวประเทศ 

น.ย.11.1.8.1 ใบเกียรติบัตร
สําหรับผูเสนอผลงานวิจัยดมีาก 
ในการประชุมใหญโครงการ
สงเสริมการวิจยัใน
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับ
มหาวิทยาลยั 70 แหง ท่ัว
ประเทศ  

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 6 8 4 4  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนดอัตลักษณของศูนยฯ และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรไดรับรูและถือปฏิบัติ 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการแสดงพฤตกิรรมอัตลักษณของศูนยฯ 
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
      ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป จํานวนรอยละ 94.12  สรุปไดดังน้ี 
 

ลําดับ รายละเอียด ผลดําเนินงาน 
1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ  17 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  17 
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 16 
4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ - 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ - 
7  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสาํเรจ็การศึกษาท่ีไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ - 

 
 

รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา =  17 X 100 
16 

 
           

คะแนนท่ีได  = 
94.12 

X 5 
100  

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 94.12 4.71 4.71 7.80 94.12  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน  
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตพิีมพหรือเผยแพร สรุปได
ดังน้ี 

รายละเอียด 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวม 
1* 2* 3* 

1. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25 8 - - 2 

2. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.25 2 - - 1 
3. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI 0.25 - - - - 

4.บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของสมศ. 0.50 - - -  

5. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

0.75 - - - - 

6. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลท่ี 4 (Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ   

0.75 - - - - 

7. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลท่ี 3 (Q3) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ   

0.75 - - - - 

8. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลท่ี 2 (Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ   

1.00 - - - - 

9. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยจัดอยูในควอไทลท่ี 1 (Q1) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ 

1.00 - - - - 

10. บทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI หรือ Scopus  

1.00 - - - - 

11. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 - - - - 

12. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - - - 

13. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.50 - - - - 

14. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - - - 

15. ผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 - - - - 

ผลรวม - - - 3 
16. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด - - - 9.5 
17. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด - - - - 
17. รอยละของคาถวงน้ําหนักผลงาน  31.58 
18. คาคะแนน  

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

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 10 26.31 31.58 5 5  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน  
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน สรุปได
ดังน้ี 
 

รายละเอียด จํานวน 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 30 

2. จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - 

3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 9.5 

4. จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด  

 
 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ท่ีนําไปใชประโยชน 

= 
30 

X 100 
9.5 

 
           

คะแนนท่ีได  = 
315.78 

X 5 
20 

 
 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 20 315.78 315.78 5 5  บรรล ุ

 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



75 

 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน  
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ สรุปไดดังน้ี 
 

นํ้าหนัก รายละเอียด จํานวน 

0.25 บทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 8 
0.50 บทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 2 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษากําหนด - 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

1 

 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 9.5 
 จํานวนนกัวิจยัประจาํทั้งหมด - 
 ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 4 

 
 

รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับ 
การรับรองคุณภาพ 

= 
4 

X 100 
9.5 

 
           

คะแนนท่ีได  = 
42.11 

X 5 
10 

 
 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 10 42.11 10.52 5 5  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน  
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
 

รายละเอียด จํานวน 

โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 2 

โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวจิัย 2 

โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งสวนการเรียนการสอนและการวจิัย 2 

โครงการบริการวิชาการทั้งหมดตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 6 

วิธีคํานวณ  
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิยั 
X 100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภา
สถาบันอนุมัติ 

 
 

รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

= 
6 

X 100 
6 

 
           

คะแนนท่ีได  = 
100 

X 5 
30 

 
 
 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
รอยละ 30 100 100 5 5  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก มีการดําเนินการได ..... ขอ ดังน้ี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุ ณ ภ าพ  (PDCA) 
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร 

   ศูนยฯ นครนายกมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

และทองถ่ินผานโครงการศึกษาความ

พึงพอใจขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครนายก ตั้งแตป

การศึกษา 2549 ถึงปจจุบัน โดยมี

การลงนาม บัน ทึกความ เข า ใจ 

(MOU) กับหนวยงานตนสังกัดของ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นครนายก และมีการระบุโครงการฯ 

ดังกลาวไวในแผนสงเสริมงานวิจัย

ศูนยฯ รวมท้ังมีการประเมินผล

โครงการ และนําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะและการวิเคราะห 

SWOT มาปรับใช กับการดําเนิน

โครงการดังกลาวในปงบประมาณ

ถัดไป  

นย.9.1.1 บันทึกขอตกลงกับ

สํานักงานสงเสริมปกครองสวน

ทองถ่ิน 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.      บรรลุเปาหมายตาม
แผนไมต่ํากวารอยละ 80 

     หลังจากดําเนินการโครงการศึกษา

ความพึงพอใจขององคการบรหิารสวน

ตํ าบลในจั งหวัดนครนายกเสร็จ

เรียบรอยแลว มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการซึ่งก็คือผูบริหารของ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นครนายก ผลการประเมินเปนไป

ตามท่ีกําหนดไวในแผนคือรอยละ 80 

นย.9.2.1 รายงานสรุปผล

การศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการจากโครงการศึกษา

ความพึงพอใจขององคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดนครนายก มผีล

ความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 

90.40 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

9. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  3.      ชุมชนหรือองคกรมี

ผู นําหรือสมาชิกท่ีมีการ
เรียนรูและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ือง 

     ผลจากการดําเนินการโครงการ

ศึกษาความพึงพอใจขององคการ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ใน จั งห วั ด

นครนายกตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา 

สงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการให

ความเห็น ขอเสนอแนะและมีสวน

รวมในการบริหารชุมชนของตนเอง

อยางตอเน่ือง  

นย.9.3.1 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการศึกษาความ

พึงพอใจขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครนายก 

นย.9.3.2 รายงานสรุปผลการศกึษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการ จาก

โครงการศึกษาความพึงพอใจของ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นครนายก 

  4.       ชุมชนหรือองค ก ร
สรางกลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเอง โดยคงอัตลักษณ
ข อ งค น ใน ชุ ม ช น แ ล ะ
เอกลักษณ ของทองถ่ิน
อยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน จ.

นครนายก สรางกลไกในการพัฒนา

ตนเองดวยการสงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวมในการบริหารองคกรผาน

การประเมินความพึงพอใจของ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นครนายก และมีการปรับปรุงการ

ใหบริการประชาชน 

นย.9.4.1 โครงการศึกษาความพึง

พอใจขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครนายก 

  5.      มี ผ ลก ระท บ ท่ี เกิ ด
ประโยชนสรางคุณคาตอ
สังคม หรือชุมชน/องคกร
มีความเขมแข็ง 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินการ

โครงการประเมินความพึงพอใจของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด

นครนายกมาอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 

8 ป สรางประโยชนและคุณคาตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

นครนายกและประชาชนอยางเปน

รูปธรรม เชน การกําหนดทิศทางการ

บริหารงานของผู บริหารองค กร

ปกครองสวนทองถ่ิน การใหบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 

นย.9.5.1 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการศึกษาความ

พึงพอใจขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครนายก 

นย.9.5.2 รายงานสรุปผลการศกึษา

ความพึงพอใจของผูรับ บริการ

จากโครงการศึกษาความพึงพอใจ

ขององคการบรหิารสวนตาํบลใน

จังหวัดนครนายก 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
5 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



79 

 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
มีการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)  
P: มีการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานดานศลิปวัฒนธรรม 
D: ดําเนินการตามแผน ดังน้ี 
โครงการนวัตกรรมเสริมสรางของ
เลนพ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภมูิปญหาทองถ่ินตาม
วิถีความพอเพียง,  กิจกรรมตาม 
มคอ.3 เชน กิจกรรมทําบุญศูนยฯ 
กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันพอ-
วันแม กิจกรรมวันแหเทียนพรรษา 
เปนตน 
C: มีการประเมินผลโครงการจาม
แผนและแผนการเรยีนการสอน 
โดยการจัดทําเปนแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
A: มีการจดัประชุมช้ีแจงถึงการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาในการจัดทําแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
ตอไป  

นย.10.1.1 แผนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

นย.10.1.2 มคอ. 3 รายวิชา 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

นย.10.1.3 มคอ. 3 วิชา

พัฒนาการและการเจริญ เติบโต

ของเด็ก 

นย.10.1.4 กิจกรรมดานการ 

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นย.10.1.5 รูปเลมโครงการ

นวัตกรรมเสริมสรางของเลน

พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ

จากภูมปญญาทองถ่ินตามวิถี

ความพอเพียง 

นย.10.1.6 ประเมินผลกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

  2.      บรรลุเปาหมายตาม
แผนประจําป ไม ตํ่ากวา 
รอยละ 80 

   ศู น ย ฯ  น ค รน าย ก  มี ก า ร

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ี

วางไว  ไมต่ํากวารอยละ 80 

นย.10.2.1 ประเมินผลกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

นย.10.2.2 รูปเลมโครงการ

นวัตกรรมเสริมสรางของเลน

พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ

จากภูมปญญาทองถ่ินตามวิถี

ความพอเพียง 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

10. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
     นย.10.2.3 รายงานประเมินผล

ของแตละโครงการ 

  3.      มี ก า ร ดํ า เนิ น ง า น
สมํ่าเสมอ อยางตอเนื่อง 

ศู น ย ฯ  น ค รน าย ก  มี ก า ร

ดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

และมีการติดตามงานและมีสรุป

รายงานผลโครงการ/กิจกรรมหลัง

เสร็จสิ้นโครงการทุกครั้งมี 

นย.10.3.1 รูปเลมสรปุกิจกรรม

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   4.      เกิ ดป ระ โยชน แ ละ
ส ร า งคุ ณ ค า ต อ ชุ ม ช น
ภายใน/ภายนอก 

ศูนยฯ นครนายก  ไดเขารวมจัด

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 

TH ILAC International Conference 

on “Language and Culture 

Education : Current 

Perspectives and Future 

Directions” ระหวางวันท่ี 22-23 

กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุม

รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

สวนดุสติ ซึ่งภายในงานมีการจัด

นิทรรศการผลงานวิขาการ และได

จัดทําคูมือความรูเก่ียวกับของเลน

ไทย 

นย.10.5.1 คําสั่งเขารวมจดังาน

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

นย.10.5.2 รูปเลมสรุปโครงการ

นวัตกรรมเสรมิสรางของเลน

พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ

จากภูมปญญาทองถ่ินตามวิถี

ความพอเพียง 

นย.10.5.3 คูมือความรูเก่ียวกับ

ของเลนไทย 

   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 

- - 

 

ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 4 4 4 4  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
      ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการดําเนินการได 5  ขอ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง

บุ ค ล า ก ร ใน ส ถ า บั น ที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

    ศูนยฯ นครนายก มีการประชุม

บุคลากรในการดําเนินงานโครงการ

ตางๆ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และ

การวางแผนดําเนินการโครงการ

อยางเปนประชาธิปไตย ผูบริหาร มี

ถ ายทอดความรู  และส งเสริม

พัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของศูนยฯ 

เต็ ม ต าม ศั ก ย ภ าพ  โ ด ย เน น

กระบวนการสรางคุณคาให กับ

บุคลากรในองคกร โดยมีกรอบ

แนวทางและแผนในการพัฒนา

บุ ค ล าก ร ท่ี ชั ด เจ น  มี ก า ร ส ง

บุคลากรของศูนยฯ เขารับการ

ฝกอบรมอย างต อ เน่ือง มี การ

จัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาความรูของบุคลากร และมี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

บุคลากรในองคกรผานการประชุม

ประจําเดือน  

นย.11.1.1 สรปุการเขารับการ 

ฝกอบรมของบุคลากรศูนยฯ   

ป 2556 

นย.11.1.2 รายงานการประชุม

ประจําเดือนของศูนยฯ  

  2.      ส่ิงแวดลอมดานความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

  ศู น ย ฯ  นครนายก  มี การจั ด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี ส ะ อ า ด ถู ก

สุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรียหองประชุม หองนํ้า 

อาคารมีความสะอาด 

นย.11.2.1 สรุปโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และ

ภูมิทัศนศูนยฯ 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

11. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  3.      ปรับแตงและรักษาภูมิ

ทัศนใหสวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

   ศูนยฯ นครนายก การตกแตง

สถาน ท่ี ไม ทํ าลายสิ่ งแวดล อม 

ตล อ ดจน ป รั บ ภู มิ ทั ศ น อ ย า ง

ตอเน่ือง โดยกําหนดเปนโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิ

ทั ศ น ศู น ย ฯ  ท้ั ง น้ี ได รั บ ค วาม

รวมมอืจากบุคลากรและนักศึกษา 

 

นย.11.3.1 สรุปโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิ

ทัศนศูนยฯ 

   4.      การจัดให มี พ้ื นที่ และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยาง
สมํ่าเสมอ 

     ศูนยฯ นครนายก พ้ืนท่ีท่ีเอ้ือ 

และสงเสริมตอการจัดกิจกรรม

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน 

หองชมรมอนุรักษความเปนไทย 

และมีการจัดโครงการในรูปแบบ

อ่ื น ๆ  แ ล ะมี ก า รจั ด กิ จก รรม

นาฏศิ ลป ใน  มคอ .3 ราย วิชา

สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมให กับ

นั กศึ กษ าและ บุ ค ล ากร  ซึ่ งมี

นักศึกษาเขามาใชบริการอยาง

สม่ําเสมอ 

นย.11.4.1 สรุปโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

และภมูิทัศนศูนยฯ 

นย.11.4.2 มคอ.3 รายวิชา

สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

   5.      ระดับความพึงพอใจของ
บุ คลากรและนั กศึ กษ า ท่ี
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4  ไม
ตํ่ากวา  3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสรุป

ความพึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษาตอโครงการปรับปร ุง

อาคารสถาน ที ่ แ ล ะภ ูม ิท ัศน

ศูนยฯ   

นย.11.5.1 สรปุความพึงพอใจ 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

และภมูิทัศนศูนยฯ 

 
 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 5 5 5 5  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

14 การพัฒนาคณาจารย 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการพัฒนาคณาจารย โดยมีคาดัชนีคุณภาพอาจารย คือ 2.95 
 สรุปไดดังน้ี 
 

ประเภท 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมน้ําหนัก 
รวม ถวงน้ําหนัก รวม ถวงน้ําหนัก รวม ถวงน้ําหนัก 

อาจารย - - 6.5 13 3 15 28 

ผศ. - - - - - - - 

รศ. - - - - - - - 

ศ. - - - - - - - 

รวม   - - - - - - 28 

คาดัชนีคุณภาพ  (คานํ้าหนักรวม ÷ จํานวนอาจารย)                                            28 ÷ 9.5 2.94 

คะแนนท่ีได  ( ดัชนีคุณภาพ × 5  ÷  6)                                                          2.94 × 5  ÷  6                                                       2.45 
 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
ดัชนี 3 2.94 2.94 2.45 2.45  ไมบรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ และมีการ
ดําเนินการได 4 ขอ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการกําหนดกลยุทธ

และแผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา โดยไดรับ
ก าร เห็ น ชอบ จากสภ า
สถาบัน 

ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธในการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนสาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

นย.16.1.1.1 แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการป 2556 

นย.16.1.1.2 การกําหนดอัต

ลักษณ 

นย.16.1.1.3 แผนกิจกรรม

นักศึกษา 

  2.      มีการสรางระบบการมี
สวนรวมของผูเรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ ท่ี กํ าหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

ศูนยฯ นครนายก  มกีารเปดโอกาส
ใหคณาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรของศูนยฯ ปฏิบัตติามกล
ยุทธ โดยมีการถายทอดกลยุทธจาก
แผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป และกําหนดผูรับผดิชอบผู
มีสวนรวมในการดําเนินการในแตละ
แผนไวอยางชัดเจน โดยไดคํานึงถึง
การมสีวนรวมจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของและมกีารสรุปผลการ
ดาํเนินงาน โครงการตางๆ ใน
รายงานผลการดาํเนินงานประจาํป
การศึกษา 2556 

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 

  3.       ผลการประเมินของ
ผู เ รี ย น แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
เกี่ยวกับการปฏิบั ติงาน
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
ไม ตํ่ า ก ว า  3 .5 1  จ า ก
คะแนนเต็ม 5 

ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน
หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะศูนยฯ 
คือ เอกลักษณดานปฐมวัยได 4.31 
จากคะแนนเตม็ 5 สรปุผลไดตาม
รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจดุเนน และจดุเดน 

 

นย.16.1.3.1 รายงานผลการ
ประเมินความคดิเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการปฏบัิติงานศูนยฯ 
นครนายก   
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

16.1 กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  4.      ผลก าร ดํ า เนิ น งาน

กอใหเกิดผลกระทบท่ีเปน
ประโยชนและ/หรือสราง
คุณคาตอสังคม 

ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจดุเนน  และ
จุดเดน  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ศูนยฯ คือ เอกลักษณ ดานปฐมวัย
ได 4.31 จากคะแนนเตม็ 5 สรุป
ผลไดตามรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับการดาํเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน 

นย.16.1.4.1 การจัดโครงการสบื

สานศลิปะและ วัฒนธรรมขนมไทย

ขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน

จังหวัดนครนายกแบบมีรวมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นย.16.1.4.2 โครงการนวัตกรรม

เสรมิสรางของเลนพ้ืนบานและของ

เลนไทยโบราณจากภูมิปญญา

ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 

 
  5.      ผู เรี ย น /บุ ค ล าก ร /

คณะ/สถาบัน ไดรับการ
ยกย อ งห รือ ยอมรับ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ /ห รื อ
นานาชาติ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับอตัลักษณ 

  

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 4 4 4 4  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
      ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน คาเฉลี่ย 4.30 
คะแนน 
 สรุปไดดังน้ี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 

ลําดับ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมิน  

ลําดับ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมิน 

ตน กก  ตน กก 
1 สกอ. 1.1 - 5  12 สกอ. 4.1 - 5 
2 สกอ. 2.1 - 4  13 สกอ. 4.2 - 4 
3 สกอ. 2.2 - 5  14 สกอ. 4.3 - 5 
4 สกอ. 2.3 - -  15 สกอ. 5.1 - 4 
5 สกอ. 2.4 - 5  16 สกอ. 5.2 - 5 
6 สกอ. 2.5 - 5  17 สกอ. 6.1 - 4 
7 สกอ. 2.6 - 5  18 สกอ. 7.1 - 4 
8 สกอ. 2.7 - 5  19 สกอ. 7.2 - 5 
9 สกอ. 2.8 - 5  20 สกอ. 7.3 - - 
10 สกอ. 3.1 - 5  21 สกอ. 7.4 - 3 
11 สกอ. 3.2 - 4  22 สกอ. 8.1 - - 
    23 สกอ. 9.1 - 4 
    คะแนนรวม  - 91 
    คะแนนเฉลี่ย - 4.30  

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
คะแนน 4.51 4.30 4.30 4.30 4.30  ไมบรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ 

 
ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก มีผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ เฉลี่ย 3.59 คะแนน  
สรุปไดดังน้ี 
 

รายละเอียด 
ผลการดําเนินงาน 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 17 - - 17 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรบัการประเมินท้ังหมด 17 - - 17 

3. ผลรวมของคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 61.17 - - 61.17 

4. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.59 - - 3.59 

 
 
 

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4.51 คะแนน 3.59 3.59 3.59 3.59  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณ และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการกําหนดกลยุทธการ

ปฏิบั ติงานท่ีสอดคลองกับ
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ข อ ง
สถานศึกษา โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกล
ยุทธในการสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนสาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

นย.17.1.1 แผนกลยุทธของ

ศูนยการศึกษา ประจําป 2556 

และกําหนดเอกลักษณ 

นย.17.1.2 แผนปฏบัิติการ

ประจําป 2556 

นย.17.1.3 โครงการเปด

หลักสตูรฯ สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

นย.17.1.4 แผนกิจกรรม

นักศึกษา 

  2.      มีการสรางระบบการมี
ส วน ร วมของผู เรี ยน และ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ   

ศูนยฯ นครนายก  มีการเปด
โอกาสใหคณาจารย นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามกลยุทธ โดยมีการ
ถายทอดกลยุทธจากแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ
ประจําป และกําหนดผูรับผิดชอบ 
ผูมีสวนรวมในการดําเนินการใน
แตละแผนไวอยางชัดเจน โดยได
คํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของ และมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการตางๆ ใน
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2556 ตาม
รายช่ือผูมีสวนรวมในกิจกรรม 

นย.17.2.1 แผนปฏิบัตริาชการ 

ประจําป 2556 

นย.17.2.2 รายงานผลการ

ดําเนินงาน ศูนยฯ  ประจําป

การศึกษา 2556 

นย.17.2.3 รายช่ือผูมีสวนรวม 

  3.      ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเนน 
แ ล ะ จุ ด เด น  ห รื อ ค ว าม
เชี่ ย ว ช า ญ เฉ พ า ะ ข อ ง
สถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51  

   ศูนยฯ นครนายก  ไดมีการ
สํารวจผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน  และ
จุดเดน  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ศูนยฯ คือ เอกลักษณดานปฐมวัย   

นย.17.3.1 รายงานผลการ
ประเมินความคดิเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ศูนยฯ นครนายก 

รายงานการติดตามประเมินผล ประจําปการศึกษา 2556   มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 



89 

 

ตัวบงชี้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

17. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   จากคะแนนเต็ม 5 ได 4.31 จากคะแนนเตม็ 5  สรุป

ผลไดตามรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับ
การดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน มีการบันทึกการรับรอง
การนําไปใชประโยชน 

 

  4.      ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามจุดเนน  จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถ าน ศึ ก ษ าแ ละ เกิ ด ผ ล
กระทบท่ีเกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม 

ศูนยฯ นครนายก มีการสรุปผล
การดําเนินงานท่ีบรรลตุาม
เอกลักษณ จุดเนน จุดเดน หรือ
ความ เช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลยัท่ีกําหนดซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนและคุณคา
ตอสังคม โดยทุกกิจกรรมมี
การบูรณาการอัตลักษณดาน
การศึกษาปฐมวัยเขากับวิถีชีวิต
แบบภูมิปญญา ทองถ่ินตามวิถี
ความพอเพียง ซึ่งเปนกิจกรรม
ท่ีอาจารย นักศึกษาและ
บุคลากร ทุกคนไดมสีวนรวมใน
พัฒนาตนเองจนไปสูการพัฒนา
ทองถ่ิน และสังคมตอไป 

นย.17.4.1 สรุปโครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนมทองถ่ิน

โดยภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

นครนายกแบบมีรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

นย.17.4.2 สรุปโครงการ

นวัตกรรมเสริมสรางของเลน

พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ

จากภูมิปญญาทองถ่ิน ตามวิถี

ความพอเพียง 

  5.      ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/
สถานศึกษามีเอกลักษณตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และได รับ ก ารยอมรับ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ
นานาชาติ 

  

 
 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 4 4 4 4  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายในสถาบัน) 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ในประเด็น 
ดานการบริหารสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 D และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการดําเนินงาน

ตามวงจรคุณ ภาพ 
(PDCA) 

   ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ

เพ่ือช้ีนําปองกันหรือแกไขปญหาสังคม

ในด านสถานศึกษา มีกระบวนการ

บริหารจัดการเพ่ือเรงรัดพัฒนาคุณภาพ

ผู เรียน  โดยมี ก ารวางแผนการจั ด

กิจกรรม  จัดสภาพแวดลอม และสิ่ ง

อํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มี

ความรวมมือกับทุกฝาย และการติดตาม

ประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 3 ดี (3D)  การกําหนด

นโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา

ตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแก 

   DEMOCRACY ด า น ก า ร ส ง เส ริ ม

ประชาธิปไตย คือ การมีความตระหนัก

เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเช่ือมั่นใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการ

ทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง  

   DECENCY ด าน ก ารส ง เส ริ ม ให มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย คือ 

การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม 

รูจักรับผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติ

ในการดํารงชีพสืบไป DRUG – FREE ดาน

การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด คือ 

มีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติด

และรูจักการหลีกเลี่ยง 

นย.18.1.1.1 แผนยุทธศาสตร 

ตามนโยบายสถานศึกษา 3D  ป

การศึกษา 2556 

นย.18.1.1.2 โครงการพัฒนาผูนํา

เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ

นักศึกษาเชิงบูรณาการ  

นย.18.1.1.3 โครงการหลักสูตร 

เสริมสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะวิถี

บัณฑิตของนักศึกษา 

นย.18.1.1.4 โครงการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม 

นย.18.1.1.5 โครงการกีฬาสาน

สัมพันธสวนดสุิตเกมส 

นย.18.1.1.6 โครงการบูรณาการ

คุณธรรม จรยิธรรม

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรม

ไทยฯ 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

18.1. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  2.     บ ร ร ลุ

เป าหมายตาม
แผนประจําปไม
ตํ่ากวา รอยละ 
80 

    ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงานตาม

แผนงานท่ีระบุไว จํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ

และบรรลุเปาหมายตามแผนงานไมต่ํากวา

รอยละ 80  

นย.18.1.2.1 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการพัฒนาผูนํา

เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ

นักศึกษาเชิงบูรณาการ ความพึง

พอใจภาพรวม รอยละ 83 

นย.18.1.2.2 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการหลักสตูรเสริมสราง

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ วิถีบัณฑิตของ

นักศึกษา ความพึงพอใจภาพรวม 

รอยละ 84 

นย.18.1.2.3 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรม ความพึงพอใจภาพรวม 

รอยละ 94 

นย.18.1.2.4 รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการกีฬาสานสมัพันธ 

สวนดุสติเกมส ครั้งท่ี 2 ความพึง

พอใจภาพรวม รอยละ 88 

นย.18.1.2.5 รายงานสรุปผลการ

เรียนรูตามจินตภาพ ความพึงพอใจ

ภาพรวมรอยละ 80 รวมท้ัง 5 

โครงการความพึงพอใจภาพรวม

รอยละ 82 

  3.      มีประโยชน
และสรางคุณคา
ตอคนในสถาบัน 

ศูนยฯ นครนายก ไดดํ าเนินโครงการ

สถานศึกษา 3 ดี (3D) ภายในศูนย และ

ศูนยการศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

และจากผลการดําเนินโครงการดังกลาวได

สรางประโยชน และสรางคุณคาตอสถาบัน 

ทําใหนักศึกษามีความรักศรัทธาในระบอบ 

ประชาธิปไตย ในการจัดการศึกษา การเรียนรู

ในศูนยฯ  นักศึกษาใชกระบวนการของ

ระบอบประชาธิปไตย ในการคิดสรางรังสรรค

โครงการตางๆ โดยการรับฟง ความเห็นจาก

ทุกฝายตามวิถีประชาธิปไตยได  

นย.18.1.3.1 โครงการพัฒนาผูนํา

เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ

นักศึกษาเชิงบูรณาการ 

นย.18.1.3.2 โครงการหลักสูตร

เสรมิสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะวิถี

บัณฑิตของนักศึกษา 

นย.18.1.3.3 โครงการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม 

นย.18.1.3.4 รายงานสรุปผลแผน

ยุทธศาสตรตามนโยบาย

สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 2556 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

18.1. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
    อย างน า ช่ื นชม  นั กศึ กษ ามี ค วาม

ภาคภูมิใจในความเปนไทย ไดมีสวน

รวมกับชุมชนในการดําเนินการจัด

กิจกรรมตางๆ เพ่ืออนุรักษและธํารงคไว

ซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรมความเปนไทย 

เชน โครงการพัฒนา ผูนําเครือขายเพ่ือ

สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพ่ือพัฒนา 

คุณลักษณะวิถีบัณฑิตของนักศึกษา 

โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

เปนตน   

 

  4.      มี ผ ล ก ระ ท บ ที่
เกิ ดประโยชน และ
ส ร า ง คุ ณ ค า ต อ
สถาบัน 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินการ

โครงการสถานศึกษา 3 ดี  (3D)  ซึ่ งมี

ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคา

ต อชุมชนหรือสั งคม คื อ คณาจารย  

นักศึกษา และชุมชน ไดรวมกันในการ 

ธํารงคไวซึ่งวิถีประชาธิปไตย สืบสาน

วัฒนธรรมไทยและสามารถผนวก

กระบวนการของโครงการสถานศึกษา 3 

ดี เขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของ

นั กศึ กษ า ใน ชี วิ ตป ระจํ า วัน  แล ะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาเพื่อใหไดคณุลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค  

 

นย.18.1.4.1 รายงานสรุปผล

แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย

สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 

2556 

  5.      ไดรับการยกยอง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

  

 
ผลการประเมิน 

 

เปาหมาย 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 5 4 5 4  บรรล ุ
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 
 

ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 (ภายนอกสถาบัน) 

ขอคนพบ/ผลการดําเนินงาน 
     ในปการศึกษา  2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  มีผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ในประเด็น 
ดานการบริหารสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 D และมีการดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  1.      มีการดําเนินงาน

ต าม ว งจ รคุ ณ ภ าพ 
(PDCA) 

     ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ

เพ่ือช้ีนําปองกันหรือแกไขปญหาสังคม

ในด านสถานศึกษามีกระบวนการ

บริหารจัดการเพ่ือเรงรัดพัฒนาคุณภาพ

ผู เรี ยน  โดยมี การวางแผนการจั ด

กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่ ง

อํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มี

ความรวมมือกับทุกฝาย และการติดตาม

ประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนด

นโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา

ตามแนวนโยบาย 3 ดี  (3D) และนํ า

ความรูท่ีใชไปสงเสริม และสนับสนุนการ

พัฒนาศู นย เยาวชน ต.กบินทร  จ.

นครนายก 

 

นย.18.2.1.1 แผนยุทธศาสตร

ตามนโยบายสถานศึกษา 3D  ป

การศึกษา 2556 

นย.18.2.1.2 คําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลกบินทรท่ี 

150/2556 ลงวันท่ี 10 เมษายน 

2556 

 

  2.      บรรลุ เป าหมาย
ตามแผนประจําปไม
ตํ่ากวา รอยละ 80 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ ซึ่งรอยละ 80 
ของอาจารยและนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความรูเพิ่มขึ้น มีความพึง
พอใจ และจะนํ าความรู ไปใช ให เกิ ด
ประโยชน ซึ่งถือวาไดบรรลเุปาหมายตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว 

นย.18.2.2.1 สรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือ
สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา
การ มีผลความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 83 
นย.18.2.2.2 รายงานผลโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ
ทางภูมิปญญาทองถ่ิน ตามวิถี
ความพอเพียงมีผลความพึงพอใจ 
รอยละ 94 
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

18.2. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  3.      มีประโยชนและสราง

คุณคาตอคนในชุมชน 
ศูนย ฯ  นครนายก ได ดํ า เนิน

โครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือ

สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา

การ  โครงการหลักสูตรเสริมสราง

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิต

ของนักศึกษา และโครงการบูรณา

การคุณธรรมจริยธรรม มีประโยชน 

สรางคุณคา 

ชุมชน คือ องคการบริหารสวนตําบล

กบินทร  

รายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จ

ของการดําเนินโครงการไวเปนลายลักษณ

อักษร แลวนําผลการสรุปเขาท่ีประชุม

เพ่ือการนําองคความรูมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนหรือปรับปรุงงานการ

ปองกัน แกปญหาของสังคมในการจัด

กิจกรรมครั้งตอไปตามวงจร PDCA  

นย.18.2.3.1 สรุปผลการดําเนิน

โครงการพัฒนาผูนําเครือขาย

เพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง

บูรณาการ มีผลความพึงพอใจ

ภาพรวมรอยละ 83 

นย.18.2.3.2 สรปุผลการดําเนิน

โครงการหลักสตูรเสริมสรางเพ่ือ

พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ

นักศึกษา 

นย.18.2.3.3 สรุปผลการดําเนิน

โครงการบูรณาการคณุธรรม

จริยธรรม 

นย.18.2.3.4 สรุปผลแผน

ยุทธศาสตรตามนโยบาย

สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 

2556   

  4.      มี ผ ลก ระท บ ที่ เกิ ด
ประโยชนและสรางคุณคา
ตอชุมชนหรือสังคม 

   ศูนยฯ นครนายก มี โครงการ

พัฒนาผู นําเครือขายเพ่ือสงเสริม

กิจการนักศึ กษาเชิงบู รณ าการ  

โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพ่ือ

พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ

นักศึกษา และโครงการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม โดยโครงการท่ี

จัดข้ึนมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน

และสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

กล าวคื อ โครงการดั งกล าว เกิ ด

การบูรณาการการเรียนการสอน การ

บริการ วิชาการสูชุมชน เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาชุมชน คือ องคการบริหาร

สวนตําบลกบินทร ซึ ่งทําใหชุมชน

แ ล ะ ส ัง ค ม ม ีค ว า ม เข ม แ ข็ ง 

ปราศจากยาเสพติด  

นย.18.2.4.1 สรุปผลแผน

ยุทธศาสตรตามนโยบายสถาน 

ศึกษา 3D  ปการศึกษา 2556  
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ตัวบงชี ้ รองรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

18.2. กก ตน ขอ เกณฑ ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  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 
ผลดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

(= บรรล ุ,  = ไมบรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
4 ขอ 5 4 5 4  บรรล ุ
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