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1.1 ช่ือหนวยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

1.2 ท่ีตั้งหนวยงาน 

ท่ีอยู ข / 4 - 389 ถนนสุวรรณศร ตําบลวังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทรศัพท 0 – 3732 - 1590 ตอ 6441 - 6447  
โทรสาร 0 – 3732 - 1591 

   
1.3 ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการอันยาวนานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเริ่มข้ึนตั้งแตปพุทธศักราช 2477 จาก
โรงเรียนวิสามัญการเรือน จนกระท้ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏปพุทธศักราช 2538 
เปนสถาบันราชภัฏสวนดุสิต สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีภารกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนารูปแบบและความเขมแข็งทางวิชาการ จนเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางใน
ดานประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีผูสนใจเขาศึกษาตอเปนจํานวนมาก แตเนื่องจาก
มีขอจํากัดของอาคารสถานท่ี ซ่ึงอยูในชวงของการกอสรางและปรับปรุง จึงไมสามารถขยายการจัดการศึกษา
ใหเพียงพอตอความตองการแมจะมีความพรอมดานอ่ืนๆ ในการรองรับนักศึกษาก็ตาม โดยเฉพาะในชวง
ป 2535 - 2538 มีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหสถาบันราชภัฏ-
สวนดุสิต ประสบปญหาสถานท่ีจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งท่ีสถาบันเห็นวามีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษาใน
รูปแบบใหมท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะประเมิน
เปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบปกติท่ีสถาบันดําเนินการอยูในขณะนั้น ผูบริหารสถาบัน
จึงไดจัดเตรียมการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถาบันข้ึน โดยการนําระบบการเรียนการสอนทางไกลมาใช
ในการจัดการศึกษา สงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนแปลงไป
จากการจํากัดการเรียนรูอยูเพียงในหองเรียนโดยสถาบันไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง 
พรหมมูล เปนผูรับผิดชอบศึกษาดําเนินการ 

ดังนั้นในการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตระยะแรกจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 
(1) จัดการศึกษาใหหลากหลายรูปแบบและสนองตอความตองการของผูเรียนท่ีมีความตองการเขาศึกษา
ตอในสถาบันท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องในขณะท่ีสถาบันมี
ขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ี อาคารเรียนและหองปฏิบัติการ (2) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงการใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ เขาชวยสนับสนุนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และสนองตอบ
ตอปรัชญาการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนใหประชาชนและบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต (3) เปนการพัฒนา
อาจารยของสถาบันใหมีความกาวหนามากข้ึน ท้ังการบริหาร การใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ใหเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนจํานวนมาก (4) มุงเนนกระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพขององคกร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปดโอกาสทางเลือกแกผูสนใจท่ีตองการศึกษาและพัฒนาตัวเอง 
(5) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะเครือขาย สามารถเชื่อมโยงความรูจากแหลงตางๆ 
ท้ังในและตางประเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในข้ันตอนการดําเนินการ อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิตนําเสนอโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลใหรองเลขาธิการสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏซ่ึงมี ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ดํารงตําแหนงขณะนั้น 
เก่ียวกับหลักการเบื้องตน เหตุผลความจําเปนในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
และนโยบายของรัฐบาบาลในเดือนกรกฎาคม 2538 รองเลขาธิการสถาบันราชภัฏจึงมอบใหอธิการบดี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปนหัวหนาคณะไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย (Deakin University in Geelong Melbourne, Box Hill College 
of TAFE, Wollongong University, The University of Southern Queensland Brisbane และ 
Griffith University) โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสภาสถาบันราชภัฏ ตอมาในเดือนกันยายน 2539 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตขอแปรญัตติเงินงบประมาณแผนดิน พุทธศักราช 2540 แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา โครงการตั้งศูนยการศึกษาทางไกลและพัฒนาสื่อการสอนทางไกลคาครุภัณฑ จํานวน 
18,097,000 บาท คาจางชั่วคราว 342,840 บาท โดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิตลงทุนสมทบอีก 54 ลานบาท 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเริ่มทดลองการจัดการศึกษาศูนยการศึกษานอกสถาบัน 3 ศูนย ไดแก  
ศูนยองคการเภสัชกรรม ศูนยซุปเปอรเซฟ และศูนยอรรถวิทย โดยเปดการสอนในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีตอเนื่องรับนักศึกษาปกตินอกเวลาในปการศึกษา 2539 ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 
เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏไดโอนรายการวิทยุจํานวน 21 รายการ พรอมบุคลากรจํานวน 5 คน ใหกับ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือมาดําเนินการในการจัดการศึกษาระบบทางไกล ตอมาเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 ไดมีการเปดศูนยการศึกษาทางไกลของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตอยางเปนทางการครั้งแรก 4 
ศูนยการศึกษาพรอมๆ กัน  โดยเลขธิการสภาสถาบันราชภัฏเปนประธานเปด ศูนยอิมพีเรียลบางนา 
เลขาธิการสาํนักงานการศึกษาเอกชน ดร. สวัสดิ์ อุดมโภชน เปนประธานเปด ศูนยเซ็นทรัลปนเกลา 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ.ดร. ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร เปนประธานเปดศูนยในมหาวิทยาลัย ในพิธีเปด
ใชระบบ VDO Conference ผานใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เปนตัวเชื่อมตอระบบท้ังหมด โดยทําพิธี
พรอมๆ กัน สื่อสารถึงกันทุกจุด นับเปนครั้งแรกของการจัดการศึกษาระบบทางไกลรูปแบบใหมของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ในการจัดการศึกษาโดยใชศูนยการศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตนั้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงขอมูล การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการศึกษาเรียนรู และระบบการจัดการฐานขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการจัด
การศึกษาทางไกลผานศูนยการศึกษานอกสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันราชภัฎสวนดุสิตจึง
ไดพัฒนาหองสมุดเสมือนข้ึน (Virtual Library) นับวาเปนหองสมุดเสมือนแหงแรกท่ีสมบรูณแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

จากแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสและเอ้ืออํานวยใหกับผูเรียน ประกอบกับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู
ตลอดจนเปนการเปดโลกทัศนทางการศึกษาท่ีผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองเองไดจึงทําให
สถาบันราชภัฎสวนดุสิตไดรับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนกลุมอาชีพตางๆ เปนจํานวนมากท่ีมุงม่ัน
ท่ีจะเขาศึกษา การเปดศูนยการศึกษานอกสถาบันเพ่ือท่ีจะรองรับจํานวนผูเรียนท่ีมีมากข้ึนจึงไดกอตั้ง
ศูนยจรัลสนิทวงศ ศูนยสุโขทัย และศูนยพงษสวัสดิ์ เพ่ิมเติมในป พ.ศ. 2540 
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28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ (ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ) มีหนังสือ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ดวนท่ีสุด ท่ีศธ 1505/ว 6165 ถึงอธิการบดีสถาบันราชภัฏทุกแหงอางถึง
การประชุมอธิการบดีและผูบริหารสํานักงานสภาพสถาบันราชภัฏ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
การรับนักศึกษา ปการศึกษา 2541 ตกลงใหสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปดรับนักศึกษาเปนโครงการนํารอง 
โดยใชการสอนแบบระบบทางไกล จํานวน 1,500 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชุมพล 
ศิลปอาชา) เห็นชอบดวยกับมติดังกลาว 

24 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 จากการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ครั้งที่ 6/2541 
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการอาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 5.1 คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ (2) ใหสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิตรับนักศึกษาเพ่ิมในภาคปกติ 1,500 คน เพ่ือดําเนินการโครงการนํารองการศึกษาทางไกล
ท้ังนี้ใหสถาบันราชภัฏสวนดุสิตนําเสนอรายละเอียดโครงการนํารองตอคณะกรรมการ สภาสถาบันราชภัฏ
ในการประชุมครั้งตอไปและในวันท่ี 24 สิงหาคม 2541 ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
ครั้งท่ี 7/2541 ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้นท่ี 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี 3.1 การจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิตโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิโรจน ผลพันธิน เปนผูนําเสนอ
การจัดการศึกษานอกระบบทางไกล และศูนยการศึกษานอกสถาบัน พรอมเอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏรับทราบ พรอมใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษาทางไกลผานศูนยการศึกษานอกสถาบันราชภัฏสวนดุสิต  นอกจากนี้สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติเรื่องการพัฒนาการรับนักศึกษาและ
แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏ เม่ือวันท่ี 19 -21 ตุลาคม 2541 ณ หอประชุมสถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต ซ่ึงในวันท่ี 20 ตุลาคม 2541 เวลา 09.00-10.30 น. เปนการสัมมนาเก่ียวกับปญหาการรับ
นักศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏ และวิธีแกไขท่ีผานมารวมท้ังแนวทางในการแกปญหาใน
อนาคต ไดมีการยกสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปนกรณีศึกษาท่ีใชวิธีการ (1) ปรับวิธีการเรียน โดยการจัด
กระบวนการการเรียนการสอนในบางรายวิชาใหม โดยใหนักศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองและ (2) ตั้งศูนย
การศึกษานอกสถาบันโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบการศึกษาทางไกล 

จะเห็นไดวาในระยะแรกของการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตนั้น
จะมุงเนนความสําคัญในเรื่องของ (1) การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของสถานบันใหมีความเขมแข็ง
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน (2) พัฒนารูปแบบการศึกษาดวย
ตนเองของนักศึกษา และ(3) จัดการศึกษาในสถาบันศึกษาท่ีมีความรวมมือ เพ่ือรับรองการขยายตัวของ
นักศึกษาท่ีมีความตองการศึกษาตอในสถาบันราชภัฏสวนดุสิตใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันโดยไมมี
ขอจํากัดของสถานท่ี และเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิตจึงเปน
สถาบันราชภัฏแหงเดียวท่ีกระบวนการจัดการศึกษาผานศูนยการศึกษาไดรับการพิจารณา กลั่นกรองและ
อนุมัติมาอยางถูกตอง ตั้งแตการเตรียมการ งบประมาณ และนโยบายจากสํานักสภาสถาบันราชภัฏ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ และกระทรวงศึกษาธิการ 

 ป พ.ศ.2541-2545 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดมีการขยายการจัดการศึกษาท่ีมีศูนยการศึกษา
นอกสถาบันมากข้ึน รวมท้ังการเปดศูนยการศึกษานอกสถาบันเพ่ิมข้ึน ท้ังในกรุงเทพมหานคร และมีการ
ขยายเปดศูนยการศึกษาในตางจังหวัดดวย 
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ศูนยการศึกษานอกสถาบัน นครนายก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก) เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2541 โดยใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทคโนโลยี
วีรพัฒน ตั้งอยูท่ี ข/4-389 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนใหประชาชนของประเทศไดรับการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนท้ังนี้เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานพรอมท้ังเปดโอกาสใหภาคเอกชน
ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในลักษณะทวิภาคีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ
และสังคม มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนดุสิต เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพในการจัดการศึกษาและได
ดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูท่ีมีงานทําและมีความประสงคจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจนถึงระดับปริญญา
ตรีในรูปแบบของศูนย ใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังเปดโอกาสใหกับนักเรียนใน
ทองถ่ินไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยไมตองเดินทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การดําเนินงาน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประดังนี้ (1) จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ินในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ (2) จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียน การสอนและเปนผูนําในสังคมฐานความรู (3) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 
คุณธรรม และจริยธรรม (4) สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานในทองถ่ินและประชาชน
ในพ้ืนท่ี (5) เปนแหลงเรียนรูของชุมชนไดท้ังในการฝกอบรมและบริการวิชาการ (6) สนับสนุนทางธุรกิจ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตนจากการเปดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรมการจัดการ
ท่ัวไป สําหรบักลุมผูบริหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 ปหลังอนุปริญญา 

ปการศึกษา 2542 เปดการเรียนการสอนศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตร 4 ป สําหรับผูบริหาร 

ปการศึกษา 2543 เปดการเรียนการสอนศิลปศาสตรบัณฑิต 2 ปหลังอนุปริญญา กลุมผูบริหาร 
และเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 24 หนวยกิต และมีผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรรุนแรก ในป 2544 

ปการศึกษา 2545 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปหลังอนุปริญญาภาคปกติ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป สาขาอุตสาหกรรมบริการอาหาร (วท.บ.) คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.) การจัดการท่ัวไป (ศศ.บ.) และสาขานิติศาสตร (น.บ.) 

ในป พ.ศ. 2546 ผูชวยศาสตราจารยสุขุม เฉลยทรัพย เปนอธิการบดี ไดมีการพัฒนาและสงเสริม
การจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกสถาบันใหมีความเขมแข็งมากข้ึน ท้ังทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏสวนดุสิตมีศูนยการศึกษานอกที่ตั้งทั้งหมด 23 ศูนยการศึกษา 
(ใน กทม.และปริมณฑล 11 ศูนยการศึกษา และในตางจังหวัด 12 ศูนยการศึกษา) และนําปรัชญาท่ีวา 
“เทคโนโลยีกาวไกลอยูท่ีไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” มาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 
และมุงเนนใหมีการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับประโยชนสูงสุดและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางดี นอกจากนี้ ยังไดมอบให 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิโรจน ผลพันธิน มาเปนผูอํานวยการสํานักงานกลางศูนยการศึกษานอกสถาบัน 
เพ่ือสานตอนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกสถาบันใหมีความเขมแข็งข้ึน 
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ป พ.ศ.2547 ภายหลังที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช สถาบันราชภัฏ-
สวนดุสิต เปลี่ยนชื่อและสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายใตขอบังคับของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารใหม ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน มาเปนอธิการบดีและไดมีการยุบหนวยงานสํานักงานกลางศูนยการศึกษานอกสถาบัน 
แตงตั้งรองอธิการบดีฝายศูนยการศึกษา ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารงานของศูนยการศึกษานอกสถาบัน 
โดยมีสํานักงานเลขนุการรองอธิการบดีฝายศูนยการศึกษาทําหนาท่ีประสานงาน ซ่ึงมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. สุขุม เฉลยทรัพย เปนรองอธิการบดีฝายศูนยการศึกษา และมี อาจารยวรานี เวสสุนทรเทพ 
เปนผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการศูนยการศึกษา ทําหนาท่ีชวยในการบริหารจัดการอีกดานหนึ่ง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมุงเนนการจัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับชุมชนในสาขาที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ โดยการเปดอบรมการทําขนมอบ และเปดรานโฮมเบเกอรี่ของสวนดุสิตข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2547 
ซ่ึงใชเปนสวนขายอาหาร และขนมอบ ใชเปนสถานท่ีฝกอบรมวิชาชีพใหกับชุมชนและใชเปนสวนสนับสนุน
ในการจัดบริการอาหารและขนมใหกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและเม่ือมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการ
ความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาบุคลากรสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความรูเพ่ิมข้ึนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายกข้ึน 
เพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณใหกับนักศึกษา เปดใชเม่ือปการศึกษา 2551  

ปการศึกษา 2548 เปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ป 
ภาคสมทบ 

 ป พ.ศ. 2549 - 2551 นโยบายในการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกสถาบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณโดยท่ัวไป ดังนี้ (1) ศูนยการศึกษานอกสถาบันบางแหง
จะตองถูกยุบ เลิก อันเนื่องมาจากพ้ืนท่ีอาคารสถานท่ีในมหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยกอสรางแลวเสร็จ สามารถรองรับการจัดการศึกษาไดมากข้ึน (2) นโยบายของมหาวิทยาลัย
ใหมีการปรับลดจํานวนรับนักศึกษาลงเพ่ือเนนคุณภาพ และ (3) จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา
ปฐมวัย และระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ 
ในการดําเนินการนี้ไดมีการกําหนด ศูนยประสานงานวิชาการของโครงการเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา
ตามโครงการนี้ ซ่ึงกําหนดพ้ืนท่ีเปนศูนยกลางประสานงานวิชาการเอาไว 12 ศูนย 

ในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการจัดการศึกษา (ท้ัง 12 ศูนยนี้ใชเปนพ้ืนท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สําหรับระดับปริญญาตรีมีการจัดพ้ืนท่ีสอนไปตามจังหวัดตางๆ จํานวน 68 จังหวัด โดยมี 12 ศูนย
เปนผูดูแลการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ) มีสํานักงานกลางโครงการความรวมมือทําหนาท่ีกํากับ 
ดูแล และประสานงาน สําหรับการบริหารจัดการโครงการนี้ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในการดําเนินการกวางขวาง 
จึงไดมีการทํารูปแบบบริหารองคกรแบบใหมมาใชท่ีเรียกวา ระบบบริหารองคกรเสมือน (Virtual Organization) 
และไดมีการพัฒนาระบบ SDIB (Suan Dusit Internet Bboadcasting) ข้ึนมาใชในการจัดการศึกษา  

ปการศึกษา 2551 เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ รับนักศึกษา
รุนแรกจํานวน 17 คน และมีการยุบรวมศูนยปราจีนบุรีเขามาไวในการกํากับดูแลของศูนยนครนายกและ
มีนักศึกษาโครงการความรวมมือเขารับพระราชทานปริญญาบัตรรุนแรก 

ปการศึกษา 2555 เปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง       
มีนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน 59 คน 
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จากแนวทางและแผนพัฒนาศูนยการศึกษานอกสถาบันของมหาวิทยาลัยจึงไดมีการยุบศูนย
ปราจีนบุรีเขามารวมกับศูนยนครนายก ศูนยนครนายกจึงตองกํากับดูแลโรงสีขาวของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน
ซ่ึงเปนโครงการท่ีสนับสนุนเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษนุโลกและปราจีนบุรีในการจัดทําขาวเกษตรอินทรีย           
ของเกษตรกร การใหความรูสนับสนุนทางวิชาการและการรับซ้ือขาวจากกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน
จากจังหวัดพิษณุโลกและปราจีนบุรี และนอกจากนี้ยังมีโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี
เพื่อจัดสงใหกับสํานักกิจการพิเศษ นําไปแปรรูป หรือจัดจําหนายตอไป เชน มะยงชิด โดยนําสงใหศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งสุพรรณบุรีนําไปแปรรูปเปนแยม รวมท้ัง มะปราง เงาะ ทุเรียน เปนตน  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 2555 จึงไดเปลี่ยน
ชื่อจากศูนยนครนายก เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  

ตลอดระยะเวลา 15 ปท่ีผานมาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง      
เพื่อตอบสนองตอภารกิจตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี และเปนการใหบริการตาม
ความตองการของชุมชน อันเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนรากฐานท่ีสําคัญของสังคม บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาจากศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกกวา 1,000 คน ออกไปรับใชสังคมในฐานะผูนําทางการเมือง
ในระดับชาติ ทองถ่ิน นักธุรกิจ ขาราชการ และอ่ืน  ๆสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและประเทศชาติอยางมากมาย  
 

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 
ปรัชญา : 
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล เปนศูนยการศึกษาท่ีมีความโดดเดน (University of 

SMART) เชี่ยวชาญดานการวิจัยและเทคโนโลยี มุงเนนการบริการวิชาการ สงเสริมวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน  

วิสัยทัศน : 
ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณในการจัดการ

การเรียนการสอน สงเสริมดานการวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใตการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตดานการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพท้ังทางดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกท่ีดี

เหมาะกับวิชาชีพ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
2. สรางศักยภาพดานการวิจัย พัฒนาและเผยแพรองคความรู และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตและความเขมแข็งของทองถ่ิน 
3. บริการวิชาการเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูและพัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. มุงเนนคุณภาพของงานและดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
คานิยมรวม : 

 เปนศูนยการศึกษาท่ีมีความโดดเดน (University of SMART)  
Standard   มีมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements  การบริหารจัดการท่ีดี 
Advance  ตอยอดองคความรู 
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Research  ใชวิจัยเปนฐาน 
Technology  กาวทันเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร : 
1. จัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยสูมาตรฐานสากล 
3. บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกร หนวยงาน และทองถ่ิน 
4. บริหารจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือสรางความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ 
เปาประสงค : 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาดาน

การศึกษาปฐมวัย 
2. บุคลากรสามารถสรางสรรค  ผลงานวิจัยและตีพิมพในระดับชาติ  หรือนานาชาติ 
3. สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ในการพัฒนาทองถ่ินและระดับชาติ 
4. สงเสริมการสรางองคความรูดานการวิจัยใหกับบุคลากร หนวยงานในทองถ่ิน 
5. บุคคล องคกร และหนวยงานในทองถ่ิน ไดรับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ 
6. บุคลากร องคกร และหนวยงานทองถ่ิน มีองคความรู และนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิต 
7. เพ่ือใหการบริหารจัดการของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
8. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก สามารถสรางความเขมแข็งเพ่ือความอยูรอดได 

 

1.5 โครงสรางการบริหารของหนวยงาน 
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1.6 ขอมูลท่ัวไปของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
จํานวนบุคลากรประจํา  

ประเภท จํานวน 
1. สายวิชาการ 10 
2. สายสนับสนุน 11 

รวม 21 
  
วุฒิการศึกษาบุคลากรประจํา 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา รวม 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

รวม 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  - - - - 
1. สายวิชาการ - - 6 3 10 - - - - 
2. สายสนับสนุน 2 5 4 - 11 - - - - 

รวม 2 5 12 2 21 - - - - 
  
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ประเภท 
ช้ันปท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 79 47 23 - 17 166 
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สวนท่ี 2 
การประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน (สกอ.) 
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องคประกอบท่ี 1        ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลอง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
ป รั ช ญ า  ห รื อ  ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2555) 

   ศูนยฯ นครนายก  ไดจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย 
และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรภายนอกสถาบันในการ
ดําเนินการจัดแผนกลยุทธของศูนยฯ 
ใหมี ความเ ช่ื อมโยงกับแผนการ
อุดมศึกษา แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตรของจังหวัดและ
พิจารณาจากอัตลักษณและความ
เช่ียวชาญเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
และจัดทําแผนกลยุทธของศูนย 
แผนปฏิบัติราชการประจําป และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และใหขอเสนอแนะ 

นย.1.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการทบทวนผลการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ 
นย.1.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 
นย.1.1.1.3 แผนภาพแสดง
ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ 
นย.1.1.1.4 รายงานการประชุม 
การนําเสนอแผนกลยุทธตอ
สภามหาวิทยาลัย 
นย.1.1.1.5 แผนกลยุทธของ
ศูนยการศึกษา 
นย.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

   ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาแผน และการ
ถายทอดแผนกลยุทธไปยังหนวยงาน
และบุคลากรผานการประชุม รายงาน 
การประชุมประจําเดือน เว็บไซต ปาย 
ประกาศอ่ืนๆ มีการบันทึกการประชุม 
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธระดับ
หนวยงาน  Flow chart แสดงวิธีการ
ถายทอดกลยุทธระดับสถาบันไปสู
หนวยงาน และตารางวิเคราะหความ 
เช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธสถาบัน
กับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

นย.1.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 
นย.1.1.2.2 รายงานการประชุม 
การจัดทําแผนกลยุทธ 
นย.1.1.2.3 รายงานการประชุม 
ประจําเดือน 
นย.1.1.2.4 สื่อเว็บไซตท่ีมีการ
ถายทอดกลยุทธ 
นย.1.1.2.5 Flow chart วิเคราะห 
ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ
สถาบันกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 
 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธ

   ศูนยฯ นครนายก  จัดทํา Flow chart  
แสดงข้ันตอนการแปลงแผนกลยุทธ

นย.1.1.3.1 Flow chart วิเคราะห 
ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

กิจ คือ ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ
ตามพันธกิจ มีคําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และคําสั่งปรับปรุงแผน 
ปฏิบัติการประจําป และ นําเสนอ
แผนปฏิบัติการประจําปตอผูบริหาร
และสภาสถาบัน  

สถาบันกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 
นย.1.1.3.2 คําสั่งจัดทําแผน 
ปฏิบัติการประจําป 2556 และ 
2557 
นย.1.1.3.3 รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

 4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดํา เ นินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประชุม
การจัดทําตัวบงช้ีและเปาหมาย 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ตัวบ ง ช้ีและเปาหมาย ท่ีมีความ
สอดคลองแผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป รายงานการประชุม
ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติตามตัวบงช้ี  

นย.1.1.4.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556  
นย.1.1.4.2 ตัวบงช้ีแผนกลยุทธ 
ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

   ศูนยฯ นครนายกมีการจัดทํา 
Flow chart แสดงข้ันตอนแผน 
ปฏิบัติงานประจําปโดยแยกตาม
พันธกิจหรือทําปฏิทินการดําเนินงาน  

นย.1.1.5.1 Flow chart แสดง 
ความเช่ือมโยงการจัดทําแผน 

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

   ศูนยฯ นครนายก จัดทําคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล
การดําเ นินงานตามตัวบง ช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจําป รายงานผล
การดําเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน 
และ 9 เดือน ตอผูบริหาร และบันทึก
การประชุมผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป กรณีไม
เปนไปตามแผนแนวทางแกไขปรับปรุง
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 

นย.1.1.6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามแผนกลยุทธ 
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 
สภามหาวิทยาลัย 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบรหิาร
และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

   ศูนยฯ นครนายก จัดทํารายงาน 
การประเมินประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและ
เปร ียบเทียบผลของตัวบงช้ีการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคา
เปาหมาย รายงานผลการประชุมผู 
บริหารสถาบันหรือประชุมสภาสถาบัน 

นย.1.1.7.1 รายงานติดตามการ 
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
นย.1.1.7.2 รายงานผลการ
ดําเนินการประจําป 2556 
นย.1.1.7.3 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเหน็ 
และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป

   ศ ูนย ฯ  นครนายก  ไ ด จ ัด ทํา 
รายงานการประชุมเพ่ือดําเนินการ

นย.1.1.8.1 รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏบัิติ
การประจําป 

ตามขอเสนอแนะและจัดทําแผน
ปรับปรุง รายงานผลการการจัดทํา
แผนป ร ับปร ุง แผ นปฏ ิบ ัต ิง า น
ประจําปตามขอเสนอแนะรายงาน
การประช ุมผู บร ิหา รสถาบ ัน ท่ี
เก่ียวกับแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานประจําปตอ
ผูบริหารสถาบัน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
6 ขอ 8 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ศูนยฯ นครนายก มีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีเปนข้ันตอน มีการประชุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนเปนระยะๆ 
ทําใหไดแผนพัฒนาองคกรท่ีมีความเปนพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรกําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการศูนยฯ เพ่ือพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. ควรทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนยฯ ใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับการนําไปสู
การปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงค และตัวช้ีวัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามทิศทางและพันธกิจหลัก
ของศูนยฯ 
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องคประกอบท่ี 2        การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร

ใหม และปรั บปรุ งหลั กสู ตรตาม

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบและกลไก
การเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุง
หลักสู ตรตามแนวทางปฏิ บัติ ท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา โดยยึดตามระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏอยูใน
คูมือระบบและกลไกการเปดปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยศูนย
นครนายกไดดําเนินการตามระบบท่ี
วางไว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

นย.2.1.1.1 คูมือเปด-ปด
หลักสตูร 
นย.2.1.1.2 คูมือระบบกลไก
การพัฒนาหลักสูตร 
นย.2.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการหลักสูตร 
นย.2.1.1.4 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย 

 2 มีระบบและกลไกการปดหลกัสูตรตาม

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบและกลไก
การปดหลักสูตร โดยยึดตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏ 
อยูในคูมือระบบและกลไกการเปด
ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แตการ
ดําเนินงานของศูนยท่ีผานมายังไมมี
การปดหลักสูตร   

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 ทุกหลักสู ตรมี การดํ า เ นินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม 
“ตั วบ ง ช้ี ผลการดํ า เ นินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ

   ศูนยฯ นครนายก จัดการเรียนการสอน
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มีการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ มีการประเมินผล 
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ

นย.2.1.3.1 คูมือการบริหาร 
หลักสตูร 
นย.2.1.3.2 คูนักศึกษา 
นย.2.1.3.3 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการหลักสูตร 
นย.2.1.3.4 มคอ.1 มาตรฐาน 
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
นย.2.1.3.5 มคอ.2 กรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิกับการพัฒนา 
รายละเอียดของหลักสตูร 

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
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ี
เก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับ
หลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ี
ยั ง ไ ม ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

หลักสูตรและการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 

นย.2.1.3.6 มคอ.3 รายละเอียด 
ของรายวิชา 
นย.2.1.3.7 มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 
นย.2.1.3.8 มคอ.5 รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา 
นย.2.1.3.9 มคอ.6 รายงาน
ผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
นย.2.1.3.10 มคอ.7 รายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร 
นย.2.1.3.11 รายงานการ 
ประชุมหลักสูตร 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยาง
นอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ี
ดํ า เ นินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ 
จ ะ ต อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการใหคะแนน 5 ขอแรกและ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ี
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม การดําเนินการ 
การประเมินผลของหลักสูตรให
เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรฯ มีการประเมินหลักสูตร
ในสาขาการศึกษาปฐมวัย  

นย.2.1.4.1 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการหลักสูตร 
นย.2.1.4.2 มคอ.7 รายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับใหมี  การดําเนินการไดครบถวน 
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม 
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใน
ขอ 3 ผานเกณฑการใหคะแนนครบ 
ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานทุกหลักสูตรตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ มีการพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมิน และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของทุก
หลักสูตรผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงช้ี 

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 

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
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m7.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพท้ั งหมดทุกระดับ
การศึกษา ( เฉพาะกลุม ค1 และ ค2 ) 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม 
ระหวางสถาบันท่ีมีการเปดหลักสูตร
ศึกษาศษสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนท่ี
เปนแหล งฝ กประสบการณแก
นักศึกษา อันจะเปนการพัฒนา
หลักสูตร รวมท้ังพัฒนานักศึกษาใน
ดานการประกอบวิชาชีพครูอยางมี
ประสิทธิภาพ  

นย.2.1.6.1 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) รวมกับ 
โรงเรียนอนุบาลคณุากรใน
พระราชูปถัมภของพลเอกหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
นย.2.1.6.2 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) รวมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
5 ขอ 6 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลง
ฝกประสบการณแกนักศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

เพ่ิมกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากขึ้น และปรับหลักสูตร
ใหสอดคลองกับทองถ่ิน จังหวัดนครนายก  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

องคประกอบท่ี 2 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 

การผลิตบัณฑิต 
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการใหคะแนน  สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการใหคะแนนจาก 2 แนวทาง ตอไปนี้ 
1)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  หรือ 
2)  แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
     กับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก =  
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได =               

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ดังน้ี 

หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําท่ี 

มีวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย 
ประจําท้ังหมด 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 3 8.5 
รวม 3 8.5 

 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข นย.2.2.1.1 เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย  

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 18.4 รอยละ 18.4 คะแนน 5  บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ศูนยฯ นครนายก มีบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว จํานวน 3 คน และขณะน้ีกําลังอยู
ระหวางการทําดุษฎีนิพนธอีกจํานวน 1 คน และกําลังศึกษาตออีก 1 คน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สงบุคลากรไปศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก       x 5 
    รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

องคประกอบท่ี 2          
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

การผลิตบัณฑิต 
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการใหคะแนน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการใหคะแนนจาก 2 แนวทาง ตอไปนี้ 
1)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
หรือ 
2) แปลงคาการเพ่ิมขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
   เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

  
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
         
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนท่ีได =             

 
หรือ 

1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอย
ละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ี
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได =  
 
 
 
 
 
 

                    รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ          
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

x 5 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา  
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

x 5 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง 
     ตําแหนงทางวิชาการ        

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
x 100 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2556  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกยังไมมีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

หนวยงาน 
จํานวนอาจารยประจําท่ี 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย 
ประจําท้ังหมด 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก - - 
รวม - - 

 
เอกสารหลักฐานอางอิง 

- 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 0 รอยละ 0 คะแนน 0  ไมบรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานวิชาการในสาขาท่ีศูนยฯ เปดการเรยีนการสอน หรือในสาขาท่ีเช่ียชาญ 
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องคประกอบท่ี 2 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 

การผลิตบัณฑิต 
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

   ศูนยฯ นครนายก มีแผนพัฒนา
คณาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําปท่ีสอดคลองกับ
แบบประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และการจัดบุคลากรตามสายงาน
หรือความถนัดแตละบุคคลตาม 
คูมือการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบคุคลากร สายสนับสนุน 
ประจําศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  

นย.2.4.1.1 แผนพัฒนา
บุคลากร 
นย.2.4.1.2 แบบประเมิน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
นย.2.4.1.3 คูมือการประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิของงานและประเมนิ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของบคุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

 2 มี ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรนํามาพัฒนา
งานท่ีปฏิบัติโดยสงบุคลากรเขารวม
อบรมสัมมนา และมีการสํารวจความ 
ตองการการ พัฒนาตนเองของ
บุคลากรในศูนยฯ  

นย.2.4.2.1 สรุปการเขารวม
อบรมสมัมนาของบุคลากร 
นย.2.4.2.2 ผลการสํารวจ
ความตองการการพัฒนาของ
บุคลากร 

 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ศูนยฯ นครนายกมีการจัดสภาพ 
แวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน หองทํางานและสภาพ 
แวดลอมโดยรอบ อีกท้ังมหาวิทยาลัย 
ยังมีสวัสดิการการตรวจสุขภาพ
ประจําปใหกับบุคลากร, การขอรับทุน 
พัฒนาบุคลากรการศึกษา, กองทุนสะสม 
เลี้ยงชีพ, สมาชิกสหกรณ บุคลากร
ภายในศูนยฯ มีปฏิสัมพันธกัน  มีการ
รับประทานอาหารรวมกัน มีกิจกรรม 
สังสรรคท้ังภายในและนอกศูนย   

นย.2.4.3.1 เอกสารสภาพ 
แวดลอมและภมูิทัศนศูนยฯ 
นย.2.4.3.2 เอกสารสวัสดิการ 
ตรวจสุขภาพ, ขอรับทุนการ 
ศึกษา, กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ, 
สมาชิกสหกรณ 
นย.2.4.3.3 การเสรมิสราง
มนุษยสัมพันธ, กําลังใจกลุม
สัมพันธ, กิจกรรมของบุคลากร 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

   ศูนยฯ นครนายก จัดใหมีระบบ
หรือข้ันตอนการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู  ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิ บัติ ง านในทุก
หลักสูตรการฝกอบรม หรือทุก
โครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิม
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน เชน  
- กําหนดแนวทาง  
- การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
  ของการอบรม 

นย.2.4.4.1 สรุปการอบรม 
ประชุม สมัมนาของบุคลากร 

 5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   ศูนยฯ นครนายก มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดานจรรยาบรรณแก
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ใหความรูกิจกรรมสงเสริม ปลูกฝง
จรรยาบรรณและติดตามผลอยาง
ตอเน่ืองโดยยึดคูมือจรรยาบรรณ
และรายงานผลการดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัย 
และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
รับทราบจรรยาบรรณโดยแจงในท่ี
ประชุม และแจกคูมือ  แจงใหบุคลากร
ปฏิ บั ติ ตนและดํ า เ นินการตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยฯ 

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

 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริ หารและการ พัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสนับสนุน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนการบริหารโดย
ยึดแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมท้ังแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคลตอไป ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

นย.2.4.6.1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรตอ
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของศูนยฯ 
นย.2.4.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual 
Development Plan :IDP) 

 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

   ศูนยฯ นครนายก มีแผนปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุง
การบริหารและพัฒนาบุคคลากร  

นย.2.4.7.1 แผนปรับปรุง
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตามผลการประเมิน                
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
5 ขอ 7 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บุคลากรท่ีมีความชํานาญในงานวิชาการ อาจจะมีการจัดการความรู ถายทอดประสบการณใหกับบุคลากรในศูนย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองในมีความชํานาญและเช่ียวชาญ และวางแผนกําหนดเสนทางพัฒนา
ตนเองในงานท่ีรับผิดชอบ 

2. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองเพ่ือขอกําหนดตาํแหนงท่ีสูงข้ึน สายสนับสนุน ระดับตําแหนงท่ีทําได 5 ระดับ  
2.1 ระดับปฏิบัติการ 
2.2 ระดับชํานาญการ 
2.3 ระดับชํานาญการพิเศษ 
2.4 ระดับเช่ียวชาญ 
2.5 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

3. บุคลากรทุกตําแหนงพัฒนางานตนเองเพ่ือขอกําหนดตําแหนงท่ีสงูข้ึน สายวิชาการ ระดับตําแหนงท่ีทําได 4 ระดับ 
3.1 อาจารย 
3.2 ผูชวยศาสตราจารย 
3.3 รองศาสตราจารย 
3.4 ศาสตราจารย 
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องคประกอบท่ี 2 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 

การผลิตบัณฑิต 
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

   ศูนยฯ นครนายก จัดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา โดย
นักศึกษาแตละคนมีคอมพิวเตอร
ชนิดพกพาใชหน่ึงคนตอหน่ึงเครื่อง 
และมบีริการคอมพิวเตอรสวนกลาง
สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
และการสืบคนขอมูล  

นย.2.5.1.1 เอกสารรับเครื่อง
คอมพิวเตอร 
นย.2.5.1.2 เอกสารการตรวจ 
เช็คคอมพิวเตอรประจําเดือน 
นย.2.5.1.3 ภาพถายหอง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
นย.2.5.1.4 ภาพถายเครื่อง 
คอมพิวเตอรของหองสมุด 
นย.2.5.1.5 ตารางสรุป
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 

 2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีบริการหองสมดุ 
และระบบสืบคนขอมูลผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบสืบคน
ฐานขอมูลวิจัยและวิทยานิพนธ 

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 อบรมนักศึกษา
การใชงาน ICT ของเรา 

 3 มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษาและจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

   ศูนยฯ นคนายก มีบริการด าน
กายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการ
เ รี ยนการสอนและการ พัฒนา
นักศึกษาดานหองเรียนท่ีมีระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณการศึกษา 
และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตระบบ
ไรสายท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังศูนยฯ 

นย.2.5.3.1 แบบรายงาน
ขอมูลการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ ศูนยฯ นครนายก 

 4 มีบริการสิ่ งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ

   ศูนยฯ นครนายก มีบริการสิ่งอํานวย 
ความสะดวกท่ีจําเปน เชน ระบบ
ทะเบียนออนไลน หองพยาบาล 
เพ่ือบริการดานอนามัยเบ้ืองตนแก
นักศึกษา การจัดบริการดานอาหาร 

นย.2.5.4.1 ระบบทะเบียน
ออนไลน  
นย.2.5.4.2 คูมือการสืบคน
ฐานขอมูลออนไลน  
นย.2.5.4.3 หองพยาบาล 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา สนามกีฬา หองกิจกรรมนักศึกษา  นย.2.5.4.4 โรงอาหาร 
นย.2.5.4.5 สนามกีฬา 
นย.2.5.4.6 หองกิจกรรม
นักศึกษา 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา 
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัด 
การขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ 
โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   ศูนยฯ นครนายก มีบริการระบบ
สาธารณูปโภค เชน นํ้าดื่ม หองนํ้า 
และระบบรักษาความปลอดภัยผาน
กลองวงจรปด  

นย.2.5.5.1 แบบรายงาน
ขอมูลการจดัการศึกษานอก
ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ศูนยฯ นครนายก 
นย.2.5.5.2 ระบบไฟฟา 
ประปา โทรศัพทและ
อินเทอรเน็ต 
นย.2.5.5.3 กลองวงจรปด 
นย.2.5.5.4 ถังดับเพลิง 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ
หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู  

นย.2.5.6.1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีตอหองสมุด อุปกรณการศึกษา 
และสภาพ แวดลอมการเรียนรู 

 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 
6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา การ
จัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

   ศูนยฯ นครนายก  นําผลการ
ประเมินจากขอ 6 เขาวาระการประชุม
ของคณะกรรมการสารสนเทศ เพ่ือจัด 
ทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจําป  

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

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
4 ขอ 7 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีความพรอมดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีระบบเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตระบบไรสายท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังศูนยฯ  
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

สงเสริมดานความเปนระเบียบ การบํารุงรักษาอุปกรณการเรยีนการสอนเพ่ือยดึอายุการใชงานของอุปกรณ  
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องคประกอบท่ี 2        การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ท่ี เ น น ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ ทุ ก

หลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มีกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และมีการติดตามตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิเพ่ือมาปรับปรุงการเรียน
การสอน  

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 ทุกรายวิชามีรายละเอียดของ

ราย วิชาและของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษาตาม ท่ี

กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   ศูนย ฯ  นครนายก กํ าหนดให
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชา ตองมี
จุดมุงหมายของรายวิชา ลักษณะการ
ดําเนินงาน การพัฒนา การเรียนรูของ
ผู เ รี ยน  แผนการสอนแ ล ะ ก า ร
ประเมินผล ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน การประเมินและการ
ปรับปรุงการดําเนินงานรายวิชา 

นย.2.6.2.1 มคอ. 3 
นย.2.6.2.2 มคอ. 4 
นย.2.6.2.3 มคอ. 5  
นย.2.6.2.4 มคอ. 6 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริม

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ

การใหผู เรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ ท้ังในและนอกหองเรียน

หรือจากการทําวิจัย 

   ศูนยฯ นครนายก มีนโยบายให
อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เนน
ผู เรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา โดย
ศูนยฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจริง 

นย.2.6.3.1 มคอ. 4  
นย.2.6.3.2 มคอ. 6 
นย.2.6.3.3 งานวิจัยในช้ันเรียน 
ของอาจารยผูสอนแตละวิชา 
นย.2.6.3.4 แฟมสะสมผลงาน
นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน 

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวน 

การเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการเชิญวิทยากร 
จากภายนอกท่ีมีประสบการณเขามา
มีสวนรวมในการเรียนการสอน 

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

 5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสนับสนุนให
อาจารยพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน โดยการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน มี
การจัดอบรมใหความรูในดานการวิจัย
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู การสนับสนุน
ทุนวิจัย เพ่ือใหอาจารยมีงานวิจัยในช้ัน
เรียนและรวมเขียนเอกสารประกอบการ
สอนเพ่ือพัฒนาเปนหนังสือตําราเรียน
อยางตอเน่ือง 

นย.2.6.5.1 งานวิจัยในช้ันเรียน 
นย.2.6.5.2 งานวิจัยพัฒนา
มาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัย 
นย.2.6.5.3 หนังสือรายวิชา
บุคลิกภาพและสมรรถนะสําหรับ
ครูปฐมวัย 
 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจ

แตละราย วิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 

นย.2.6.6.1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจการ
จัดการเรียนการสอน 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการพัฒนาปรับปรุง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนระบบ
การประเมินผล โดยใหคณาจารย
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นย.2.6.7.1 มคอ. 3  
นย.2.6.7.2 มคอ. 5 

 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
7 ขอ 7 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารยผูสอนจบตรงสาขาท่ีเปดสอนคือสาขาการศึกษาปฐมวัย 
2. อาจารยผูสอนมีบทบาทเปนผูพัฒนาหลักสตูร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลแตละรายวิชาทุกปการศึกษาอยางตอเน่ือง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ดานเทคนิคการสอนอยางสม่ําเสมอ 
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องคประกอบท่ี 2       การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
อย างนอยสํ าหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

นย.2.7.1.1 รายงานผล
สํารวจคณุลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใช
บัณฑิต 
นย.2.7.1.2 รายงาน
กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามศิษยเกา 

 2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เ รี ย น ท่ี ส ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ อ า ชี พ แ ล ะ
คุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีพึงประสงค  
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

   ศูนยฯ มีการนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคมา
ปรับใชในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดโครงการการวัดผลการศึกษา และ 
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

น.ย.2.7.2.1 คูมือ
หลักสตูร 
น.ย.2.7.2.2 สรุปผล
โครงการ 
น.ย.2.7.2.3 มคอ. 3 
น.ย.2.7.2.4 มคอ. 5 

 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที ่เ อื ้อ ต อ ก า ร พ ัฒ น า
คุณลักษณะของบัณฑิต 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

นย.2.7.3.1 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2556 
นย.2.7.3.2 เอกสาร
สรุปจํานวนบุคลากร 
นย.2.7.3.3 เอกสารสรปุ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
นย.2.7.3.4 เอกสารจํานวน
งบประมาณท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

 4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน 
หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติทุกป 

นย.2.7.4.1 ประกาศฯ 
แนวทางปฏิบัติในการ
สงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมประชุม
วิชาการ 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นย.2.7.4.2 การนําเสนอ 
งานวิจัยในการประชุม
วิชาการวิจัยระดับชาติ
สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้ง
ท่ี 6 แคแสดวิชาการ 57 
สงเสริมงานวิจัยสูการ
พัฒนาคนพัฒนางาน 

 5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสงนักศึกษา 
เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยท่ีจัดใหศูนยฯ ไดแก 
นักศึกษากับคุณธรรม จริยธรรม เปนตน 

นย.2.7.5.1 รายงาน
โครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิง
บูรณาการ ศูนยฯ  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
5 ขอ 5 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตสงเสริมทักษะอาชีพและคณุลกัษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการนิเทศติดตามและจดัอบรมดานการศึกษาปฐมวันใหแกศิษยเกาอยางตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 2            
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 

การผลิตบัณฑิต 
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

   ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร ตามขอกําหนด
คุณลักกษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

นย.2.8.1.1 เอกสารกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของ
ทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการถายทอด
และเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูท่ีเก่ียวของทราบอยาง
ท่ัวถึง โดยการจัดประชุมจัดทําเอกสาร
เผยแพรออนไลน และจัดทําเอกสาร
เผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธ 

นย.2.8.2.1 รายงานการประชุม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2556  
นย.2.8.2.2 เอกสารเผยแพร 
ออนไลน 
นย.2.8.2.3 เอกสารเผยแพร
ผานบอรดประชาสัมพันธ 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติ ก ร รมด า นคุณ ธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ี
ชัดเจน 

   ศูนยฯ นครนายก มีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยจัดทําโครงการสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ไดแก กิจกรรมไหวครู , 
กิจกรรมวันเขาพรรษา, กิจกรรมวันแม
แหงชาติ, กิจกรรมวันพอแหงชาติ, 
กิจกรรมวันปยะมหาราช, กิจกรรม
วันปยะมหาราช, โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย 
 
 

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 โครงการกีฬา
สานสมัพันธสวนดสุิตเกมส  
นย.2.8.3.7 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและสมรรถนะครู
ปฐมวัย 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย 
อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา 

นย.2.8.4.1 ผลการประเมิน
กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 

   ศูนยฯ นครนายก มีนักศึกษาไดรับ
การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม และการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ และ
สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มีนักศึกษาไดรับ
ตําแหนงประธานกรรมการศูนย
เยาวชนตํ าบลกบินทร  จั งห วัด
ปราจีนบุรี และไดรับใบประกาศ
เกียรติ บัตรในการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนตําบลกบินทร 
จังหวัดปราจีนบุรี 

นย.2.8.5.1 ประกาศเกียรติคุณ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นย.2.8.5.2 ประกาศเกียรติ
บัตรจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกบินทร 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
3 ขอ 5 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง และมี
การประเมินโครงการเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหตรง
กับความตองการของนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 

    ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ
กลไกการดําเนินงานจัดบริการใหแก
นัก ศึกษา  โดยมีการจัด ทําแผน
กิจกรรมประปการศึกษา เริ่มจากการ
จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
และแตงตั้งใหมีอาจารยท่ีปรึกษาแต
ละช้ันปเพ่ือใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ตลอดปการศึกษาอยางตอเน่ือง 

นย.3.1.1.1 แผนกิจกรรม
นักศึกษา 
นย.3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2556 
นย.3.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา  
นย. 3.1.1.4  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

 2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก มีระบบบริการ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาผานเว็บไซตศูนย เว็บไซต 
มสด. บอรดประชาสัมพันธ กลอง
รับความคิดเห็น และโทรศัพท  

นย.3.1.2.1 เว็บไซตศูนย 
นย.3.1.2.2 เว็บไซต
มหาวิทยาลยั 
นย.3.1.2.3 บอรดประชาสัมพันธ 
นย.3.1.2.4 รายงานการ
ประเมินผลการใหคําปรึกษา
และการบริการขอมูลขาวสร 

 3 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พัฒ น า
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีกิจกรรมให
นักศึกษาฝกงานรวมท้ังกิจกรรม
วิชาการและสั งคม  และมี กา ร
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 

 4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา 

   ศูนยฯ นครนายก มีฐานขอมูล 
และมีการบริการขาวสรแกศิษยเกา
ในหลายชองทาง 

นย.3.1.4.1 ฐานขอมลูศิษยเกา 
นย.3.1.4.2 เว็บไซตศูนย 
นย.3.1.4.3 Facebook 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกา 

    ศูนยฯ นครนายก มีการอบรมให
ความรูแกศิษยเกา และรายงานผล
โครงการ 

นย.3.1.5.1 กิจกรรมสมัมนาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา (Internship) 
นย.3.1.5.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือทองถ่ินชุมชนยั่งยืน 
นย.3.1.5.3 รายงานกิจกรรม
การนิเทศตดิตามการทํางานของ
ศิษยเกา 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
คุณภาพการใหบริการขอ 1 – 3 ทุก
ดานไมต่ํากวา 3.51 

นย.3.1.6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ 

 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความตองการของนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
คุณภาพการใหบริการทุกภาคเรียน
และนําผลท่ีไดมาประชุมรวมกับ
บุคลากรทุกคนภายในศูนยฯ เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาการใหบริการ
นักศึกษาในภาคเรียนตอไป 

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

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
6 ขอ 7 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารยท่ีปรึกษาครบทุกช้ันเรียน 
2. มีระบบตดิตามนักศึกษาอยางรอบดาน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ฐานขอมูลผูปกครอง และจัดใหมีการประชุมผูปกครองปละ 1 ครั้ง 
2. จัดใหมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูแกศิษยเกาอยางตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 3       กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีส ง เสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

    ศูนยฯ นครนายก มีแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีระบุ
ตั ว ช้ี วั ด  และมี กิ จกรรม พัฒนา
นักศึกษาครบ 5 ดานตามกรอบ TQF 

นย.3.2.1.1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2556 
 

 2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก
นักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม
ให ค วามรู แ ละมี เ ค รื อข ายการ
ประเมินคุณภาพของนักศึกษาโดย
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน   

นย.3.2.2.1 หนังสือความ
รวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
วีรพัฒน 
นย.3.2.2.2 โครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

 3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง
นอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี 
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 
  3.1 กิจกรรมวิชาการ ท่ีส ง เสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
  3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม 
  3.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม 
  3.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   ศูนยฯ นครนายก มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาครบ 5 ดาน โดยใช
กระบวนการ PDCA ในการดําเนิน
โครงการ 

นย.3.2.3.1 สรุปผลโครงการ
โครงการหลักสตูรเสริมสราง
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะวิถี
บัณฑิตของนักศึกษา 
นย.3.2.3.2 สรุปผลโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือ
สงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง
บูรณาการ 
นย.3.2.3.3 สรุปผลโครงการ
บูรณาการคณุธรรมจรยิธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นย.3.2.3.4 สรุปโครงการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรู
ตามจินตนาการ 
นย.3.2.3.5 สรปุโครงการกีฬา 
สานสมัพันธ สวนดุสติเกมส 
ครั้งท่ี 2 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 4 มีการสนับสนุนให นักศึกษาสราง
เครื อข าย พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีเครือขายการ
ประกันคุณภาพของนักศึกษากับ
วิทยาลัยเทคโนโลยวีีรพัฒน และศูนยฯ
สุพรรณบุรี นครนายก พัวหิน ลําปาง 
ตรัง โดยดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

นย.3.2.4.1 หนังสือความ
รวมมือกับวิทยาลยัเทคโนโลยี
วีรพัฒน 
นย.3.2.4.2 รายงานผลโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริม 
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 

 5  มีการประ เมินความสํ า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
ความสําเร็จโครงการ/กิจกรรมและ
นําเสนอผูบริหารทราบ 

นย.3.2.5.1 รายงานผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 
นย.3.2.5.2 หนังสือนําสง
เสนอผูบังคับบัญชาทราบ 
นย.3.2.5.3 แผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ป 2556   

 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

  ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ในปการศึกษา 2557 

นย.3.2.6.1 แผนปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาปการศึกษา 2557  
นย.3.2.6.2 แผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
2557 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
5 ขอ 6 ขอ คะแนน 5  บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดทําแผนการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาทุกปการศึกษา 
2. คณาจารย/บุคลากรของศูนยฯ และนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา

เปนอยางด ี
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรจัดอบรมใหความรูดานการประเมินโครงการโดยเนนการประเมินผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไป และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารงานวิจัยทําหนา ท่ี
ประสานงานดานการวิจัย รวบรวมฐาน 
ขอมูลการวิจัย ทําเนียบแหลงทุนตางๆ 
มีข้ันตอนในการจัดสรรทุนงบประมาณ
การวิจัย โดยศูนยฯ มีการดําเนินการ
ตามแผนส งเสริ มงานวิจัย  ซึ่ งแผน
ดั งกล าวสอดคลอง กับแผนปฏิ บั ติ
ราชการของศูนยฯ และแผนกลยุทธ
ดานการวิจัยของ มสด. และมีศูนยวิจัย
และพัฒนาทองถ่ินท่ีใหบริการเก่ียวกับ
งานวิจัย เชน โปรแกรมสําเร็จรูปดาน
การวิจัย 

นย.4.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารงานวิจัย 
นย.4.1.1.2 ฐานขอมูลดาน
การวิจัย      
นย.4.1.1.3 ทําเนียบแหลงทุน
วิจัย 
นย.4.1.1.4 ข้ันตอนในการ
จัดสรรทุนงบประมาณการ
วิจัย 7 ชองทาง 
นย.4.1.1.5 ประกาศขอบังคับ 
และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการ
วิจัย เชน ประกาศขอ บังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต
วาดวย การวิจัย พ.ศ. 2554 
และหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การ
เสนอโครงการวิจัย และอัตรา
การจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ.2555 
นย.4.1.1.6 คูมือการรับบรกิาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
นย.4.1.1.7 แผนกลยุทธดาน
การวิจัย มสด. 2554-2557 
นย.4.1.1.8 แผนปฏิบัติ
ราชการ ของศูนยฯ พ.ศ. 2556 
นย.4.1.1.9 แผนสงเสริมงาน 
วิจัยศูนยฯ 2556, 2557 
นย.4.1.1.10 ศูนยวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน 
นย.4.1.1.11 โปรแกรมสําเรจ็ 
รูปดานการวิจัย 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจดัการ
เรียนการสอน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะของงานวิจ ัย ในชั ้น
เ ร ียนโดย นักศึกษามีสวนรวม ไดแก 
ราย วิชา  คณิตศาสตรและการจั ด
ประสบการณ  และรายวิชาศิลปะ
สําหรับครูปฐมวัย  

นย.4.1.2.1 มคอ.3 รายวิชา 

คณิตศาสตรและการจดั
ประสบการณ 
นย.4.1.2.2 มคอ.3 ศิลปะ
สําหรับครูปฐมวัย 
นย.4.1.2.3 เลมรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียนจํานวน 2 เลม 

 3  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคและใหความรู
ด า นจ รรยาบร รณกา ร วิ จั ย แก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

   ศู นย ฯ  นครนายก มี การพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยดวย
การสงเสริมใหคณาจารยเขารับการ
ฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกและ
ศูนยฯ จัดฝกอบรมเอง รวมทั้งมีการ
เผยแพรขอมูลจรรยาบรรณนักวิจัย
ใหกับคณาจารยและนําวิจัยไดรับทราบ 

นย.4.1.3.1 สรุปการเขารับ
การฝกอบรมดานวิจยัของ
บุคลากร 
นย.4.1.3.2 เอกสารจรรยา 
บรรณนักวิจัย 
นย.4.1.3.3 คูมือจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยและจรรยา 
บรรณการใชสัตวเพ่ืองาน
ทดลองทางวิทยาศาสตร 

 4 มี ก า ร จั ดส ร ร งบประมาณของ
สถาบันเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดสรรทุน
สําหรับการวิจัยใหกับคณาจารยเพ่ือ
พัฒนาการ เ รี ย นกา รสอนผ าน  7 
ชองทางเชน ชองทางทุนวิจัยในช้ัน
เรียน เปนตน   

นย.4.1.4.1 หลักเกณฑวิธี
ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจยั 
และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุน 
การวิจัย พ.ศ. 2555 
นย.4.1.4.2 ข้ันตอนในการ
จัดสรรทุนงบประมาณการวิจัย 
7 ชองทาง 
นย.4.1.4.3 ทําเนียบแหลงทุน 
วิจัยท้ังจากภายในและภายนอก 
ประเทศ 
นย.4.1.4.4 สัญญาการรับทุน 
อุดหนุนการวิจัย 

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบันอยางนอยในประเด็น
ตอไปน้ี 
  5.1 หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนย 
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
  5.2 หองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  5.3 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 

   ศูนยฯ นครนายก มี ศูนย วิจัย และ
พัฒนา ทองถ่ินสําหรับปฏิบัติการวิจัย
และคนควาขอมูลเพ่ือสนับสนุการวิจัย 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน 
ขอมูลออนไลน เพ่ือสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

นย.4.1.5.1 ศูนยวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน 
นย.4.1.5.2 หองสมุดและ
แหลงคนควาขอมลูสนับสนุน
การวิจยั 
นย.4.1.5.3 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลออนไลน 
นย.4.1.5.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการวิจัย 
  5.4 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มี ศาสตราจารย อาคั นตุ กะหรื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

 6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ  5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 

    ศูนยฯ นครนายก มีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของ
ศูนยฯ เพ่ือเปนทุนวิจัยและการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยตามอัตลักษณของ
ศูนยฯ  

นย.4.1.6.1 สรุปการประะเมิน
ผลการจดัสรรงบประมาณของ
ศูนยฯ เพ่ือเปนทุนวิจัยและการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั
ตามอัตลักษณของศูนยฯ 

 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลการ
ประเมิน ไปจัดทําแผนการปรับปรุงดาน
การวิจัย 

นย.4.1.7.1 แผนการสงเสรมิ
งานวิจัย ประจําป 2557 

 8 มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหา
ของสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุม ข 
และ ค2) 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสรางความ
รวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย 
และกําหนดแผนการสงเสริมงานวิจัย 
ประจําป 2556-2557 ท่ีเนนงานวิจัยบน
พ้ืนฐานจากสภาพปญหาของชุมชน และ
ทองถ่ิน 

นย.4.1.8.1 บันทึกความรวมมือ 
ดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอก 
นย.4.1.8.2 แผนการสงเสรมิ
งานวิจัย ประจําป 2557 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
5 ขอ 8 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัย 
2. มีศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการวิจัยท่ีครบถวน 
4. มีการสงบุคลากรไปศึกษาตอดานการวิจัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยในสวนท่ีเปนอัตลักษณของศูนยฯ 
  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
สรางแรงจูงใจใหคณาจารยในการทํางานวิจัยโดยการจัดทําแผนยกระดับการวิจยัและจัดสรรทุนในการทําวิจัย 
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องคประกอบท่ี 4          การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร ผล งาน วิ จั ยห รื อ ง าน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เ ผยแพร ผล งาน วิ จั ยห รื อ ง าน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

   ศูนยฯ นครนายก มีคณะกรรมการ
จัดการความรูและเผยแพรผลงานวิจัย 
คูมือบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ทํา เ นียบแหลง ทุน วิจัย  ฐานขอมูล
งานวิจัยออนไลนและแหลงเผยแพร
งานวิจัยเพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย และศูนยฯ มีผลงาน 
วิจัยประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

นย.4.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการจัดการความรูและ
เผยแพรผลงานวิจยั 
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
ปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัย
และอัตราการจายเงินทุน 
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2555 

 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห และสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีผูประสานงาน
ดานวิจัยฯ ทําหนาท่ีรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรู จาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยจัดทํา
เปนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เผยแพรใหผูสนใจไดรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได  

นย .4.2.2.1 คําสั่ งแตงตั้ งผู
ประสานงานดานวิจัย 
นย.4.2.2.2 สรุปผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพเผยแพร 

 3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพร
องคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชน 
และผูเก่ียวของ 

   ศูนยฯ นครนายก มีการถายทอด
องคความรูจากงานวิจัยแกทองถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินใหเปนท่ีพึงพอใจของ
ประชาชน 

นย.4.2.3.1 สรุปผลงานวิจัย 
ท่ีตีพิมพเผยแพร 
นย.4.2.3.2 รายงานวิจัย อบต 
29 เลม 

 4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลงาน 
วิจั ยหรืองานสรางสรรค ไปใช ให เกิด
ประโยชน แก ท อ ง ถ่ินและ ชุมชน ท่ี
เก่ียวของ 

นย.4.2.4.1 แบบตอบรับการ
ใชประโยชนจากงานวิจัยใน
ทองถ่ิน 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีขอมูลและเอกสาร
เพ่ือใชเปนระบบและกลไกในการคุมครอง 
สิทธ์ิของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
โดยมีสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ของ มสด. ทําหนาท่ีดูแลผลประโยชน
ในดานน้ี และศูนยฯ ไดนําระบบและกลไก 
บางสวนมาจัดทํารูปเลมและเผยแพรให
คณาจารยไดรับทราบ 

นย.4.2.5.1 ขอมูลดาน
ทรัพยสิน ทางปญญา 
นย.4.2.5.2 เอกสารการคุม 
ครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่ง 
ประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน 
นย.4.2.5.3 รายงานการประชุม 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
4 ขอ 5 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารยท่ีมีความรูดานการวิจยั 
2. มีเครื่องมือสนับสนุนการจดัการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมากข้ึน

เพ่ือการใชประโยชนในหลายมิต ิ
2. ควรมีการถายทอดผลงานวิจัยผานกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหผูใชผลงานวิจัยเกิดสัมฤทธิผลจากการใช

งานวิจัย และสามารถประเมินผลใหเห็นรูปธรรมจากการนําผลการวิจัยไปใช 
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องคประกอบท่ี 4         การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3           เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี ้      ปจจัยนําเขา 
เกณฑการใหคะแนน   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เปนคะแนนระหวาง 0-5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 

5 =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 
5 =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 

5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก × 

5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5  

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2555 

รวม 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 9.5 9.5 
2. จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) - - 
3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ (คน) - - 
4. จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน (บาท) (5,000 x 4)+43,300+50,000  113,300 
5. จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก (บาท) 3,250,000 + 580,000 3,830,000 
6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย 
   ประจําและนักวิจัยประจํา (บาท) 

113,300 + 3,830,000 4,056,600 

สรุป จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายในและภายนอก 
      ตอจํานวนอาจารยประจํา 

4,056,600 / 9.5 450,733 
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ผลการดําเนินงาน 
ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 9.5 คน มีผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนภายใน 

จํานวน 6 เรื่อง มีเงินสนับสนุนจากภายใน จํานวน 113,300 บาท และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับทุน อุดหนุนจากภายนอก 
จํานวน 30 เรื่อง มีเงินสนับสนุนจากภายนอก จํานวน 3,830,600 บาท รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังสิ้น 
4,056,600 บาท ดังน้ันจึงมีเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา จํานวน 450,733 บาท 
 
เอกสารหลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข  นย.4.3.1.1 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของศูนยฯ นครนายก 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
25,000 บาท/คน 450,733 บาท/คน คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เงินสนับสนุนการวิจยัและงานสรางสรรคมีเพียงพอท้ังจากภายในและภายนอก 
2. มีคณาจารยท่ีมีความรูดานการวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2. จัดทําแผนยกระดับงานวิจัยเพ่ือสงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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องคประกอบท่ี 5         การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกการบริ การทาง
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

    ศูนยฯ นครนายก มีแผนการให 
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2556-2557 ของศูนยฯ 
น ค ร น า ย ก  มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการใหบริการวิชาการแก
สังคม และกําหนดนโยบายการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม  

นย.5.1.1.1 แผนการใหบริการ 
วิชาการแกสังคม 
นย.5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2556  
นย.5.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริการวิชาการแกสังคม  
 

 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน 

ศูนยฯ นครนายก บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนผานโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการฝกอบรมกิจกรรมการ
จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ Pop 
Up และโครงการสืบสาน
ศิลป วัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทอง ถ่ินโดยภูมิปญญาทอง ถ่ิน
จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

นย.5.1.2.1 สรุปผลโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู
ตามจินตนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
นย.5.1.2.2 สรุปผลกิจกรรม
การจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ 
Pop Up  
นย.5.1.2.3 สรุปผลโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย
ขนมท องถ่ิ นโดยภู มิ ป ญญา
ทองถ่ินจังหวัดนครนายกแบบ
มีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

    ศูนยฯ นครนายก บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการวิจัยผานโครงการศึกษา
วิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัด
สวัสดิการและพัฒนาสังคม ประจําป
งบประมาณ 2556 โครงการ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู ใ ชบริการ
องคการบริหารส วนตํ าบลใน
จังหวัดนครนายก ประจําป 2556 
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม เ ชิ ง

นย.5.1.3.1 สรุปผลโครงการ
ศึกษาวิเคราะหและประมวลผล
เพ่ือการจัดสวัสดิการและพัฒนา 
สังคม ประจําปงบประมาณ 2556 
นย.5.1.3.2 สรุปผลโครงการ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก ประจําป 2556  
นย.5.1.3.3 สรุปผลโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ปฏิบัติการหลักสูตรสถิติวิเคราะห
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม- 
ศาสตรดวยโปรแกรม LISREL 

สถิติวิเคราะหทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตรดวย
โปรแกรม LISREL 
นย.5.1.3.4 หนังสือรับรอง
ผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 4 มีการประเมินผลความสํ า เร็ จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

    ศูนยฯ นครนายก แตงตั้งคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผล
คว ามสํ า เ ร็ จของก ารบริ ก า ร
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย มีรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ และ
สรุปผลการประเมินงานบริการ
วิชาการแกสังคม   

นย.5.1.4.1 สรุปผลโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
นย.5.1.4.2 สรุปผลกิจกรรม
การจัดทํา สื่อการสอนในรูปแบบ 
Pop Up  
นย.5.1.4.3 สรุปผลโครงการ
สืบสานศลิปวัฒนธรรมขนมไทย
ขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน 
จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นย.5.1.4.4 สรุปผลโครงการ
ศึกษาวิเคราะหและประมวลผล
เพ่ือการจัดสวัสดิการและพัฒนา 
สังคม ประจําปงบประมาณ 2556 
นย.5.1.4.5 สรุปผลโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใช 
บริการองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครนายก ประจําป 2556  
นย.5.1.4.6 สรุปผลโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร 
สถิติวิเคราะหทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตรดวย
โปรแกรม LISREL 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    ศูนยฯ นครนายก มีสรุปผลการ 
ประเมินความพึงพอใจโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการทางวิชาการแกสังคม
ผานแผนการใหบริการวิชาการแก
สังคม ประจําป 2557   

นย.5.1.5.1 สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคม     
นย.5.1.5.2 แผนการใหบริการ 
วิชาการแกสังคม ประจําป 2557 
นย.5.1.5.3 มคอ. 3 รายวิชา
บุคลิกภาพและสมรรถนะสําหรับ
ครูปฐมวัย  
นย.5.1.5.4 มคอ. 3 วิชาการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 1/57 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรล ุ
5 ขอ 5 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยและดานการศึกษาปฐมวัย 
 2. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. เนนโครงการบริการวิชาการท่ีเปนอัตลักษณใหมากข้ึน 

2. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหมากข้ึนและควรทําทันทีหลังสิ้นสุดการใหบริการวิชาการเพ่ือใหเห็น
ถึงภาพรวมของการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
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องคประกอบท่ี 5       การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

     ศูนยฯ นครนายก มีผลการ
สํารวจความตองการของชุมชน
และทองถ่ินเพ่ือประกอบการทํา
แผนการใหบริการวิชาการแก
สังคม  

นย.5.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการใหบริการวิชาการแก
สังคม 
นย.5.2.1.2 สรุปผลการสํารวจ
ความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

 2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

ศูนยฯ นครนายก มีบันทึก
ข อตกลง ร ว ม กัน  (MOU)  กั บ
หนวยงานภาครัฐ และมีการสราง
เครือขายการเรียนการสอนดาน
การศึกษาปฐมวัยผานโครงการ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ตามจินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
กับโรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัด
นครนายก 

นย.5.2.2.1 บันทึกขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นครนายก 
นย.5.2.2.2 บันทึกขอตกลงกับ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดนครนายก 
นย.5.2.2.3 สรุปผลโครงการ
เสริมสรางทักษะการเรยีนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
นย.5.2.2.4 บันทึกขอตกลงกับ
โรงเรียนอนุบาลคุณากร 
นย.5.2.2.5 บันทึกขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครนิทร 

 3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

     ศูนยฯ นครนายก มีผลการ
ปร ะ เ มิ น ปร ะ โ ยชน ข อ ง ก า ร
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

นย.5.2.3.1 สรุปผลการ
ประเมินประโยชนของการให 
บริการทางวิชาการตอสังคม 
จากโครงการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายก 

 4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ 

     ศูนยฯ นครนายก นําผลการ
ประเมินจากขอ 3 มาปรับปรุง
การใหบริการทางวิชาการใน
โครงการศึกษาความพึงพอใจของ

นย.5.2.4.1 แผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
นย.5.2.4.2 สรุปผลการประเมิน
ประโยชนของการให บริการ
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ผูใชบริการองคการบริหารสวน
ตํ า บ ล ใ น จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก 
ประจําป 2556  

ทางวิชาการตอสังคม 
จากโครงการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายก 

 5 มี ก า ร พัฒนาความรู ท่ี ไ ด จ ากกา ร
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

     ศูนยฯ นครนายก มีการนําความรู 
ท่ีไดจากการบริการวิชาการมา
ถายทอดสูบุคลากรภายในองคกร 
นักศึกษา และสาธารณชน  

นย.5.2.5.1 กิจกรรม KM 
นย.5.2.5.2 มคอ. 3 รายวิชา
บุคลิกภาพและบุคลิกภาพและ
สมรรถนะสําหรับครูปฐมวัย  
นย.5.2.5.3 มคอ. 3 รายวิชา 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
1/57  
นย.5.2.5.4 โครงการศึกษา
ความ พึงพอใจของผูใชบริการ
องคการ บริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก 
นย.5.2.5.5 เผยแพรขอมูล 
ผานทางเว็บไซต 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ   ไมบรรล ุ
ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ชุมชนและทองถ่ินใหความรวมมือ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 เนนโครงการบริการวิชาการท่ีเปนอัตลักษณใหมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 6       การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ
กลไกเพ่ือใหงานดานการทํานุบํารุง
ศิ ล ปะ แล ะ วั ฒ นธ ร ร มป ระ ส บ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยมี
การจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาระบบ
และกลไกทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมให
นักศึกษาไดแสดงความสามารถและ
การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทย
ตลอดจนปลูกฝงความรัก ความหวง
แหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย        

นย.6.1.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกทางดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
นย.6.1.1.2 กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2556 
นย.6.1.1.3 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2556  
นย.6.1.1.4 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2557 
นย.6.1.1.5 สรปุการดําเนินการ
ดานกิจกรรมตาม TQF ประจําป 
2556 

 2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการบูรณาการ 
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาไวใน มคอ.3 ของ
รายวิชานวัตกรรมทางการเรียนรู 
มคอ.3 รายวิชาพัฒนาการและการเจริญ 
เติบโตของเด็ก และมคอ.3 รายวิชา
สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต มีผลการ 
ดําเนินกิจกรรมจากรายวิชาดังกลาว  

นย.6.1.2.1 มคอ. 3 รายวิชา
พัฒนาการและการเจริญ 
เติบโตของเด็ก 
นย.6.1.2.2 มคอ.3 รายวิชา
สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  
นย.6.1.2.3 รูปเลมการรายงาน
ผลจากการจดัโครงการนวัตกรรม 
เสรมิสรางของเลนพ้ืนบาน
และของเลนไทยโบราณจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินตามวิถี
ความพอเพียง 
นย.6.1.2.4 รูปเลมการรายงาน 
ผลโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ขนมไทยขนมทองถ่ินโดยภูม-ิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดนครนายก 
แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริมให
นัก ศึกษาไดออกไปเรียนรู และ
ถ ายทอดการ ทําขนมไทยขนม
ทองถ่ิน และไดเขารวมงานประชุม
วิชาการนานาชาติไดรวมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทางวิชาการโดย
จัดแสดงของเลนทองถ่ิน ในวันท่ี 
22-23 กรกฏาคม 2557 มีการจัดทํา 
คูมือความรูเก่ียวกับของเลนไทยของ
เลนทองถ่ินของศูนยฯ  

นย.6.1.3.1 รูปเลมการรายงาน 
ผลโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ขนมไทยขนมทองถ่ินโดยภูม-ิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดนครนายก 
แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
นย.6.1.3.2 คูมือความรูเก่ียวกับ 
ของเลนไทยของเลนทองถ่ิน 
นย.6.1.3.3 คําสั่งการเขารวม 
ประชุมวิชาการนานาชาติ  
นย.6.1.3.4 สรปุการดําเนินการ
ดานกิจกรรมตาม TQF ประจําป 
2556 

 4 มีการประเมินผลความสํ า เร็ จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผล
การดํา เ นินโครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ตามหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ 
นวัตกรรมเสริมสรางของเลนพ้ืนบาน 
และของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญา 
ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง และ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนมไทยขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญา
ทองถ่ินจังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

นย.6.1.4.1 โครงการบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
นย.6.1.4.2 โครงการนวัตกรรม 
เสรมิสรางของเลนพ้ืนบาน และ
ของเลนไทยโบราณจากภูมิปญญา 
ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
นย.6.1.4.3 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน
จังหวัดนครนายกแบบมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ศูนยฯ นครนายก กอนการดําเนิน
โครงการในแตละป ไดมีการประชุม
กรรมการโครงการเพ่ือนําขอมูลผล
การประเมินในปท่ีผานๆ มา พิจารณา
รวมกัน และนําโครงการบูรณากา
รณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ตามหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํามา
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาออกแบบ

นย.6.1.5.1 รูปเลมการ
รายงานผลจากการจดัโครงการ 
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภมูิปญญาทองถ่ิน
ตามวิถีความพอเพียง 
นย.6.1.5.2 รูปเลมการ
รายงานผลโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

กิจกรรมเพ่ือใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษาไดอยาง
แท จ ริ ง  โ ด ย ไ ด จั ด โ ค ร ง ก า ร
น วัตกรรม เสริ มสร า งของ เล น
พ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ
จากภูมิปญญาทองถ่ินตามวิถีความ
พอเพียง  และโครงการสืบสาน
ศิ ลป วัฒนธรรมขนม ไทยขนม
ท อ ง ถ่ิน โดยภู มิ ปญญาท อ ง ถ่ิ น
จังหวัดนครนายกแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

จังหวัดนครนายกแบบมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
นย.6.1.5.3 กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2556  
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2556 
นย.6.1.5.4 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2557 
 

 6 มีการ กําหนดหรือสร างมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

   ศูนยฯ นครนายก วางแผนปญหา
ของเลนพ้ืนบานนํามาใชนวัตกรรม
ของเลนเด็กปรบัใหไดรับการยอมรับ 

นย.6.1.6.1 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 2556 
นย.6.1.6.2 คูมือความรู
เก่ียวกับของเลนไทยของเลน
ทองถ่ิน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
4 ขอ 6 ขอ  คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ศูนยฯ นครนายก สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมและเขารวมการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับชุมชนทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมและโครงการผานรายวิชาเรียน อันสงผลใหศูนยฯ มีกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

2. ศูนยฯ นครนายก รณรงค และใหความสําคัญในเรื่องการแตงกายของนักศึกษาตามระเบียบและขอปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย 

3. ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจของหนวยงานและ
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไดตามแผนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ท่ีไดรับอยางครบถวน       

4. บุคลากรของศูนยฯ นครนายก มีความพรอมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทําใหสามารถตอบสนองนโยบาย
ของศูนยฯ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดอยาตอเน่ือง 

5. การนําศิลปะและวัฒนธรรมไทยในดานตางๆ มาเผยแพรและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดตระหนักถึง
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. กิจกรรมบางอยาง อาจมีความจําเปนตองจํากัดผูเขารวมกิจกรรม เน่ืองจากไดงบประมาณมาไมเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา ทําใหบางคนเสียโอกาสในการมีสวนรวม ดวยเหตุน้ี การจัดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ควรจัดใหมีความ
หลากหลาย หรือมีบรรยากาศของการจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเขาถึงไดและเทาเทียมกัน 

2. ควรใหบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเขามามสีวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 
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องคประกอบท่ี 7       การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย
นครนายกปฏิ บั ติ หน า ท่ี ต าม ท่ี
กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดลวงหนา 

      สถาบันและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ มีการปบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางครบถวน และมีการประเมิน 
ตนเองลวงหนา ศูนยฯ ปฏิบัติหนาท่ีตาม 
ท่ีระบุไวในระเบียบบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และตาม
หลักการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีคณะ 
กรรมการประเมินคุณภาพลวงหนากอน
การขอรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
โดยมีการจัดประชุมเ พ่ือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการประเมินประจําทุกป 
โดยใชแนวทางตัวช้ีวัดและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 

นย.7.1.1.1 เอกสารการ
มอบหมายผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดและกําหนดเวลา
การสงรายงาน SAR ของ
ผูรับผิดชอบแตละองค 
ประกอบ 
นย.7.1.1.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

 2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทาง 
กา รดํ า เ นิน ง านและส าม า รถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความ สามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

ผูบริหารศูนยฯ นครนายก ใชหลักการ
มีสวนรวมของอาจารยและบุคลากรเพ่ือ
สรางวิสัยทัศนของศูนยฯ กอนการวาง 
แผนระยะยาว 5 ป และวางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยมีการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ปญหา และอุปสรรคของการ
ดําเนินงานเพ่ือการดําเนินงาน 

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 และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบัน  ไปยังบุคลากรในสถาบัน 

   ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการกํากับ 
ระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รวม ท้ังสามารถสื่ อสารแผนปฏิ บัติ
ราชการและผลการดําเนินงาน 

นย.7.1.3.1 รายงานผล
ความเสีย่ง 
นย.7.1.3.2 รายงานการ
ประชุม 

 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถาบันมีสวนรวมในการบริหาร

   ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการเปดเผย
ขอมูลผานชองทางตางๆ โดยผานคณะ 

นย.7.1.4.1 กลองรับฟง
ความคิดเห็น 
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จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

กรรมการประชาสัมพันธ โดยมีการรับ
ฟงความคิดเห็น และสนับสนุนใหบุคลากร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

นย.7.1.4.2 สายตรงผูบริหาร  
นย.7.1.4.3 แบบสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ 

 5 ผู บ ริ ห า รถ า ยทอดความรู แ ละ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ   

   ผูบริหารศูนยฯ นครนายก มีการถาย ทอด
ความรู แกผู ร วมงาน โดยเนนการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค ผานแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยการประชุมกลุมยอย โครงการ KM 
ของบุคลากรภายในศูนยฯ รายงานโครงการ
อบรม/สัมมนาการ ถายทอดความรูแกผู
รวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการ 
ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง หรือ
เพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

นย.7.1.5.1 โครงการใน
แผนปฏิบัตริาชการ 2556 

นย.7.1.5.2 หลักฐานท่ี
บุคลากรเขาไปรับการอบรม 

นย.7.1.5.3 รายงานการ
ประชุม 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบัน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    ผูบริหารศูนยฯ นครนายก ใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เปดโอกาส 
ใหบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทุกฝายมี
สวนรวมในการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. หลักการกระจายอํานาจ 
2. หลักการมสีวนรวมในการบริหาร

จัดการศูนยฯ ประกอบไปดวย การสอน 
งบประมาณ การพัฒนาคณาจารย 
กิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 

3. หลักการทํางานแบบมสีวนรวม 
โดยปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนเสนอ
ความคิดเห็น รวมกันแกปญหา รวมกัน
ตัดสินใจในการบริหาร 

4. หลักการกระจายอํานาจ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจดัการ
ใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ เชน คณะ 
กรรมการบริหารหลกัสตูร คณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการและจรรยาบรรณ ฯลฯ 

5. หลักนิติธรรม ศูนยฯ มีการดาํเนิน 
งานดวยการยดึหลักเกณฑ กฎระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

นย.7.1.6.1 หลักธรรมา- 
ภิบาล 
นย.7.1.6.2 รายงานการ
ประเมินตนเอง 
นย.7.1.6.3 รายงานการ
ควบคุมภายใน 
นย.7.1.6.4 รายงานการ
บริหารความเสี่ยง 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

6. หลักการโปรงใส ผูบริหารมีการ
เปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนแกบุคลากร 
ทุกระดับอยางตรงไปตรงมา และสามารถ 
รับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง เชน 
ระบบ e-office  

7. ยึดหลักความรับผิดชอบ โดย
ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานและหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม 

8. หลักประสิท ธิภาพ ผูบริหาร
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน และใหมีการ
รายงานผลการเ งิน พัสดุ  ครุภัณฑ 
เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเ นินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 

9. จัดทํารายงานประเมินตนเองและ
แจงใหบุคลากรทราบทุกป 

10. มีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
ติ ดตามควบคุ มภ าย ใน  และคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 7 ส ภ า ส ถ า บั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
บริหารงานของสถาบันและผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

    ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผล
การดําเนินงานท่ีเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป
ตอไป 

นย.7.1.7.1 ระเบียบขอ 
บังคับของมหาวิทยาลัย 
นย.7.1.7.2 แผนปรับปรุง
คุณภาพภายใน 
 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 7 ขอ 7 คะแนน 5  บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูบรรลตุามเปาหมายท่ีวางไว 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวครบ 100% 
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องคประกอบท่ี 7       การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธ

กิจดาน การผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย 

     ศูนยฯ นครนายก ไดแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารจัดการความรู โดยมี
หนาท่ีกําหนดประเด็นการจัดการความรู
และจัดทําแผนการจัดการความรูของ
ศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2556 ท้ังน้ี
ประเด็นการจัดการความรูครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

นย.7.2.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารจดัการความรู
และคณะทํางานการจัดการ
ความรู ปการศึกษา 2556 
นย.7.2.1.2 แผนการจัดการ
ความรูการเปนองคการแหง
การเรยีนรูของศูนยฯ ประจําป 
2556 

 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี

จะพัฒนาความรูและทักษะดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ี

กําหนดในขอ 1 

     ศูนยฯ นครนายก โดยคณะกรรมการ 
บริหารจัดการความรู  กําหนดกลุ ม 
เปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การ วิจั ย  ซึ่ ง เปนประ เด็นความรู ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนดข้ึน      

นย.7.2.2.1 แผนการจัดการ
ความรูเพ่ือเปนองคการแหง
การเรียนรูของศูนยฯ ประจําป 
2556 

 3 มีการแบ งปนและแลกเปลี่ ยน

เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง  (tacit 

knowledge) เ พ่ือคนหาแนว

ปฏิบัติ ท่ีดีตามประเด็นความรู ท่ี

กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

     ศูนย ฯ  นครนายก มี การจั ด ทํา
โครงการตามแผนฯ ท่ีมีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู และทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง เชน 

1. การพัฒนาสื่อนิทานอิเล็กทรอนิกส 
ตามแบบจําลองจินตวิศวกรรม 

2. การจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ 
Pop Up 

3. การเสริมสรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

นย.7.2.3.1 โครงการพัฒนา
สื่อนิทานอิเล็กทรอนิกสตาม
แบบจําลองจินตวิศวกรรม 
นย.7.2.3.2 การจัดทําสื่อการ
สอนในรปูแบบ Pop Up 
นย.7.2.3.3 การเสรมิสราง
ทักษะการเรียนรูตามจินตนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย 
นย.7.2.3.4 การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรสถิติวิเคราะห 
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม 
ศาสตรดวยโปรแกรม LISREL 
นย.7.2.3.5 การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองคความรู
ดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็น

ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู

     ศูนยฯ นครนายก โดยผูรับผิดชอบ 
โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ไ ด มี ก า ร

นย.7.2.4.1 เอกสารสรุปการ
จัดทําสื่อการสอนในรูปแบบ 
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ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมา เปนลายลักษณ อั กษร 

(explicit knowledge) 

สังเคราะหความรูท่ีไดจากโครงการหรือ
กิจกรรมในขอ 3 รวบรวมเปนเอกสาร
สํ า ห รั บอ าจ า รย  เ จ า หน า ท่ี  แ ล ะ
นักศึกษาใชเปนแนวทางรวมกัน   

Pop Up 
นย.7.2.4.2 เอกสารสรุปการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรู
ตามจินตนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
นย.7.2.4.3 เอกสารสรุปการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรสถิติวิเคราะหทาง
พฤติกรรมศาสตรและสังคม- 
ศาสตรดวยโปรแกรม LISREL 
นย.7.2.4.4 เอกสารสรุปการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาองคความรูดานการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
นย.7.2.4.5 สรุปผลโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย
ขนมทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน 
จังหวัดนครนายกแบบมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นย.7.2.4.6 เอกสารสรุป
โครงการ พัฒนาสื่อนิทาน
อิเล็กทรอนิกสตามแบบ 
จําลองจินตวิศวกรรม 

 5 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการ

ความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ

ปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลาย

ลักษณอักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

     ศูนยฯ นครนายก นําความรูท่ีรวบรวม 
ไดจากขอ 4 มาปรับใชในการเรียน การสอน
รายวิชาฝกประสบการณในสถานศึกษา 
PROF 105, รายวิชาคณิตศาสตรและการ
จัดประสบการณ, รายวิชาศิลปะสําหรับครู
ปฐมวัย, รายวิชา พัฒนาการและการเติบโต
ของเด็ก 

นย.7.2.5.1 มคอ.3 รายวิชา
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 1/57 
นย.7.2.5.2 มคอ.3 รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5  บรรล ุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณาจารยมีความสามารถดานการวิจัยและการสอน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพ่ิมประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 
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องคประกอบท่ี 7       การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ ตั ว แ ท น ท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผูอํานวยการศูนยฯ เปนท่ีปรึกษา 
รองผูอํานวยการศูนยฯ เปนประธาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนยฯ เปน
กรรมการรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
รวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน 

นย.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารดานความ
เสี่ยง 

 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 
ดาน ตามบริบทของสถาบันปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน 
  2.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานท่ี) 
  2.2 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธของสถาบัน 
  2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
  2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน  
ระบบประกันคุณภาพ 
  2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความ 
เสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
  2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
  2.7 อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดมีการวิเคราะห
และระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยง 3 ประเภท คือ  
ความเสี่ยงดานการเงินงบประมาณและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงานการดําเนินงาน ความ
เสี่ยงดานยุทธศาสตร 
 

นย.7.4.2.1 แผนบริหาร
ความเสีย่ง ประจําป 2556  
นย.7.4.2.2 รายงานการประชุม 
นย.7.4.2.3 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงติดตามและ
ประเมินผลการจดัการความเสี่ยง 
ประจําปการศึกษา 2556 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได
จากการวิเคราะหในขอ 2 

   ศูนยฯ นคนายก มีการประเมินโอกาส 
และผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดับ ความสําคัญของความเสี่ยง

นย.7.4.3.1 รายงานการติดตาม 
และประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง 



56 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 โดย
ประเมินรวมกับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

   ศูนยฯ นครนายก จัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 
และไดดําเนินการตามแผนโดย
บรรจุกิจกรรมแกไขความเสี่ยงลงใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2556 

นย.7.4.4.1 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปการศึกษา 2556 

 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ 
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง 

    ศูนยฯ นครนายก มีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและรายงานตอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาปละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ โดยคณะกรรมการ
การจัดการความเสี่ยงควบคุมกํากับ
ใหการติดตามและประเมินผล
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

นย.7.4.5.1 รายงานติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน 
การปรับปรุงควบคุมภายใน
ของหนวยงาน 
นย.7.4.5.2 แบบ ปย. 2-3 

 6 มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ข อ 
เสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบ
ปถัดไป 

   ศู นย ฯ  นครนายก นํ าผลการ
ประเมิ น  และข อเสนอแนะจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ระดับศูนยฯ มาใชเปนกรอบ ในการ
วิเคราะหความเสี่ยงจัดทําแผน 

นย.7.4.6.1 แผนการจัดการ
ความเสีย่ง ป 2556  
นย.7.4.6.2 แผนปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
6 ขอ 9 ขอ คะแนน 5  บรรล ุ

  
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดําเนินงานตามพันธกิจหลักของศูนยฯ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหครบท้ัง 7 ดาน 
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องคประกอบท่ี 9         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 1 มี ระบบและกลไกการประ กัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ท่ี
เหมาะสม และสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงาน
เทียบเทาและดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

    ศูนยฯ นครนายก มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่ง
ประกอบดวยระบบการควบคุม คุณภาพ 
ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และ
ระบบประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนา การ
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดไวใน
คูมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
และศูนยฯ ไดดําเนินการตามระบบท่ีได
กําหนดตั้งแตการกําหนดนโยบายและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา  โดยมี การแต งตั้ งคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการประเมินคุณภาพการ 
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 มีก า ร กํ าหนดนโยบายและ ให
ค วามสํ าคั ญ เ รื่ อ งก ารประ กัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามี
การแตงตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกอบด วย
บุคคลภายนอกและภายในและผูมีสวน
ไดเสีย ผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ โดยมี
การประชุมเพ่ือรางนโยบายการประกัน 
คุณภาพทางการศึ กษาและมีการ
กําหนดยโยบายและแนวปฏิบัติการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ
ประจําปการศึกษา 2556 

นย.9.1.2.1 คูมือการประกัน
คุณภาพ ศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556  
นย.9.1.2.2 นโยบายการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  
นย.9.1.2.3 รายงานประชุม
การประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจําเดือนครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 
เมษายน 2557 
นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7พฤษภาคม 2557 
นย.9.1.2.4 ประชุมประจําเดือน 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557        

 3 มี ก า ร กํ าหนดตั วบ ง ช้ี เ พ่ิ ม เ ติ ม
ตามอัตลักษณของสถาบัน 

    ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนดตัวบงช้ี 
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ 1 ตัวบงช้ี และ
ตัวบงช้ีเฉพาะ 2 ตัวบงช้ีท่ีไดรับอนุมัติ

นย.9.1.3.1 คู มือการประกัน
คุณภาพ ศู นย ฯ  ป ระจํ าป 
การศึกษา 2556  
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
จากสภามหาวิทยาลัย รวม 3 ตัวบงช้ี 
ตามองคประกอบท่ี 11 

นย.9.1.3.2 รายงานประชุม
เตรียมความพรอมผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวันท่ี 24 มีนาคม 2557 
ณ ศาลาช่ืนอารมณ เรื่อง การ
จัดทําขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
ประกันคณุภาพ 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ท่ี
ครบถวน ประกอบดวย 
  4.1 การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
  4.2 การจัดทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภาสถา บันและสํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดม ศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online  
  4.3 การนําผลการประเมิน
คุณภาพไป ทําแผนการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

    ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวนประกอบไปดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป
ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดม 
ศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
กําหนดองคประกอบและตัวบ ง ช้ี 
ผูรับผิดชอบของแตละตัวบงช้ี มีการ
กําหนดปฏิ ทินการปฏิ บัติ งานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแตการเรียนรู 
จากผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา
แ ล ะ นํ า ไ ป จั ด ทํ า  Improvement 
รายงานคณะกรรมการทราบ และ
รายงานการประเมินตนเองนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
และสภามหาวิทยาลัย มีการแต งตั ้ง
กรรมการระดับศูนยฯ ผูกํากับ ผูจัดเก็บ 
และผูราง SAR ตามตัวบงช้ี 

นย.9.1.4.1  คูมือการประกัน
คุณภาพ ของศูนยฯ ปการศึกษา 
2556  
นย.9.1.4.2 รายงานการประเมนิ
ตนเอง ระดับศนูย รอบ 9 เดือน 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 
นย.9.1.4.3  รายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับศูนยฯ รอบ 12 เดือน 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2555  
นย.9.1.4.4  แผนปรับปรุง
คุณภาพ Quality Improvement 
Plan ศูนยฯ  
นย.9.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
นย.9.1.4.1 คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2556 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  ศูนยฯ นครนายก มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ขอเสนอแนของคณะกรรมการประเมินมา
จัดทํา Improvement plan โดยการ
มีสวนรวมดวยการวิพากษ แลวนําไปใช
เ ป  น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น 
ปฏิบัติการราชการ ประจําป ซึ่งมีการ
ติดตามเปนระยะ 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  
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 6 มี ระบบสารสนเทศ ท่ี ให ข อมู ล

ส นับส นุนการประ กันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศ 
ท่ี ให ข อมู ลส นับส นุนการประ กัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบ โดยมีการจัดเก็บขอมูล
งานประกันคุณภาพเพ่ือการตัดสินใจ
ซึ่งเช่ือมโยงกับขอมูลสนับสนุน ระบบ
บริ ห ารการศึ กษา  ดั งต  อ ไป น้ี  1)
ระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส 
สนับสนุนข อมูล  (ด านการบริหาร
จัดการ) 2) กองนโยบายและแผน และ 
กองคลัง 3) ระบบบริหารงานบุคลากร
(กองบริหารงานบุคคล) สนับสนุนขอมูล 
ด  า น บุ คล าก ร  4)  ร ะ บบ บ ริ ห า ร
การศึกษา (สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน) สนับสนุนขอมูลดาน การ
จัดเรียนการสอนและขอมูลพ้ืนฐาน 

นย.9.1.6.1 ระบบงานสาร
บรรณ อิเล็กทรอนิกส  
นย.9.1.6.2 ระบบบริหารการเงิน 
และงบประมาณ  
นย.9.1.6.3 ระบบบริหารงาน
บุคลากร  
นย.9.1.6.4 ระบบบริหาร
การศึกษา  
นย.9.1.6.5 หนาเว็บไซตการ
ประกันคณุภาพศูนยฯ  
นย.9.1.6.6 หนาเว็บไซต สกอ. 
และ สมศ.  
  

  
 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผู ใชบริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก ไดสงเสริมใหผูมี
สวนไดเสีย ผู ใชบัณฑิต ผู ใชบริการ 
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร มีสวนรวม 
งานประกันคุณภาพการศึกษา มีการ 
จัดทําแผนกลยุทธ ของศูนยฯ มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการใหความรูเก่ียวกับ  
การประกันคุณภาพการศึกษา ศูนยฯ
จัดทําโครงกา ฝกอบรมผูนํานักศึกษา
และบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการ ประกัน 
คุณภาพการศึกษาและการเขียนโครงการ 
ใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 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 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการดานประกัน
คุณภาพใสใจนักศึกษาหลักสตูร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย  
นย.9.1.7.4 คําแตงตั้งคณะ 
กรรมการโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานประกันคณุภาพ
ใสใจนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร 
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 8  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบันและมี กิจกรรม
รวมกัน 

    ศูนยฯ นครนายก มีบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับวิทยาลยเทคโนโลยี
วีรพัฒนจังหวัดนครนายก 

นย.9.1.8.1 เอกสารการ
ประชุมเครือขายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน MOU 
นย.9.1.8.2 เอกสารการประชุม
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน MOU วิทยาลัย
เทคโนโลยีวีรพัฒน นครนายก
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช
ประโยชน 

    ศูนยฯ นครนายก มีแนวปฏิบัตท่ีิดีท่ี

ไดจากการแสดงแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 

Practices)  

นย.9.1.9.1 แนวปฏิบัติท่ีดี
ของการประกันคุณภาพภายใน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 9 ขอ 9 คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการพัฒนา 
ของหนวยงาน 

2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงช้ี 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรทุกคนในศูนยฯ 
2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนในศูนยฯ แสวงหาความรูและความเขาใจในเกณฑ

มาตรฐานของตัวบงช้ีในแตละองคประกอบคุณภาพและสามารถดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการทํางานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตนตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีได 
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องคประกอบท่ี 10       องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1           การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)   

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ  
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) 
และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

   ศูนยฯ นครนายก ไดรวมวางแผนกับ
ฝายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิกิจการ นักศึกษา
เชิงบูรณาการตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ของศูนยฯ ประจํา ปการศึกษา 2556-
2557 

นย.10.1.1.1 โครงการพัฒนา 
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศกึษาเชิงบูรณาการ 
ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา 
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติของศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556 - 2557 
นย.10.1.1.2 รายสรุปผล
การประเมินโครงการฯ 
นย.10.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ 

 2 จัดการ เรี ยนรู  จั ด กิจกรรมด าน
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ด า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด 

   ศูนยฯ นครนายก มีการรวมวางแผน
กับฝายกิจการนักศึกษาในการสงเสริม
การจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากเสพติด 

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 พัฒนาคณาจารย และ บุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีองคความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3   ดี (3 D) อยางมี
คุณภาพ 

    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 

 4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ
ดํ า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3  ดี (3 D) 

   ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินงานตาม
นโยบายคณุภาพสถานศึกษา 3ดี (3D) 
โดยไดจัดโครงการพัฒนาผูนําเครอืขาย

นย.10.1.4.1 รายสรุปผล
การประเมินโครงการฯ 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

เพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณา
การ ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา 
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 2556-
2557 รวมกับศูนยฯ สุพรรณบุรี ศูนยฯ
หัวหิน ศูนยฯ ลําปาง และศูนยฯ ตรัง 

นย.10.1.4.2 โครงการพัฒนา 
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศกึษาเชิงบูรณาการ 
ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนา 
กิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติของศูนยฯ ประจําป
การศึกษา 2556 - 2557 

 5 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา
หรือมีน วัตกรรมส ง เสริ ม ให การ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 3 ขอ 4 คะแนน 4  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มกีารรวมกันวางแผนกับฝายกิจการนักศึกษาในการสงเสรมิการจดักิจกรรมสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานภมูิคุมกันภัยจากเสพติด 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมสถานศึกษา 3  ดี (3 D) และนําผลท่ีไดมาปรับใชในการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 
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องคประกอบท่ี 10 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2 

องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
  เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
 
 ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

  ศูนยฯ นครนายก ไดมีการจัดโครงการ 
ตามนโยบาย 3 ดี และประเมินผล
การจัดโครงการดานความรู เจตคติท่ีดี 
ตลอดจนพฤติกรรมในดานประชาธิไตย 
หัวขอเรื่องนักศึกษากับภาวะผูนําใน
ระบอบประชาธิปไตย 

นย.10.2.1.1 สรปุรายงานผล
การวิเคราะหขอมลู กิจกรรม 
นักศึกษากับภาวะผูนําใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 

 2 โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความเปน
ไทย 

    ศูนยฯ นครนายก ไดมีการจดั
โครงการตามนโยบาย 3 ดี และประเมิน 
ผลการจัดโครงการดานความรู เจตคติ 
ท่ีดี ตลอดจนพฤติกรรมในดานการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ 
เปนไทย หัวขอเรื่องนักศึกษากับ
คุณธรรมจริยธรรม 

นย.10.2.2.1 สรุปรายงานผล
การวิเคราะหขอมลูกิจกรรม 
นักศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม 

 3 โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  ด านการสร า ง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

    ศูนยฯ นครนายก ไดมีการจดั
โครงการตามนโยบาย 3 ดี และประเมนิ 
ผลการจัดโครงการดานความรู เจตคติ
ท่ีดี ตลอดจนพฤติกรรมในดานการ
สรางภมูิคุมกันภยัจากยาเสพตดิ 
หัวขอเรื่องผูนํายุคใหมหัวใจสีขาว 

นย.10.2.3.1 สรปุรายงานผล
การวิเคราะหขอมลูกิจกรรม 
ผูนํายุคใหมหัวใจสีขาว 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 3 ขอ 3 คะแนน 5  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการจดัโครงการตามนโยบาย 3 ดี และประเมินผลการจัดโครงการอยางตอเน่ือง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการจัดทํารายงานผลการประเมินการแสดงพฤติกรรมตามนโยบาย 3 ดี และนําเสนอตอผูบริหารศูนยฯ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางสม่ําเสมอ 
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องคประกอบท่ี 11 ความสําเร็จในการประกันคุณภาพตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ  
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 
อยางนอย 7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1      มีการจัดทําแผนกลยุทธ/แผน
ระยะยาว 5 ป และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปท่ีเนนการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตอยางเปนรูปธรรมมี
ความสอดคลองกับอัตลักษณของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทํา
แผนกุลธ และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ โดย เนน ท่ีการ พัฒนา
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

น.ย.11.1.1.1 แผนกลยุทธ
ของศูนยฯ 2552 - 2556 
น.ย.11.1.1.2 แผนปฏิบัติ
ราชการของศูนยฯ 2556 

 2 มีระบบและกลไกในการดําเนินตาม
แ ผ น อ ย า ง ค ร บ ถ ว น  กํ า ห น ด
ผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินตามแผน 
กํากับติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

   ศูนยฯ นครนายก การจัดประชุม
หลักสูตรฯ เ พ่ือวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอน และการจัด
โครงการใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธฯ  

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

 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สํ าคัญโดยกําหนดการฝกปฏิ บัติ
กิ จ ก ร ร ม ท้ั ง ใ น ช้ั น เ รี ย น แล ะ ใน
ภาคสนาม 

   ศูนยฯ นครนายก การจัดทําให
แผนการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง  

น.ย.11.1.3.1 มคอ.3 
น.ย.11.1.3.2 มคอ.4 
น.ย.11.1.3.3 แฟมสะสม
ผลงานนักศึกษา 

 4 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไป
จัดโครงการใหแกหนวยงาน/สถาน
ประกอบการท่ีเ ก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัย 

  ศูนยฯ นครนายก ฝกใหนักศึกษา
จัดทําโครงการโดยการนําความรูท่ี
ไ ด รั บ ไปจั ด ให กั บสถานศึ กษา
ปฐมวัย 

น.ย.11.1.4.1 โครงการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรู
ตามจินตนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 5 มีโครงการ/แผนการใหบริการทาง
วิชาการแกศิษยปจจุบันและศิษยเกา
อยางตอเน่ือง 

  ศูนยฯ นครนายก การวางแผน
การจัดตั้งชมรมศิษยเกาโดยการ
บริหารงานของนักศึกษาปจจุบัน 

น.ย.11.1.5.1 โครงการชมรม
ศิษยเกา 

 6 มีการจัดบริการทางวิชาการตอสังคม
โดยการมีสวนรวมท้ังนักศึกษาและ
คณาจารยของหลักสูตรปฐมวัย 

  ศูนยฯ นครนายก สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดบริการวิชาการ
ดานการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ิน
และโรงเรียนอนุบาลในจังหวัด
นครนายก ในลักษณะของการเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมได

น.ย.11.1.6.1 โครงการเสริม 
สรางทักษะการเรียนรูตาม
จินตนาการสําหรับเด็ก 
น.ย.11.1.6.2 โครงการอาสา 
แบงปนรอยยิ้มเพ่ือพ่ีนอง 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

แสดงศักยภาพทางทฤษฎีปฐมวัยสู
การปฏิบัติจริงโดยคํานึงถึงคุณคา
และประโยชนสูงสุดตอสังคมและ
เด็กปฐมวัย 

น.ย.11.1.6.3 โครงการสราง
เสรมิประสบการณสูเดก็ปฐมวัย 
 
 
 

 7 มีการประเมินโครงการ/แผนงานและ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
ระยะยาว 

- - 

 8 มีผลงานของนักศึกษาหรืออาจารย 
เผยแพรและรับรางวัลระดับชาติ 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
5 ขอ 6 ขอ คะแนน 4  บรรล ุ

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนดอัตลักษณของศูนยฯ และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรไดรับรูและถือปฏิบัติ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการแสดงพฤติกรรมอัตลักษณของศูนยฯ 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องคประกอบที ่ คาคะแนน ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนนิงาน 5 5.00 
2. การผลิตบัณฑิต  5+5+0+5+5+5+5+5 4.38 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5+5 5.00 
4. การวิจัย 5+5+5 5.00 
5. การบริการวิชาการแกสังคม 5+5 5.00 
6. การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 5 5.00 
7. การบริหารและการจัดการ    5+5+5 5.00 
8. การเงินและงบประมาณ - - 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 5.00 
10. นโยบายสถานศึกษา 3D 4+5 4.50 
11. ความสําเร็จในการประกันคุณภาพอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 4 4.00 

สรุปผลการประเมิน 4.79 
 

เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองในปท่ีผานมา 
 

องคประกอบท่ี 
ผลการประเมินตนเอง 

2552 2553 2554 2555 2556 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 3.00 4.00 5.00 5.00  
2. การผลติบัณฑิต 2.44 5.00 4.00 4.08  
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2.00 4.26 4.00 4.50  
4. การวิจัย 2.33 4.50 5.00 4.83  
5. การบริการวิชาการแกสังคม 2.00 5.00 5.00 4.25  
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 5.00 5.00 4.00  
7. การบริหารและการจัดการ    2.43 4.75 5.00 4.00  
8. การเงินและงบประมาณ  2.00 - - -  
9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  1.66 4.00 4.00 4.00  
10. นโยบายสถานศึกษา 3D -   - 5.00 -  
11. อัตลักษณมหาวิทยาลัย - - - -  

คะแนนเฉลี่ย 2.21 4.55 4.43 4.30  
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สวนท่ี 4 
การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงช้ีคุณภาพ 

(สมศ.) 
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การประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงช้ีคุณภาพ (สมศ.) 
 

ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ไดดําเนินการครบถวนตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ โดยจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในสังกัดท่ีมีความสอดคลองกับ พรบ.การศึกษาชาติ กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพรายตัวบงช้ี ปรากฏผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
  

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานคุณภาพบัณฑิต 

 

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยฯ นครนายก มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 ท่ีสําเร็จการศึกษาและไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 16 คน จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ (ไมนับท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร และ
อุปสมบท) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 94.12  

 

ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2556) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกต ิ 17 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 17 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  16 
4. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ (โดยไมทํางาน)  - 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ (และทํางานดวย) - 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  - 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท  - 
8. จํานวนบัณฑิตท่ียังไมไดงานทํา  1 
9. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา (ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ ผูไดรับ 
    การเกณฑทหาร และลาอุปสมบท)  16 
10. รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  16 

 

วิธีการคํานวณ   :  
รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา = จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x  100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

= 17 x  100 
 16 

= 94.12  
 

ตัวบงชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
น้ําหนัก รอยละ  5 
เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
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คะแนนอิงเกณฑการประเมิน = รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา x  5 
100 

= 94.12 x  5 
100 

= 4.71  

 
เอกสารหลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข  นย.1.1  แบบสอบถามจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข  นย.1.2 สรุปผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จในปการศึกษา 2557 
 

การประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายท่ีต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ  ไมบรรลุ 

รอยละ 94.12 4.71 คะแนน ≥ รอยละ 80.00  บรรล ุ
 
ผูกํากับ    
 1. นายภานุวัฒน น่ิมนวล 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นายจักรพันธ อบอวล  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นายจักรพันธ อบอวล  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
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กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
น้ําหนัก รอยละ 5  
เกณฑการใหคะแนน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5) 
 

วิธีการคํานวณ  

 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

 
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
หมายเหตุ   
ขอมูลคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ซึ่งดําเนินการโดยสวนแผนงาน

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูบังคับบัญชา โดยแบบสอบถามดังกลาวครอบคลุมตาม
คุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิต จําแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 6 
ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 
การคํานวณ 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ = ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 
  จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

= 
1,669  

 17  
 = 3.78  

ผลการดําเนินงาน   
ศูนยฯ นครนายก ไดจัดทําแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ดังเอกสารประกอบที่ สมศ. 2.3) 

ซึ่งครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา 
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต มีรายขอคําถาม จํานวน 26 ขอ (ดังเอกสารประกอบ สมศ. ท่ี 2.4) โดยทําการวิเคราะห
ขอมูลจากบัณฑิตศึกษาในรุนปการศึกษา 2556 จํานวน 17 คน จากบัณฑิตท้ังหมด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100  
เมื่อพิจารณาจํานวนการตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2556 ของแตละ
สํานักวิชา จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี รายละเอียดมีดังน้ี 
 

สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี

จํานวน 
คิดเปนรอยละ 

บัณฑิตท้ังหมด* ตอบกลับ 
1. การศึกษาปฐมวัย 17 17 100.00 

ภาพรวม 17 17 100.00 
หมายเหตุ :   * หมายถึง ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยการศึกษานอกท่ึตั้งนครนายก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 
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ศูนยฯ นครนายก มีคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท้ังหมด เทากับ จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อจําแนกตามสาขาวิชา 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ (TQF) (ดังตาราง สมศ. ท่ี 2.1 - 2.2 และเอกสารอางอิง สมศ. 
ท่ี 2.5) ไดผลดังน้ี 

 

สาขาวิชา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

ภาพรวม 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสมัพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
การ

จัดการ
เรียนรู 

 การศึกษาปฐมวัย 4.44 3.96 3.38 3.51 3.56 3.58 3.77 
ภาพรวม 4.44 3.96 3.38 3.51 3.56 3.58 3.77 

 
เอกสารหลักฐานอางอิง   

เอกสารหมายเลข นย.2.1 ตาราง สมศ. ท่ี 2.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2556  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จําแนกตามสาํนักวิชาและ 
ระดับการศึกษา 

เอกสารหมายเลข นย.2.2 ตาราง สมศ. ท่ี 2.2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิตรุนปการศึกษา 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ จําแนกตามสาขาวิชา   

เอกสารหมายเลข นย.2.3 เอกสารประกอบ สมศ. ท่ี 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 รุนปการศึกษา 2556  
เอกสารหมายเลข นย.2.4 การจําแนกรายขอคําถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

 
การประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายท่ีต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ  ไมบรรลุ 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑติ = 
3.77 คะแนนเต็ม 5 

3.51 คะแนน คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.51 
 บรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1. นางสาวมุทิตา ทาคําแสน 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส  2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส  2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน        ดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
น้ําหนัก  รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 

N/A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยฯ นครนายก ไมตรวจประเมิน เน่ืองจากไมมีหลักสูตรท่ีเปดสอนระดบั
ปริญญาโท   
 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
น้ําหนัก   รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 

N/A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยฯ นครนายก ไมตรวจประเมิน เน่ืองจากไมมีหลักสูตรท่ีเปดสอนระดบั
ปริญญาเอก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน      ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

  น้ําหนัก  รอยละ 5 
  เกณฑการใหคะแนน    ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี ้    
 

                  กลุมสาขาวิชา รอยละ 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันใหนําคะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 

วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

รวม 

1. ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 0.25x10 2.5 
2. จํานวนอาจารยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 9.5 9.5 
3. จํานวนนักวิจัยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) - - 
4. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (2.5/9.5)x100 26.31 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยและนักวิจัย จํานวน 9.5 คน มีงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร วิชาการ 

ระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง มีการผลการดําเนินงานไดคะแนนเฉลี่ยน 26.31 ตามเกณฑ 
สมศ. ดังน้ี 

 

กลุมสาขาวิชา รอยละ คะแนน 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

20 
 

  1.1 คณะวิทยาศาสตร  
  1.2 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก  
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

20 
 

  2.1 คณะเกษตรและชีวภาพ  
  2.2 คณะวิทยาศาสตร  

กลุมสาขาวิชา รอยละ คะแนน 
3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10 

 
  3.1 คณะศึกษาศาสตร 5 
  3.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  3.3 คณะวิทยาการจัดการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข  นย.5.1  สรุปงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 10 รอยละ 26.31 คะแนน  5  บรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1. ดร.จิระ จิตสุภา 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
น้ําหนัก รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

 วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

x 100 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

รวม 

1. จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 30 30 
2. จํานวนงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - - 
3. ผลรวมของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 30 30 

4. จํานวนอาจารยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 9.5 9.5 

5. จํานวนนักวิจัยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) - - 
6. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (30/9.5)x100 315.78 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 ศูนยฯ นครนายก มีงานวิจัยโครงการศึกษาความพึงพอใจขององคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดนครนายก จํานวน 29 เรื่อง มีโครงการศึกษาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
ประจํางบประมาณ 2556 จํานวน 1 เรื่อง มีผลการดําเนินงานโดยรวมไดรอยละ 315.78 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ.  
 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข  นย.6.1 โครงการศึกษาความพึงพอใจขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครนายก 
เอกสารหมายเลข  นย.6.2 โครงการศึกษาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม 

ประจํางบประมาณ 2556 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 10 รอยละ 315.78 คะแนน 5  บรรล ุ

 

ผูกํากับ    
 1. ดร.จิระ จิตสุภา 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน          ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
น้ําหนัก  รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมถวงนํ้าของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 

x 100 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

รวม 

1. จํานวนบทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดบัชาต ิ 0.25 0.25 
2. จํานวนบทความวิชาการไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ - - 
3. จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ  
   ท่ีสถานศึกษากําหนด 

0.75 0.75 

4. จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ  
   พิจารณาตามเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหนังสือท่ีมี 
   คุณภาพสูง มผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

- - 

5. จํานวนอาจารยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 9.5 9.5 
6. จํานวนนักวิจัยประจํา (รวมท่ีลาศึกษาตอ) - - 
7. ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก (1/9.5)x100 10.52 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2556 ศูนยฯ นครนายก มีบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง 
มีตําราท่ีพิมพจากสํานักพิมพ จํานวน 1 เลม สรุปมีผลการดําเนินไดคะแนนเฉลี่ย 10.25 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. ดังน้ี 
 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข  นย.7.1 สรุปบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือชาต ิ
เอกสารหมายเลข  นย.7.2 สรุปตําราท่ีพิมพจากสาํนักพิมพ 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 10 รอยละ 10.52 คะแนน 5  บรรล ุ

 

ผูกํากับ    
 1. ดร.จิระ จิตสุภา 
 

ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต / ผลลัพธ 

น้ําหนัก รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 

วิธีการคํานวณ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั 
x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตั ิ

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

รวม 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 2 2 
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการวิจัย 2 2 
3. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังสวนการเรียน 
   การสอนและการวิจัย 

2 2 

4. จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 6 6 
5. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังสวนการเรียน 
    การสอนและการวิจัย 

100.00 100.00 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2556 ศูนยฯ นครนายก มีโครงการท่ีนํามาพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 2 โครงการ มีโครงการ
ท่ีนํามาพัฒนาการวิจัย จํานวน 2 โครงการ โครงการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังสวนการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 2 โครงการ 
รวมจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 6 โครงการ สรุปมีผลการดําเนินงานไดรอยละ 100 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. 
 

เอกสารหลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข  นย.8.1 แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม ประจําป 2556 
เอกสารหมายเลข  นย.8.2 สรุปผลโครงการบริการวิชาการ จาํนวน 6 โครงการ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
รอยละ 30 รอยละ 100 คะแนน 5  บรรล ุ

 

ผูกํากับ    
 1. ดร.จิระ จิตสุภา 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ   2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ   2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 9   ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

น้ําหนัก รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2 ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตราฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร 

   ศูนยฯ นครนายกมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ทองถ่ินผานโครงการศึกษาความพึง
พอใจขององคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดนครนายก ตั้งแตปการศึกษา 
2549 ถึงปจจุบัน โดยมีการลงนาม
บันทึกความ เข า ใจ  (MOU)  กับ
หนวยงานตนสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครนายก 
และมีการระบุโครงการฯ ดังกลาว
ไวในแผนสงเสริมงานวิจัยศูนยฯ 
รวมท้ังมีการประเมินผลโครงการ 
แ ล ะ นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ขอ เสนอแนะมาปรับใช กับการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล า ว ใ น
ปงบประมาณถัดไป  

นย.9.1.1 บันทึกขอตกลงกับ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดนครนายก (MOU) 
นย.9.1.2 โครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก 
นย.9.1.3 แผนสงเสริมงาน 
วิจัยงานวิจัยศูนย  
นย.9.1.4 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก 
 

 2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอย
ละ 80 

     หลังจากดําเนินการโครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการบริหารสวน
ตํ าบลในจั งหวัดนครนายกเสร็ จ
เรียบรอยแลว มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการซึ่ งก็คือผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก ผลการประเมินเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในแผนคือรอยละ 80 

นย.9.2.1 รายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากโครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการ
บริหารสวนตาํบลในจังหวัด
นครนายก 

 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมี
การเรยีนรูและดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

     ผลจากการดําเนินการโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจขององคการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ใ น จั ง ห วั ด
นครนายกตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา 

นย.9.3.1 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของ
องคการบริหารสวนตําบลใน
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตราฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

สงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการให
ความเห็น ขอเสนอแนะและมีสวน
รวมในการบริหารชุมชนของตนเอง
อยางตอเน่ือง  

จังหวัดนครนายก 
นย.9.3.2 รายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ จากโครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการ
บริหารสวนตาํบลในจังหวัด
นครนายก 

 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ินสราง
กลไกในการพัฒนาตนเองดวยการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารองคกรผานการประเมิน
ความพึงพอใจขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครนายก  

นย.9.4.1 โครงการศึกษา
ความพึงพอใจขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครนายก 

 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคณุคา
ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

    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 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก 
นย.9.5.2 รายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับ บริการจากโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของ
องคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครนายก 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรล ุ ไมบรรลุ 
5 ขอ  5 ขอ คะแนน 5  บรรลุ 

 
ผูกํากับ    
 1. ดร.จิระ จิตสุภา 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ   2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ   2. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

น้ําหนัก รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

   ศูนยฯ นครนายก มีแผนการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป 2556 
โดยมีระบบและกลไกเพ่ือใหงานดาน
การทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
อยูในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีการบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาไวใน มคอ.3 
ของรายวิชานวัตกรรมทางการเรียนรู, 
มคอ.3 ของรายวิชาพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็ก และผลการ
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับรายวิชา
ดังกลาวคือโครงการนวัตกรรมเสริมสราง
ของเลนพ้ืนบานและของเลนไทยโบราณ
จากภูมปญญาทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
การอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม ไดมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ดังน้ี การจัดกิจกรรมเชิงประเพณีและ
วันสําคัญตางๆ  เชน กิจกรรมทําบุญศูนยฯ, 
วันแหเทียนพรรษา, กิจกรรมไหวครู,  
กิจกรรมวันพอ, กิจกรรมวันแม การติดตาม
ประเมินผลโครงการ ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดทําแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผู เขารวม
กิจกรรม ซึ่งสอบถามในประเด็นการวัด
ความรูหรือความคาดหวังเก่ียวกับ
ความรู ท่ีได เพ่ือวัดผลความรูความ 
สามารถแก นักศึกษาและผู เข ารวม
กิจกรรม โดยผลจากการประเมินจะนํามา
เปนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงการ 

นย.10.1.1 แผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
นย.10.1.2 มคอ. 3 รายวิชา 
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
นย.10.1.3 มคอ. 3 วิชา
พัฒนาการและการเจริญ 
เติบโตของเด็ก 
นย.10.1.4 กิจกรรมดานการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
นย.10.1.5 รูปเลมโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภมูปญญาทองถ่ิน
ตามวิถีความพอเพียง 
นย.10.1.6 ประเมินผล
กิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ดําเนินงานดานดังกลาว เพ่ือใหสามารถ 
ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
ไดมากท่ีสุด เชน แบบสอบถามความ
พึงพอใจกิจกรรมไหวครู กิจกรรมแหเทียน 
พรรษา เปนตน 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวา 
รอยละ 80 

   ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  ไมต่ํากวา
รอยละ 80 

นย.10.2.1 ประเมินผล
กิจกรรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
นย.10.2.2 รูปเลมโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภมูปญญาทองถ่ิน
ตามวิถีความพอเพียง 

 3 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม 

ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงาน
สม่ําเสมออยางตอเน่ือง และมีการติดตาม
งานและมีสรุปรายงานผลโครงการ/
กิจกรรมหลังเสร็จสิน้โครงการทุกครั้งม ี

นย.10.3.1 รูปเลมสรปุ
กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 4 ไดรับการยกยองระดับชาต ิ - - 

 5 ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ ศูนยฯ นครนายก  ไดเขารวมจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ The TH ILAC 
International Conference on “Language  
and Culture Education : Current 
Perspectives and Future Directions” 
ระหวางวันท่ี 22-23 กรกฏาคม 2557 
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งภายในงานมีการ
จัดนิทรรศการผลงานวิขาการ และได
จัดทําคูมือความรูเก่ียวกับของเลนไทย 

นย.10.5.1 คําสั่งเขารวมจดั
งานประชุมวิชาการนานาชาต ิ
นย.10.5.2 รูปเลมสรุป
โครงการนวัตกรรมเสรมิสราง
ของเลนพ้ืนบานและของเลน
ไทยโบราณจากภูมปญญา
ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
นย.10.5.3 คูมือความรู
เก่ียวกับของเลนไทย 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 4  บรรล ุ

 

ผูกํากับ    
 1. นางสาวชนมมธิดา ยาแกว 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางชัชรี สุนทราภัย 2. นางเอมิกา รัตนมาลา 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางชัชรี สุนทราภัย 2. นางเอมิกา รัตนมาลา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน       ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 11   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

น้ําหนัก   รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 การมี ส วนร วมของบุคลากรใน
สถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

    ศูนยฯ นครนายก มีการประชุมบุคลากร
ในการดําเนินงานโครงการตางๆ เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น และการวางแผนดําเนินการ
โครงการอยางเปนประชาธิปไตย ผูบริหาร 
มีถายทอดความรู และสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของศูนยฯ เต็มตามศักยภาพ 
โดยเนนกระบวนการสรางคุณคาใหกับ
บุคลากรในองคกร โดยมีกรอบแนวทาง
และแผนในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 
มีการสงบุคลากรของศูนยฯ เขารับการ
ฝกอบรมอยางตอเ น่ือง มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาความรู
ของบุคลากร และมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของบุคลากรในองคกรผานการ
ประชุมประจําเดือน  

นย.11.1.1 สรปุการเขารับการ 
ฝกอบรมของบุคลากรศูนยฯ   
ป 2556 
นย.11.1.2 รายงานการประชุม
ประจําเดือนของศูนยฯ  

 2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

  ศูนยฯ นครนายก อาคารสถานท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความ
สุนทรียหองประชุม หองนํ้า อาคารมีความ
สะอาด 

นย.11.2.1 สรุปโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
และภมูิทัศนศูนยฯ 

 3 ปรับแต งและรั กษาภูมิ ทัศน ให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   ศูนยฯ นครนายก การตกแตงสถานท่ี
ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 

นย.11.3.1 สรุปโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศนศูนยฯ 

 4 การจัดใหมี พ้ืนท่ีและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ี เอ้ื อและส งเสริ มให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ 

     ศูนยฯ นครนายก พ้ืนท่ีท่ีเอ้ือ และ
สงเสริมตอการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม เชน หองชมรมอนุรักษ
ความเปนไทย และมีการจัดโครงการใน
รูปแบบอ่ืนๆ และมีการจัดกิจกรรม
นาฏศิลปใน มคอ.3 รายวิชาสุนทรียภาพ

นย.11.4.1 สรุปโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศนศูนยฯ 
นย.11.4.2 มคอ.3 รายวิชา
สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

เพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมใหกับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมี
นักศึกษาเขามาใชบริการอยางสม่ําเสมอ 

 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4  ไม 
ต่ํากวา  3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสรุปความ
พึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอ
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
ภูมิทัศนศูนยฯ   

นย.11.5.1 สรปุความพึงพอใจ 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศนศูนยฯ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 4 ขอ 5 คะแนน 5  บรรล ุ

 
ผูกํากับ   
 1. นางสาวชนมมธิดา ยาแกว 
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางชัชรี สุนทราภัย 2. นางเอมิกา รัตนมาลา 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางชัชรี สุนทราภัย 2. นางเอมิกา รัตนมาลา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 
  

N/A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  ไมตรวจประเมิน 

 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
  
 N/A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  ไมตรวจประเมิน  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้      พ้ืนฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 14      การพัฒนาคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้      ผลลัพธ 
น้ําหนักรอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน    ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑการพิจารณา 
       กําหนดคานํ้าหนักระดับคณุภาพอาจารย ดังน้ี 

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 
ศาสตราจารย 6 8 10 

หมายเหตุ : นับขอมูล ณ วันสิ้นสดุภาคการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

 
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 

 
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 
น้ําหนักระดับคุณภาพ 

จํานวนอาจารย (คน) 

คะแนนท่ีได 
(1) 

ป.ตรี 
(2) 
ป.โท 

(3) 
ป.เอก 

(4) 
ป.ตรี 

(5) 
ป.โท 

(6) 
ป.เอก 

อาจารย - 6.5 3 - 6.5 3  
 
 
 
 
 
 

2.45 

ผูชวยศาสตราจารย - - - - - - 
รองศาสตราจารย - - - - - - 
ศาสตราจารย - - - - - - 
กําหนดคาผลรวมถวงน้ําหนัก 
ของอาจารยประจํา 

- 2 5 - 2 5 

อาจารยประจําท้ังหมด - 13 15 - 6.5 3 
คาดัชนีคุณภาพอาจารยประจําท้ังหมด - - - - 2.94 

 
ผลการดําเนินงาน 

ศูนยฯ นครนายก ในปการศึกษา 2556 มีอาจารยจํานวน 10 คน จบการศึกษาปริญญาโท 7 คน นับ 6.5 คน 
(คิดตามอายุการทํางาน) จบการศึกษาปริญญาเอก 3 คน สรุปมีผลการดําเนินงานไดดัชนีคุณภาพที่ตามเกณฑ
มาตรฐาน สมศ.  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

         ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา                    
                       จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด               
                      

                        13 + 15       =     28           =       2.94 
                         6.5 +  3                        9.5   
   
               ดัชนีคุณภาพ   x 5           =   2.94 x  5     =       2.45 
                            6             6 

 
เอกสารหลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข  นย.14.1      สรุปเอกสารการพัฒนาอาจารย 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ดัชนีคุณภาพ  6 ดัชนีคุณภาพ  2.45 ไมบรรล ุ  ไมบรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1.  ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง   
 
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางสาวพรใจ  แกวสุข             2. นางธมลวรรณ เปรมศรี 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางสาวพรใจ  แกวสุข             2. นางธมลวรรณ เปรมศรี 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน        ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบงชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
 ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 น้ําหนัก  รอยละ 5 
 เกณฑการใหคะแนน       ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
 
 ผลการดําเนินงาน 
           ศูนยฯ นครนายก ไดรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 เทากับ 4.30   
  
 

ผูกํากับ    
 1. นางสาวปานใน  ยกกลิ่น 
      
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางสาวปานใน  ยกกลิ่น   
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางสาวปานใน  ยกกลิ่น   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

 ตัวบงชี้ท่ี 16.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
 ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
 น้ําหนัก   รอยละ  5 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 1 มี ก า ร กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ

แผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณของสถานศึกษา 
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

  ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกลยุทธ
ในการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนสาขาการศึกษาปฐมวัย 

นย.16.1.1.1 แผนกลยุทธ
ของศูนยฯ 
นย .16.1.1.2 แผนปฏิ บั ติ
การประจําป 2556 
นย.16.1.1.3 แผนกิจกรรม
นักศึกษา 

 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิ บัติตามกลยุทธ ท่ี กํ าหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 

   ศูนยฯ นครนายก  มีการเปดโอกาส
ใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ของศูนยฯ ปฏิบัติตามกลยุทธ โดยมี
กา รถ า ยทอดกลยุ ทธ จ ากแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจําป 
และกําหนดผูรับผิดชอบผูมีสวนรวมใน
การดําเนินการในแตละแผนไวอยาง
ชัดเจน โดยไดคํานึงถึงการมีสวนรวม
จากทุกฝายท่ี เก่ียวของและมีการ
สรุปผลการดําเนินงาน โครงการตางๆ 
ในรายงานผลการดําเนินงานประจําป
การศึกษา 2556 

นย .16.1.2.1 แผนปฏิ บั ติ
การประจําป 2556 
นย.16.1.2.2 รายงานผล
การดําเนินงาน ศูนยฯ  
ประจําป 2556 

 3 ผลการประเมินของผูเรียนและ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนนและจุดเดนหรือความ
เ ช่ี ย วชา ญ เ ฉ พ า ะ ศู น ย ฯ  คื อ 
เอกลักษณดานปฐมวัยได 4.31 จาก
คะแนนเต็ม 5 สรุปผลไดตามรายงาน
การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน 

นย.16.1.3.1 รายงานผล
การประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานศูนยฯ นครนายก   

 4 ผลการดํา เ นินงานกอให เ กิด
ผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/
หรือสรางคุณคาตอสังคม 

   ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนน  และจุดเดน  หรือความ 

นย.16.1.4.1 การจัด
โครงการสืบสานศลิปะและ 
วัฒนธรรมขนมไทยขนม
ทองถ่ินโดยภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
   เช่ียวชาญเฉพาะศูนยฯ คือ เอกลักษณ 

ดานปฐมวัยได 4.31 จากคะแนน
เต็ม 5 สรุปผลไดตามรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน 
และจุดเดน 

จังหวัดนครนายกแบบมีรวม
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 
นย.16.1.4.2 โครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภมูิปญญาทองถ่ิน
ตามวิถีความพอเพียง 

 5 ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน 
ไดรับการยกยองหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

ยังไมไดดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 4  บรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1. ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
      
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางสาวมุทิตา ทาคําแสน       2. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
       1. นางสาวมุทิตา ทาคําแสน 2. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส 
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ     ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 16.2          ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
ชนิดของตัวบงชี ้          ผลลัพธ 
เกณฑการใหคะแนน      ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 
 

 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

หมายเหตุ  
ขอมูลคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ซึ่งดําเนินการโดยสวนแผนงานเก็บ

ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูบังคับบัญชา โดยแบบสอบถามดังกลาวครอบคลุมตามคุณลักษณะ
และความสามารถของบัณฑิต จําแนกตามอัตลักษณบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1. มีคุณธรรม จริยธรรมนําทางในการดําเนินชีวิต 2. มีจรรยาบรรณเปนหลักในการ
ปฏิบัติตน 3. มีจิตวิญญาณความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพ 4. มีความรับผิดชอบตอวิชาการ วิชาชีพครู  เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม 5. มีทักษะรอบดานสามารถจัดการเรียนรูดาน การศึกษาปฐมวัย 6. สามารถใชภาษาในการ สื่อสาร 
และทํางานรวมกับเด็ก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสขุ 7. มีความสามารถในการใชนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาองคความรูและแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 8. มีการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 9. มีความสามารถในการคิด 10. มีการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จอยู
เสมอ 11. มีความรอบรู เช่ียวชาญ เปนผูนําทางวิชาการสามารถประยุกตความรูความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมไปใชในการปฏิบัติ 12. ความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร
ดานการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังเพ่ิมพูนความรูและสมรรถนะของตนเองอยูเสมอ 
 

การคํานวณ  
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ = ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

  จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
 

= 
61.17  

 17  
 = 3.59  

ขอมูลพ้ืนฐาน   
ศูนยฯ นครนายก ไดจัดทําแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต (ดังเอกสารประกอบ ท่ี สมศ. 2.3) ซึ่ง

ครอบคลุมตามการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต มีรายขอคําถาม จํานวน 26 ขอ (ดังเอกสารประกอบ สมศ. ท่ี 2.4) โดยทําการวิเคราะหขอมูล
จากบัณฑิตศึกษาในรุนปการศึกษา 2556 จํานวน 17 คน จากบัณฑิตท้ังหมด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100 เมื่อ
พิจารณาจํานวนการตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตรุนปการศึกษา 2556 รายละเอียดมีดังน้ี 
 

สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตร ี

จํานวน 
คิดเปนรอยละ 

บัณฑิตท้ังหมด* ตอบกลับ 
 การศึกษาปฐมวัย 17 17 100.00 

ภาพรวม 17 17 100.00 
หมายเหตุ * หมายถึง ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยการศึกษานอกท่ึตั้งนครนายก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 
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เอกสารหลักฐานอางอิง   
เอกสารหมายเลข นย.2.1 ตาราง สมศ. ท่ี 2.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2556  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จําแนกตามสาํนักวิชาและ 
ระดับการศึกษา 

เอกสารหมายเลข นย.2.2 ตาราง สมศ. ท่ี 2.2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิตรุนปการศึกษา 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ จําแนกตามสาขาวิชา   

เอกสารหมายเลข นย.2.3 เอกสารประกอบ สมศ. ท่ี 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 รุนปการศึกษา 2556  
เอกสารหมายเลข นย.2.4 การจําแนกรายขอคําถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

 
  การประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ 

การประเมิน 
เปาหมายท่ีต้ังไว 

บรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ  ไมบรรลุ 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑติ 
เทากับ 3.59 จากคะแนนเต็ม 5 

3.59 คะแนน คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.50  บรรล ุ

 
 

ผูกํากับ    
 1. นางสาวพรใจ  แกวสุข    
   
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางชัชรี สุนทราภัย     
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางสาวมุทิตา  ทาคําแสน 2. นางสาวนิศารัตน  อิสระมโนรส 
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 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 17 
ชนิดของตัวบงชี้ 
น้ําหนัก 

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
ผลลัพธ 
รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
 ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 1 มี ก า ร กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ ก า ร

ปฏิ บั ติ ง าน ท่ี ส อ ดค ล อ ง กั บ
จุ ด เน น  จุ ด เ ด น  หรื อความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน
ศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศนและแผนกลยุทธ
ในการสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนสาขาการศึกษาปฐมวัย 

นย.17.1.1 แผนกลยุทธของ
ศูนยการศึกษา ประจําป 
2556 
นย.17.1.2 แผนปฏบัิติการ
ประจําป 2556 
นย.17.1.3 โครงการเปด
หลักสตูรฯ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
นย.17.1.4 แผนกิจกรรม
นักศึกษา 

 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร ท่ี เ ก่ี ยว กับการ
ดํา เ นินการตามจุดเนน  และ
จุดเดน หรือความเ ช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  ศูนยฯ นครนายก  มีการเปดโอกาส
ใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกลยุทธ 
โดยมีการถายทอดกลยุทธจากแผน
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจําป 
และกําหนดผูรับผิดชอบ ผูมีสวนรวม
ในการดําเนินการในแตละแผนไว
อยางชัดเจน โดยไดคํานึงถึงการมี
สวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ และ
มีการสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ
ตางๆ ในรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2556 

นย.17.2.1 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2556 
นย.17.2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงาน ศูนยฯ  ประจําป
การศึกษา 2556 

 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร ท่ี เ ก่ี ยว กับการ
ดํา เ นินการตามจุดเนน  และ
จุดเดน หรือความเ ช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   ศูนยฯ นครนายก  ไดมีการสํารวจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนน  และจุดเดน  หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะศูนยฯ คือ เอกลักษณ
ดานปฐมวัย  ได 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 
สรุปผลไดตามรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน 

นย.17.3.1 รายงานผลการ
ประเมินความคดิเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานศูนยฯ นครนายก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
 4 ผลการดํา เนินงานบรรลุตาม

จุ ด เน น  จุ ด เ ด น  หรื อความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
แ ล ะ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี เ กิ ด
ประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคม 
 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสรุปผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี บ ร ร ลุ ต า ม
เอกลักษณ จุดเนน จุดเดน หรือความ 
เช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ี
กําหนดซึ่งกอใหเกิดประโยชนและ
คุณคาตอสังคม โดยทุกกิจกรรมมี
ก า ร บู ร ณา กา ร อั ต ลั ก ษ ณ ด า น
การศึกษาปฐมวัยเขากับวิถีชีวิตแบบ
ภูมิปญญา ทองถ่ินตามวิถีความ
พอเพียง ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีอาจารย 
นักศึกษาและบุคลากร ทุกคนไดมี
สวนรวมในพัฒนาตนเองจนไปสูการ
พัฒนาทองถ่ิน และสังคมตอไป 

นย.17.4.1 สรุปโครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมขนมไทย
ขนมทองถ่ินโดยภมูิปญญา
ทองถ่ินจังหวัดนครนายกแบบมี
รวมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 
นย.17.4.2 สรุปโครงการ
นวัตกรรมเสริมสรางของเลน
พ้ืนบานและของเลนไทย
โบราณจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
ตามวิถีความพอเพียง 

 5 ผู เ รี ย น / บุ ค ล า ก ร / ค ณ ะ /
สถานศึกษา มี เอกลักษณตาม
จุ ด เน น  จุ ด เ ด น  หรื อความ
เช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

ยังไมไดดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรล ุ ไมบรรลุ 
4 ขอ  4 ขอ คะแนน 4  บรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง  
  
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. นางสาวมุทิตา  ทาคําแสน 2. นางสาวนิศารัตน  อิสระมโนรส 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ  
 1. นางสาวมุทิตา  ทาคําแสน 2. นางสาวนิศารัตน  อิสระมโนรส 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้             มาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 18.1  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
น้ําหนัก รอยละ 5 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2 ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4-5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตราฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

   ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการเพ่ือช้ีนํา
ป อง กันหรื อแก ไ ขปญหาสั งคม ในด าน
สถานศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความ
รวมมือกับทุกฝาย และการติดตามประเมินผล
ตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 
ดี (3D)  การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแก 
   DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ 
ศรัทธา และเช่ือมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง  
   DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย คือ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ช่ัวดี 
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมท้ัง
ยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป DRUG – 
FREE ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
คือ มีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติด
และรูจักการหลีกเลี่ยง 

นย.18.1.1.1 แผนยุทธศาสตร 
ตามนโยบายสถานศึกษา 3D  
ปการศึกษา 2556 
นย.18.1.1.2 โครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.1.1.3 โครงการหลักสูตร 
เสริมสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
วิถีบัณฑิตของนักศึกษา 
นย.18.1.1.4 โครงการบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไม
ต่ํากวารอยละ 80 

    ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีระบุไว และบรรลุเปาหมายตาม
แผนงานไมต่ํากวารอยละ 80  

นย.18.1.2.1 รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.1.2.2 รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการหลักสูตร
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตราฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

เสริมสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
วิถีบัณฑิตของนักศึกษา 
นย.18.1.2.3 รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม 
นย.18.1.2.4 รายงานสรุปผล
แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 
2556 

 3 มีประโยชนและสรางคุณคา
ตอสังคมในสถาบัน 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และจากผลการ
ดําเนินโครงการดังกลาวไดสรางประโยชน และ
สรางคุณคาตอสถาบัน ทําใหนักศึกษามีความ
รักศรัทธาในระบอบ ประชาธิปไตย ในการจัด
การศึกษา การเรียนรูในศูนยฯ  นักศึกษาใช
กระบวนการของระบอบประชาธิปไตย  ในการ
คิดสรางรังสรรคโครงการตางๆ โดยการรับฟง 
ความเห็นจากทุกฝายตามวิถีประชาธิปไตย
ไดอยางนาช่ืนชม นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย ไดมีสวนรวมกับชุมชนในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ืออนุรักษและ
ธํารงคไวซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรมความเปนไทย 
เชน โครงการพัฒนา ผู นําเครือขายเ พ่ือ
สง เสริม กิจการนักศึกษาเ ชิง บูรณาการ 
โครงการหลักสูตรเสริมสร างเพ่ือพัฒนา 
คุณลักษณะวิถีบัณฑิตของนักศึกษา โครงการ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม เปนตน   

นย.18.1.3.1 โครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.1.3.2 โครงการ
หลักสตูรเสรมิสรางเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ
นักศึกษา 
นย.18.1.3.3 โครงการบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม 
นย.18.1.3.4 รายงานสรุปผล
แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 
2556 

 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสถาบัน 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินการโครงการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  ซึ่งมีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
คือ คณาจารย  นักศึกษา และชุมชน ไดรวมกัน
ในการ ธํารงคไวซึ่งวิถีประชาธิปไตย สืบสาน
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ ผ น ว ก
กระบวนการของโครงการสถานศึกษา 3 ดี 
เขากับกระบวนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
ในชีวิตประจําวัน และกระบวนการจัดการ
เ ร ีย น ก า ร ส อ น ใน ร า ย ว ิช า เ พื ่อ ใ ห ไ ด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 

นย.18.1.4.1 รายงานสรุปผล
แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 
2556 
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ม ี ขอ เกณฑมาตราฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการ
สถาน ศึ กษา  3  ดี  ( 3D)  แ ละจากกา ร
ดําเนินการโครงการดังกลาว ทําใหนักศึกษา
ไดใชแนวทาง 3D เพ่ือพัฒนาตนเอง และได
การยกยองจากหนวยงานภายใน/ภายนอก 
และระดับชาติ 
 

นย.18.1.5.1 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ตําบล
กบินทรบุรี ประจําป 2557 
นย.18.1.5.2 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.1.5.3 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการหลักสูตรเสริมสราง 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะวิถี
บัณฑิตของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 4 ขอ 5 คะแนน 5  บรรล ุ

 
ผูกํากับ    
 1.  นางธมลวรรณ เปรมศร ี 2. นางชัชรี สุนทราภัย 
      
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ    2. นายภานุวัฒน น่ิมนวล 
 3. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ 
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ    2. นายภานุวัฒน น่ิมนวล 
 3. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

กลุมตัวบงชี้             มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ท่ี 18.2  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

น้ําหนัก  รอยละ 5 

เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

     ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการเพ่ือช้ีนํา
ป อ ง กั นหรื อ แก ไ ขปญหาสั ง คม ในด า น
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพผู เรียน โดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความ
รวมมือกับทุกฝาย และการติดตามประเมินผล
ตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 

นย.18.2.1.1 แผนยุทธศาสตร
ตามนโยบายสถานศึกษา 3D  
ปการศึกษา 2556 
นย.18.2.1.2 โครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิ
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.2.1.3 โครงการ
หลักสูตร เสริมสรางเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะ วิถีบัณฑิตของ
นักศึกษา 
นย.18.2.1.4 โครงการบูรณา
การ คุณธรรมจรยิธรรม 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

    ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูณา
การ ซึ่งรอยละ 80 ของอาจารยและนักศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึน มีความพึง
พอใจ และจะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่ง
ถือวาไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

นย.18.2.2.1 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.2.2.2 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการหลักสตูร
เสริมสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
วิถีบัณฑิตของนักศึกษา 
นย.18.2.2.3 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม 
นย.18.2.2.4 สรุปผลแผน
ยุทธศาสตรตามนโยบายสถาน 
ศึกษา 3D ปการศึกษา 2556 

 3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคมในสถาบัน 

ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการพัฒนา
ผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง
บูรณาการ  โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของนักศึกษา 

นย.18.2.3.1 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ 



99 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

ม ี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

และโครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
มีประโยชน สรางคุณคาตอนักศึกษา และศูนย
การศึกษา ทําใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในการ
เขามาศึกษา ตามโครงการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ไดแก การสงเสริมประชาธิปไตย การสงเสริม
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และการ
สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด และไดจัดทํา
รายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการไวเปนลายลักษณอักษร แลวนําผลการสรุป
เขาท่ีประชุมเพ่ือการนําองคความรูมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือปรับปรุงงานการปองกัน 
แกปญหาของสังคมในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปตาม
วงจร PDCA  

นย.18.2.3.2 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการหลักสตูร
เสริมสรางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
วิถีบัณฑิตของนักศึกษา 
นย.18.2.3.3 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม 
นย.18.2.3.4 สรุปผลแผน
ยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D  ปการศึกษา 
2556   

 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสถาบัน 

   ศูนยฯ นครนายก มีโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการนักศึกษาเชิง
บูรณาการ  โครงการหลักสูตรเสริมสรางเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตของนักศึกษา 
และโครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
โ ด ยโครงการ ท่ีจัด ข้ึนมีผลกระทบท่ี เ กิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
กลาวคือโครงการดังกลาวเกิดการบูรณาการ
การเรียนการสอน การบริการ วิชาการสูชุมชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนสาธารณประโยชน 
ซึ ่ง ทําให ช ุมชนและสังคมม ีความเขมแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด  

นย.18.2.4.1 สรุปผลแผน
ยุทธศาสตรตามนโยบายสถาน 
ศึกษา 3D  ปการศึกษา 2556   

 5 ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

ศูนยฯ นครนายก ไดดําเนินโครงการสถาน 
ศึกษา 3 ดี (3D) และจาการดําเนินโครงการ
ดังกลาวทําใหนักศึกษาไดใชแนวทาง 3D เพ่ือ
พัฒนาตนเอง และไดรับการยกยองจากหนวยงาน 
ภายใน/ภายนอก และระดับชาติ 
 

นย.18.2.5.1 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ตําบล
กบินทรบุรี ประจําป 2557 
นย.18.2.5.2 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการพัฒนาผูนํา
เครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการ
นักศึกษาเชิงบูรณาการ 
นย.18.2.5.3 ใบวุฒิบัตรเขา
รวมโครงการหลักสูตร
เสรมิสรางเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะวิถีบัณฑิตของ
นักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2556  มสด. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ  ไมบรรลุ 
ขอ 4 ขอ 5 คะแนน 5  บรรล ุ

 
 

ผูกํากับ    
 1.  นางธมลวรรณ เปรมศร ี 2. นางชัชรี สุนทราภัย 
      
ผูจัดเก็บขอมูล    
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ    2. นายภานุวัฒน น่ิมนวล 
 3. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ 
 
ผูเขียนผลดําเนินการ 
 1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ    2. นายภานุวัฒน น่ิมนวล 
 3. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ 
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