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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  ไดตระหนักและใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เปนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (SDU NKY QA) และเร่ิมใชเกณฑการประเมินนี้เปน
คร้ังแรกในปการศึกษา 2559 ประกอบดวยพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ และดานการบริหารจัดการ โดยในปการศึกษา 
2559 ศูนยฯ นครนายก มกีระบวนการทั้งสิ้น 26 กระบวนการ 35 ตัวบงชี้ จําแนกเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณ จํานวน 19 
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จํานวน 16 ตัวบงชี้ ซึ่งสามารถจําแนกกระบวนการและตัวบงชี้ตามพันธกิจไดดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิต  มี 9 กระบวนการ 14 ตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 7 ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพ 7 ตัวบงชี้ 
2. การวิจัย  มี 5 กระบวนการ  6 ตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 5 ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพ 1 ตัวบงชี้ 
3. การบริการวิชาการ มี 4 กระบวนการ  5 ตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 2 ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพ 3 ตัวบงชี้ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ มี 3 กระบวนการ  3 ตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 1 ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพ 2 ตัวบงชี้ 
    และวัฒนธรรม   
5. การบริหารจัดการ มี 5 กระบวนการ  7 ตัวบงชี้ เชิงปริมาณ 4 ตัวบงชี้ เชิงคุณภาพ 3 ตัวบงชี้ 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะ

เปนเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสรางความ
เชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก  
 
 
       ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
                                                                                         สิงหาคม  2560 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
  

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ถูกจัดทํา ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมีระบบกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ไดแก ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ และการประเมินสวนงาน พ.ศ. 2558 
ซึ่งกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาตองครอบคลุมถึงการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ในภารกิจหลักดานการศึกษา หลักสูตร การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการทางวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ และการสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตองมีระบบ
บริหารคุณภาพที่เหมาะสม ครอบคลุมปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ โดยการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพนี้ประกอบไปดวยเกณฑ และระบบการประเมินคุณภาพที่สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ประกอบดวยพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ และดานการบริหารจัดการ โดยมีกระบวนการทั้งสิ้น 26 
กระบวนการ จํานวนตัวบงชี้ในการประเมิน จํานวน 35 ตัวบงชี้ จําแนกเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณ จํานวน 19 ตัวบงชี้ 
และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จํานวน 16 ตัวบงชี้ สําหรับเชิงปริมาณมีคาคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยการคํานวณระดับ
คะแนนจะมีสูตรการคํานวณผลลัพธรายประเด็นอยางชัดเจน และในสวนของการประเมินเชิงคุณภาพ จะเปนเกณฑ
การใหคะแนนแบบทางเลือก 2 ทาง คือ ผานเกณฑการประเมิน หรือ ไมผานเกณฑการประเมิน โดยมีคําอธิบาย
รายละเอียดที่แสดงถึงผลลัพธของความสําเร็จรายประเด็น คาเปาหมายของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
เปนลักษณะแบบอัตรากาวหนา (milestone) ที่แสดงถึงพัฒนาการ การขับเคลื่อนที่มุงสูความสําเร็จและเปาหมาย
ของศูนยการศึกษาแทจริง  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU NKY QA ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก
ประจําปการศึกษา 2559 

......................................................................................... 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในระบบ SDU QA ประจําป

การศึกษา 2559 มีทั้งสิ้น 26 กระบวนการ 35 ตัวบงชี้  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1  ดานการผลิตบัณฑิต           คะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี 
พันธกิจที่ 2 ดานการวิจัย                    คะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี 
พันธกิจที่ 3 ดานการบริการวิชาการ           คะแนนเฉลีย่ 5 ผลการดาํเนินงานอยูในระดบั ดีมาก 
พันธกิจที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดีมาก 
ดานการบริหารจัดการ          คะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลการดําเนินงานอยูในระดบั ดีมาก 
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บทที่ 1 
บริบทของศูนยการศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 

 

ประวัติหนวยงาน มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
ที่ตั้ง : ข4 – 490 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6441 – 6447 โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเปนมาโดยยอ : 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาแหงแรกที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาใน

สาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนสาขาที่ไดสั่งสมความเชี่ยวชาญมากวา 70 ป จากแนวคิดในการ
พัฒนาบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสังเคราะห ความคิดสรางสรรคในการตอยอดองคความรูที่มีอยู 
รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยี
ทางการวิจัยและพัฒนาทองถิ่นเปนจุดเนนย้ําถึงเปาหมายที่ตองการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาปฐมวัย การ
พัฒนาเทคนิคการหาองคความรูใหมีความกาวหนา ทันสมั ยและสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ซึ่งถือวาเปนหัวใจ
ของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ รวมทั้ง การพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวของ
กับการวิจัยและการศึกษาปฐมวัยเปนอีกเปาหมายของศูนยการศึกษา 

ตอมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดซื้อที่ดิน จํานวน  9 ไร 3 งาน เพื่อปลูกสรางอาคารปฏิบัติการดาน
สังคมศาสตร และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยดําเนินการกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2557 ซึ่งปจจุบัน 
การกอสรางอาคารตางๆ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
นครนายก ไดยายสถานที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒนมาเปดการเรียนการสอนในสถานที่ที่เปนของมหาวิทยาลัย
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งที่เปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน 
วิสัยทัศน : 
เปนศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ 

สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความอยูรอดอยาง
ยั่งยืน 

พันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมไดมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญใหบริการ

วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ีรับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ินโดยระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศ  
ปณิธาน : 
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความ

เขมแข็งของทองถ่ิน 
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วัตถุประสงคการจัดตั้ง 
1. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในสาขาที่มหาวิทยาลัย

มีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําในสังคม

ฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพื้นที่ 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชมุชนได ทั้งในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
แผนกลยุทธ พ.ศ. 2557 – 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาอัตลักษณมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเปนเลิศ 
เปาประสงคที่  1    
หลักสูตรตรงความตองการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานทันสมัย 
กลยุทธ :       
1. จัดประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับองคกรภายนอก 
2. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาทีจ่ะเขาเรียนตามหลักสูตรที่ศูนยฯ กําหนด 
3. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ
4. พัฒนาหลักสูตรตามความเชีย่วชาญ 
เปาประสงค 2  
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ :       
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสูครูในศตวรรษที่ 21 
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูครูมืออาชีพ 
3. ปลูกจิตสํานึกสรางความผูกพนักับมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
เปาประสงค  3   
ผลการวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาต ิ
กลยุทธ :   
1. สงนักศึกษาเขากิจกรรมงานวิชาการระดับชาต/ินานาชาต ิ
2. สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลทีป่ระสบความสาํเร็จในการทํางานหรือไดรับรางวัล 

ที่ยอมรับในระดับชาต/ินานาชาติ 
3. สนับสนนุใหนักศึกษาทํางานวิชาการรวมกับอาจารย 
เปาประสงคที ่ 4   
การมีสวนรวมในการพฒันามหาวิทยาลัยของศิษยเกา 
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กลยุทธ :        
1. จัดตั้งชมรมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ นครนายก 
2. พัฒนาศักยภาพศิษยเกา 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกาในการพัฒนาศูนยฯ นครนายก 
เปาประสงคที ่ 5   
เปนแหลงการเรียนรู ศึกษาวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาใน 

ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ :        
1. ขยายหลักสูตรการเปดปริญญาตรีหลักสูตรประถมศึกษา 
2. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เปาประสงคที ่ 6   
เปนศูนยการทดสอบมาตรฐานวชิาชพีปฐมวัยของกรมพัฒนาฝมอืแรงงานแหงชาต ิ
กลยุทธ :   
1. ทําความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติในการจัดตั้งสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝมือ 

แรงงานแหงชาติสาขาการปฐมวยั 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
การประสานประโยชนและความรวมมือในการพัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลยัและ 

หนวยงานภายนอกเพือ่บริการวิชาการ 
เปาประสงคที่ 1    
ขยายโอกาสและสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ :     
1. จัดหาแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจนและตั้งใจจริงที่จะเรียน 

สาขาการศึกษาปฐมวัยของ มสด.นครนายก 
2. จัดฝกอบรมหลักสตูรระยะสัน้ตามความตองการของชมุชนและทองถ่ิน 
เปาประสงคที่ 2   

 พัฒนาองคความรูเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมทองถ่ิน 
กลยุทธ :     
1. พัฒนางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
2. พัฒนาวารสารวิจัยปฐมวัยศึกษา 
3. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกเปนศูนยการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาดาน 

การศึกษาปฐมวัยตนแบบ 
4. สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการแกไขปญหาทางสังคมและทองถ่ิน 
เปาประสงคที่ 3   
สงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 
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กลยุทธ :     
1. สงเสริมอาหารพื้นบาน 
2. สงเสริมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
3. ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับสังคมอาเซียน 
เปาประสงคที่ 4   
มีความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธ:     
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสาธารณะแกบุคลากร 
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกโดยใช 

รูปแบบ STEM ศึกษาซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนเลศิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เปาประสงคที่ 5   
สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายในการเตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
กลยุทธ :   
1. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดทาํหลักสูตรเตรียมครู Teacher Program สาํหรับ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอยอดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดนักเรียนตามคุณลักษณะตาม
ตองการ จํานวนปละ 30 - 40 คน 

2. ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพืน้ที่เพื่อสรางความเขมแข็งทางวชิาการและการแลกเปลีย่น 
เรียนรู 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การรักษาบุคลากรที่เปนเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษา 
เปาประสงคที่ 1   
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร/วิชาชีพ 
กลยุทธ:     
1. มีรายการผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามสมรรถนะของตาํแหนงแตละสาย (สายวชิาการ,  

สายสนับสนนุ) 
2. อาจารยมีวฒุิการศึกษาปริญญาเอกเพิ่มข้ึน 
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติเพิ่มข้ึน 
4. มีการจัดประชุมวิชาการการวิจัยดานการจัดการความรูระดับชาติ พ.ศ. 2560 
เปาประสงคที่ 2   
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของศูนยฯ 
กลยุทธ:     
1. พัฒนาบุคลากรครอบคลุมทกุตําแหนงงาน 
2. จัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติงานไดตรงตามตาํแหนงงาน 
3. มีรายงานผลการดําเนินงานตรงตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 
4. มีระบบคาตอบแทนและสวัสดกิารสนับสนนุบุคลากร 



9 
 

เปาประสงคที่ 3   
จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กลยุทธ:     
1. สรางบรรยากาศการเรียนการสอนของอาจารยใหเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. มีการพัฒนาบุคลากรดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
เปาประสงคที่ 4   
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการจัดการ 
กลยุทธ:  
1. สงเสริมสนับสนนุใหบคุลากรมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทํางานทุกตาํแหนงงาน 
2. บุคลากรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาหนวยงาน และนาํไปใช 

อยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล       
3. มีการนําประสบการณตรงหรือองคความรูที่ไดจากการไปอบรมมาถายทอดแกบุคลากรคน 

อ่ืนๆ ภายในหนวยงาน  
เปาประสงคที่ 5   
สงเสริมและพฒันาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 
กลยุทธ:    
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คน  

ตอเนื่อง 
เปาประสงคที่ 6   
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถทํางานไดสูงสุด 
กลยุทธ:    
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุใหมีวุฒิปริญญาโททัง้หมด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การบริหารจัดการมหาวทิยาลยัใหเทาทนัการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและเติบโตที่ยั่งยนื 
เปาประสงคที่ 1   
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
กลยุทธ:     
1. มีการวางแผนการบริหารงานของศูนยฯ นครนายกแบบมีสวนรวม 
2. มีการวางแผนการทาํงานทุกหนวยงานของศูนยฯ  
3. จัดใหมีการประชมุประจําเดือนทุกเดือนและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทัง้ศูนย (KM) 
เปาประสงคที่ 2    
มีระบบประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการคลองตัวมธีรรมมาภิบาลตรวจสอบได 
กลยุทธ:     
1. จัดทําระบบการประกันคุณภาพทุกป 
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เปาประสงคที่ 3   
มีระบบเครือขายความรวมมือกับมหาวทิยาลยั ศูนยการศึกษา หรือหนวยงานจัดการศึกษา 
กลยุทธ:     
1. สรางความรวมมือหรือโครงการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน /ภายนอก 
เปาประสงคที่ 4   
การประชาสัมพนัธเชิงรุก 
กลยุทธ:    
1. การประชาสัมพันธเชงิรุกในเชิงวิชาการและการบริการวิชาการโดยการจัดรายการวิทยุทองถ่ิน/ 

ชุมชนเนนการนําเสนอองคความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
เปาประสงคที่ 5   
พัฒนาระบบขอมูล Web Metrix ใหไดตามมาตรฐาน  
กลยุทธ:    
1. พัฒนาระบบขอมูล Web Ometrix ใหไดตามมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ 6   
เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
กลยุทธ:    
1. สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 7   
การถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน  
กลยุทธ:    
1. จัด Open House เพื่อนําเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษาและอาจารย 
เปาประสงคที่ 8   
สงเสริม ทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมระดับทองถ่ิน และระดับชาต ิ
กลยุทธ:    
1. มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ  
เปาประสงคที่ 9   
พัฒนาหนวยงาน ประสานประโยชนในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่นาํมา 

ซึ่งรายไดของศูนย 
กลยุทธ:    
1. พัฒนาหนวยงานในรูปแบบของการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่นาํมาซึ่งรายไดของศูนย  

เชน ศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
การจัดสภาพแวดลอม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบริการ  
เปาประสงคที่ 1   
สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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กลยุทธ:     
1. บรรยากาศภายในองคการ 
2. พัฒนาสภาพแวดลอมขององคการเพื่อมุงเนนการกระตุนเรงเราและจงูใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรน  

ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา      
เปาประสงคที่ 2   
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการจัดการ 

กลยุทธ:    
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคการ  
2. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ  
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โครงสรางการบริหารงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

- อาคารสถานท่ี 
- ยานพาหนะ 
- คนสวน 
- ซอมบํารุง 
- ยามรักษาการณ 
- แมบาน 

- จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน 
- จนท. ตรวจสอบภายใน 
- จนท. ฝายบุคคล 
- จนท. นิติกร 
- จนท. บัญชีและการเงิน 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป 
  (ประกันคุณภาพ) 
- จนท. พัสดุ 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป  
  (เลขานุการ) 
- จนท. ประชาสัมพันธ 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป 
  (ธุรการและงานสารบรรณ) 
-จนท บริหารท่ัวไป(วิเทศสัมพันธ) 
 

- จนท. บริการการศึกษา 
- นักวิจัย 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  (กิจการนักศึกษา) 
- จนท. บริหารงานท่ัวไป  
  (กองทุนกูยืม) 
- จนท. วิเคราะหระบบ    
  คอมพิวเตอร 
- จนท. บริการสารสนเทศ 
- งานพยาบาล 

ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

 

รองผูอํานวยการศูนย 

หลักสูตร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ

นักศึกษา 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกองกลาง หัวหนาอาคารและส่ิงแวดลอม หัวหนากิจการพิเศษ 

หัวหนาโครงการพิเศษ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
  - บุคลากรสายวิชาการ 
  - เลขานุการหลักสูตร

 

- จัดฝกอบรม  
- บริการวิชาการ  

 

- โครงการโฮมเบเกอร ี
- โครงการครัวสวนดสุิต                 
- โครงการศูนยสุขภาพ  
- หอพักนักศึกษา  

 

ผูอํานวยการศูนย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

นครนายก 

คณะครุศาสตร 

9 
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ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 
1. อาคารเรียน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทหอง จํานวน ชั้น 
โรงอาหาร 1 1 
หองพักอาจารย 4 1,2,3,4,6 
หองประชุม 4 2,5 
หองน้ําชาย / หญิง 18 1,2,3,4,5,6 
หองเรียน 25 2,3,4,5,6 
หองคอมพิวเตอร 2 2 
หองวิทยบริการ 1 2 
หองสื่อ 1 2 
หองวิจัย 1 2 

 
 
 
 
 



15 
 

2. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน   

ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
ปริญญาตร ี ศึกษาศาสตรบัณฑิต/การศึกษาปฐมวัย 1 

รวม  1 
 

3. จํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559   

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 67 - - 67 

รวมท้ังหมด - 67 - - 67 
 

4. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 314 - - 314 

รวมท้ังหมด - 314 - - 314 
 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 38 - - 38 

รวมท้ังหมด - 38 - - 38 
 

6. บุคลากร  
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย - 7 1 8 
ผูชวยศาสตราจารย - - 1 1 

รวมท้ังหมด - 7 2 9 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เจาหนาท่ี 3 4 6 - 13 
นักวิจัย - - 1 - 1 

รวมท้ังหมด 3 4 7 - 14 
 

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา 
สารสนเทศ จํานวน(เลม/ฐาน) 
หนังสือ 7,778 
หนังสือดานการศึกษา   1,491 
Database-Online 28 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. ขอมูลอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตละอุทิศ นครนายก 
ประเภทหอง อาคารบานสาธิต อาคารเรียนประถมศึกษา 
หองเรียน 12 20 
หองปฏิบัติการ 2 - 
สระวายน้ํา 1 - 
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จํานวนนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

 

จํานวนบุคลากรโรงเรียนสาธติละอออุทิศ นครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
บานสาธิต 20 14 34 
อนุบาล 1 20 24 44 
อนุบาล 2 17 33 50 
อนุบาล 3 23 22 45 
ประถมศึกษาปท่ี 1 13 14 27 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 13 24 

รวมท้ังหมด 104 120 224 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
คร ู 4 15 19 
พ่ีเลี้ยง - 9 9 
ผูจัดการ - 1 1 
คนสวน 1 - 1 

รวมท้ังหมด 5 25 30 
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บทที่ 2  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA  
ของศูนยการศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ปการศึกษา 2559  

ตารางรวมตัวบงชี้และคาเปาหมายของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ปการศึกษา 2559  
ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 

ศนย.1-A1.1 นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวชิาชพี
ตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 

ศนย.1-A1.1 นักศึกษาได รับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 

ศนย.1-A1.2 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มีการเสริม
ประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

ศนย.1-A1.2++ นักศึกษาทุกชัน้ปของหลักสูตรมีการ

เสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

นครนายก รอยละ 50 

ศนย.1-A1.3 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ฝก

ประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

นครนายก (Excellence Center) และโรงเรียน

เครือขายความรวมมือ (MOU) 

ศนย.1-A1.3 นักศึกษารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่ฝกประสบการณวิชาชีพในปการศึกษานั้นๆ  
ตองฝกงานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 
(Excellence  Center) และ โรงเรียนเครือขายความ
รวมมือ (MOU) 

ศนย.1-A2.1 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาตาม 3R8C SDU SPIRIT และสุขภาวะ โดย
บูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ศนย.1-A2.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการในการ
สนับสนุนหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมถึง 3R8C ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียน
การสอน 

ศนย.1-A2.3 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ใหกับนักศึกษาโดยบูรณาการกับระบบการเรียนการ

สอน และการเชื่อมโยงกับสถาบนัภาษา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

ศนย.1-A2.3 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมี
ระบบการเพิ่มสมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ  
โดยบูรณาการกับระบบการเรียนการสอน และการ
เชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ศนย.1-A3.1 ระบบสงเสริมใหนกัศึกษาไดแสดง

ศักยภาพและ/หรือไดรับรางวัลทางวชิาการและวิชาชีพ

ในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ

ศนย.1-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสนับสนุนให
หลักสูตรมีระบบสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ
และ/หรือไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 
ศนย.1-A3.2 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ศนย.1-A3.2 นักศึกษารอยละ 10 ของนักศึกษา

ทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ หรือ

นานาชาตไิดรับรางวัล และมีการถายทอดองคความรูสู

หนวยงานภายในและองคการภายนอก 

ศนย.1-A4.1 ระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
การใชชีวิตกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ศนย.1-A4.1 ศูนยการศึกษาและหลักสูตรมีระบบการให
คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ศนย.1-A5.1 รอยละของศิษยเกาที่เปนเครือขาย ศนย.1-A5.1 จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขายคิดเปน
ร อยละ  10  ของจํ า นวน ศิษย เ ก า ทั้ ง หมด ข อง
มหาวิทยาลัย 

ศนย.1-A6.1 ระบบการใหบริการบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ศนย.1-A6.1 ศูนยการศึกษามีการบริการบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษา 

ศนย.1-B1.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินงานให
เปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 
7 ขอ 7) 

ศนย.1-B1.1 หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7) 
รอยละ 85 

ศนย.1-B1.2 รอยละของหลักสูตรที่เปนอัตลักษณมีผล

การประเมินคุณภาพในระดับดมีาก และบนัทึกขอมูลใน

ระบบ CHEQA Online ครบทุกขอ 

ศนย.1-B1.2 ศูนยการศึกษาสงเสริมใหหลักสูตรที่เปน 
อัตลักษณที่ศูนยการศึกษาเปดสอนมีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดีมาก รอยละ 50 และบันทึกขอมูลใน
ระบบ CHEQA Online ครบทุกขอ 

ศนย.1-B2.1 รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการเชงิรุก (Integrated Active 

Learning) 

ศนย.1-B2.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนนุใหหลักสตูร
มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 
ของรายวิชาทั้งหมดในปการศึกษา 2559  

ศนย.1-B3.1 การสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพท

เฉพาะของสาขาวชิาชีพ 

ศนย.1-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมี
การสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขา
วิชาชีพ  

ศนย.2-A1.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือ
ที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

ศนย.2-A1.2 รอยละ 30 ของงานวิจัยทั้งหมดของศูนย
การศึกษาเปนผลงานวิจัยตามอัตลักษณ หรือที่
เก่ียวของ  

ศนย.2-A2.1 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการ

สนับสนนุทรัพยากรจากแหลงภายนอก 

ศนย.2-A2.1 มีผลงานวิจัยที่ ได รับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหล งภายนอก  ร อยละ  30  
ตองานวิจัยของศูนยการศึกษา 
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ศนย.2-A3.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการ

ใหคําปรึกษา 

ศนย.2-A3.1++ ศูนยการศึกษามีจํานวนผลงานวิจัย
ภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา รอยละ 60 ของ
สมาชิกที่เขารับการใหคําปรึกษาทั้งหมด 

ศนย.2-A3.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษา

ดานงานวจิัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

ศนย.2-A3.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย
มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 
ศนย.2-A4.1 รอยละของบทความวิจัย/นวัตกรรมที่

ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1  

 

ศนย.2-A4.1 บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 20 
ของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
TCI group 1 

ศนย.2-A5.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สามารถ
นํามาตอยอดเชิงพาณิชยได 

ศนย.2-A5.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกลไกสงเสริม
การนํานวัตกรรมจากงานวิจัยไปตอยอดเชิงพาณชิย 

ศนย.3-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรู

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณของศูนย

การศึกษา 

ศนย.3-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการ
รวบรวมองคความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตามอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

ศนย.3-A3.1 การใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน
เพื่อสนับสนุนการบริการวชิาการ 

ศนย.3-A3.1 ศูนยการศึกษามีการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ศนย.3-A3.2 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ศูนย
การศึกษามีการดํานนิการรวมกัน 

ศนย.3-A3.2 ศูนยการศึกษามีการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการรวมกัน รอยละ 5 ของโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด 

ศนย.3-A4.1 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ศนย.3-A4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

ศนย.3-A5.1 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการ
วิชาการ 

ศนย.3-A5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปนแนว
ปฏิบัติที่ด ี

ศนย.4-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรู

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ 

 

ศนย.4-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการ
รวบรวมองคความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตามอัตลักษณ 

ศนย.4-A2.1 รอยละของโครงการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  

ศนย.4-A2.1 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

ศนย.4-A3.1 พัฒนาแนวปฏิบัตทิี่ดีในการทํานุบาํรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ศนย.4-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเปน
แนวปฏิบัติที่ด ี
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ศนย.5-B1.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีบทความ
วิชาการหรือผลงานทางวชิาการ  
 

ศนย.5-B1.1 อาจารยประจํา รอยละ 30 ของอาจารย
ประจําทั้งหมดมีบทความวิชาการหรือผลงานทาง
วิชาการ 

ศนย.5.-B1.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนง
ทางวชิาการ 
 

ศนย.5-B1.2 อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของอาจารยประจําทั้งหมดของศูนย
การศึกษา 

ศนย.5-B1.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ศนย.5-B1.3 รอยละ 33 ของอาจารยประจําทั้งหมด
ของศูนยการศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย 
ศนย.5-B2.1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 

ศนย.5-B2.1 รอยละ 30 ของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมง
ตอป 

ศนย.5-B3.1 หนวยงานสนบัสนนุมีการสนบัสนุนให
บุคลากรในสงักัดมีการปฏิบัตงิานแบบขามสายงาน 

ศนย.5-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากร
ในสังกัดมีการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

ศนย.5-B4.1 ระบบและกลไกสงเสริมสมรรถนะ และ
สนับสนนุใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 
 

ศนย.5-B4.1 ศูนยการศึกษามีระบบ และกลไกสงเสริม
สมรรถนะ และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสาย
อาชีพ 

ศนย.5-B5.1 กระบวนการสรางความรูความเขาใจ ใน
การจัดการความรู และการถายทอดงานอยางเปน
รูปธรรม 

ศนย.5-B5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสรางความรู
ความเขาใจ ในการจัดการความรู และการถายทอด
งานอยางเปนรูปธรรม 
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ผลการดําเนินงานตามพันธกจิ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ปการศึกษา 2559  

 

 

ศนย. 1-A การพัฒนานักศึกษา 

กระบวนการ : ศนย. 1-A1  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิต 
                   ละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU)  
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A1.1 นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวชิาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบไุวใน มคอ.2 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มกีารพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ ดังนี ้

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทาํการประชุม
เก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อใหเปนไปตามที่
หลักสูตรกําหนดที่ระบไุวใน มคอ.2 โดยวางแผนการ
ดําเนินการในประเด็นตางๆ ดงันี ้

- การปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณ
วิชาชีพ เก่ียวกับภาระงานปฏิบตัิการสอน การทําแผนการ
สอน สื่อ การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการ การจัด
นิทรรศการการสอน รวมถึงการบันทึกการฝกปฏิบตั ิ

- การนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการวิชาชีพ  
      - วางแผนโครงการสัมมนายอย จัดทําโครงการ

“สงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สูครูมืออาชีพในอนาคต” 

- ดําเนินการสํารวจและคัดเลือกโรงเรียน
อนุบาลที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด โดยพิจารณาจาก
การเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อทําการชี้แจงกับผูบริหารของแต
ละโรง เ รียนเ ก่ียวกับขอ กําหนดของคุ รุสภา รวมถึง
กระบวนการฝกประสบการณที่นักศึกษาตองมีหนาที่
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาหนาที่ของอาจารยนิเทศเพื่อ
ติดตามและประเมินการฝกประสบการณของนักศึกษา ให
เปนไปตามที่คุรุสภากําหนด 

- มี การปฐมนิ เทศนั ก ศึกษาก อนการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ และการสัมมนายอยในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

1. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับการ 
    ฝกประสบการณวิชาชีพ คร้ังที่ 9/2558 วันที่ 18 
    พฤษภาคม 2559  
2. ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาและคุณวุฒิของครูพี่เลี้ยง 
3. เอกสารการทํา(MOU) 
4. เอกสารประกอบแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ 
    มาตรฐานการผลิต เพื่อรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 
    (หลักสูตร 5 ป) 
5. รายงานสรุปกิจกรรมการประชุมชี้แจงผูบริหาร และครู 
    พี่เลี้ยงเก่ียวกับการฝกประสบการณ 
6. คําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศ 
7. โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัย  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สูครูมืออาชีพในอนาคต 
8. บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอน 
    ในสถานศึกษา(สําหรับอาจารยนิเทศ) 
9. รายงานการสรุปการประชุมรวมกับผูบริหารและครูพี่เลี้ยง 
    เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการฝก 
    ประสบการณ 
10. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อ 
     ประเมินผลการฝกประสบการณ คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 23 
     กันยายน 2559 
11. โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัย 
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สูครูมืออาชีพในอนาคต 

ศนย. 1 การผลิตบัณฑิต 
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2. จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงผูบริหารและครูพี่
เลี้ยงเก่ียวกับการฝกประสบการณ เพื่อทําความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติของสถานศึกษาและครูพี่ เลี้ยง รวมถึง
กระบวนการฝกประสบการณที่นักศึกษาตองมีหนาที่
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการฝกประสบการณ ซึ่งไดทํา
การสัมภาษณผูบริหารและครูพี่ เลี้ยงเก่ียวกับการฝก
ประสบการณของนักศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา เพื่อ
รับทราบปญหาและขอเสนอแนะในการฝกประสบการณ 

- ดําเนินการแตงตั้งและทําความเขาใจเก่ียวกับ
หนาที่ของอาจารยนิเทศเพื่อติดตามและประเมินการฝก
ประสบการณของนักศึกษา ใหเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด 

- จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษากอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และการสัมมนายอยในระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

3. อาจารยนิเทศทําการนิเทศนกัศึกษาฝก
ประสบการณ ที่สถานศึกษา 4 คร้ังตอภาคการศึกษา  
เพื่อทําการประเมินผลการเรียนรูในการจัดทําแผนการ
เรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย รวมถึงรายงานผลการ
เรียนรูของนักศึกษา  

- ทําการประชุมรวมกับผูบริหารและครูพี่เลี้ยง
เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการฝก
ประสบการณ 

4. ประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่ อ
ประเมินผลการฝกประสบการณ โดยนําขอเสนอแนะจาก
ผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศ รวมถึงปญหาที่พบ
เพื่อวางแผนในการดําเนินงานในปการศึกษาหนา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

-  ปญหา เ ร่ือง โ รง เ รียนอนุบาลบางแห ง 
นักศึกษาไมไดรับการฝกประสบการณตามที่กําหนดใน 
มคอ.2 และมีแนวทางแกไขคือ ไมสงนักศึกษาเขาฝก
ประสบการณในปการศึกษาหนา รวมถึง สํารวจโรงเรียน
อนุบาลที่มี คุณสมบัติตามที่ คุ รุสภากําหนดเพิ่มเติมให
เพียงพอตอการฝกประสบการณ 

- ปญหาเร่ืองนักศึกษา ยังขาดประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม ทําแผนการสอน การ
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ทําสื่อและนวัตกรรมที่สรางสรรค โดยมีแนวทางแกไขในการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเนนการฝกปฏิบัติ
เพิ่ม ข้ึน รวมถึง การจัดสัมมนาในประเด็นที่ได รับการ
เสนอแนะในข้ันตน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่
ฝกประสบการณในปการศึกษาหนา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-A1.1 นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ต า ม ที่ ห ลั ก สู ต ร
กําหนดที่ ระบุ ไว ใน 
มคอ.2 

นักศึกษาไมไดรับ
การฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่
หลักสูตรกําหนดที่
ระบุไวใน มคอ.2 

5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A1  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิต 
                   ละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU) 

ตัวบงชี้ : ศนย.1-A1.2++ รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มีการเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่มีการเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 
                                                 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เสริมประสบการณ 

แทนคา                                                        
113
173

 x 100 = 65.32       

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของจํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่มีการเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ขอ 1    

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
65.32
50

 x 5 = 6.53  

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการดําเนินการ
ใหนักศึกษาทุกชั้นปมีการเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ นครนายก ดังนี ้

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทาํการประชุมเพื่อ
วางแผนเก่ียวกับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยใหมีการเสริม
ประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

1.1 นักศึกษาชัน้ปที่ 1 จํานวน 60 คน เขา
สังเกตการณจัดการเรียนการสอน การมีบุคลิกภาพของครู
ปฐมวัยที่เหมาะสม ในรายวชิา 1071302 บุคลิกภาพและ
สมรรถนะสําหรับครูปฐมวัย 

1.2 นักศึกษาชัน้ปที่ 2 จํานวน 60 คน เขารับการ
เสริมประสบการณโดยทาํการจดักิจกรรมละครสรางสรรค ที่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ในรายวชิา 1072404 
สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ 

1.3 นักศึกษาชัน้ปที่ 3 จํานวน 39 คน เขารับการ
เสริมประสบการณโดยทาํการจดักิจกรรม โครงการสนุก
หรรษา-วัฒนธรรม ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ใน
รายวิชา 1073306 วิทยาศาสตรและการจัดประสบการณการ
เรียนรู 

 

1. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เก่ียวกับ 
    การเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
     นครนายก คร้ังที่ 9/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559  
2. รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่โรงเรียน 
    สาธิตละอออุทิศ นครนายก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     2.1 นักศึกษาชัน้ปที่ 1 จํานวน 60 คน เขาสังเกตการณ 
           จัดการเรียนการสอน การมีบุคลิกภาพของครู 
           ปฐมวัยที่เหมาะสม ในรายวิชา 1071302  
           บุคลิกภาพและสมรรถนะสาํหรับครูปฐมวัย  
           โดยจะแบงกลุมนักศึกษาเขาสังเกตการสอนของครู 
           ปฐมวัยในแตละหองของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
            นครนายก เพื่อทําการบันทึกขอมูล การเรียนรู 
            ตามใบงานที่มอบหมายใหในรายวิชาดงักลาว 
    2.2 นักศึกษาชัน้ปที่ 2 จํานวน 60 คน เขารับการเสริม 
         ประสบการณโดยทําการจัดกิจกรรมละครสรางสรรค  
         ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกในรายวิชา  
         1072404 สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทาง 
         อารมณ เพื่อจัดกิจกรรมละครสรางสรรค โดย 
         นักศึกษาที่จัดเวทีการแสดง ฉากละคร และรวม 
         แสดงนิทานสรางสรรคใหแกเด็กอนุบาลโรงเรียน 
         สาธิตละอออุทิศ นครนายก เขารับชมการแสดง 
     

x 100 

x 5 



27 
 

1.4 นักศึกษาชัน้ปที่ 4 จํานวน 14 คน เขาสังเกต
การเรียนการสอน ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ใน
รายวิชา 1004803 เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ โดยรวม
จํานวนนักศึกษาทั้ง 4 ป ที่วางแผนเขารับการเสริม
ประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จํานวน 
173 คน ประชุมรวมกับผูบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายกเพื่อวางแผนการนาํนกัศึกษาเขารับการเสริม
ประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาดังกลาวขางตน ทาํ
การชี้แจงรายละเอียดและมอบหมายงานในการเขารับการ
เสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

- นักศึกษาทุกชัน้ปที่กลาวขางตน เขารับการเสริม
ประสบการณ และทาํกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก ซึ่งนักศึกษาทุกคนไดรับการเสริมประสบการณที่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จํานวน 113 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทาํการประเมินผล
การเรียนรูในการเขารับการเสริมประสบการณของนกัศึกษา ที่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

3. ประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อประเมินผล
การเขารับการเสริมประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ปญหาที่พบคือ นักศึกษาชัน้ปที่ 2 จํานวน 60 
คน ไมไดเขารับการเสริมประสบการณโดยทาํการจัดกิจกรรม
ละครสรางสรรค ที่โรงเรียนสาธติละอออุทิศ นครนายก ใน
รายวิชา 1072404 สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ เนื่องจากไมสามารถจัดกิจกรรมไดทันกับการปดภาค
เรียนที่ 1 /2559 ของโรงเรียนสาธิตลอออุทศิ นครนายก 
เพราะการจัดกิจกรรมจะเปนชวงสัปดาหสุดทายของการเรียน 
เนื่องจากนักศึกษาตองมีองคความรู นํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบสื่อและเวทีที่ใชในการแสดงทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดทนั 

4. มีแนวทางในการแกไข คือการวางแผนการเขา
เสริมประสบการณตองคํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมระหวาง 
การวางแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชากับ การเปด - ปด
ภาคเรียนของโรงเรียนสาธติละอออุทิศ นครนายก 

2.3 นักศึกษาชัน้ปที่ 3 จํานวน 39 คน เขารับการเสริม 
          ประสบการณโดยทาํการจัดกิจกรรมโครงการสนุก 
          หรรษา-วัฒนธรรม ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
          นครนายก ในรายวิชา 1073306 วิทยาศาสตรและ 
         การจัดประสบการณการเรียนรู โดยบูรณาการ 
         รวมกับรายวิชาอ่ืนๆ เพือ่ทําโครงการ และจัด 
         กิจกรรมใหแกเด็กอนุบาลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
         นครนายก เขารวมเรียนรูผานกการเลนในกิจกรรม 
         ดังกลาว 
   2.4 นักศึกษาชัน้ปที่ 4 จํานวน 14 คน เขาสังเกตการ 
        เรียนการสอน ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก 
        ในรายวิชา 1004803 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
        โดยเขาฝกสัปดาหละ 2 วัน และจัดทําแผนการ 
        เรียนรูและสอนจริง  1 กิจกรรม รวมถึงทําสื่อการ 
        สอนดวยเชนกัน 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-A1.2 นักศึกษาทุกชัน้ปของหลักสูตรมีการเสริม

ประสบการณที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก  

รอยละ 50 

65.32 5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A1  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝกประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิต 
                   ละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมอื (MOU) 

ตัวบงชี้ : ศนย.1-A1.3 รอยละของจํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก  

            (Excellence Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU) 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชพีที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center)  
และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU)  

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ฝกประสบการณวชิาชีพ          

    แทนคา                                                        
100
100

 x 100 = 100                                         

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของจํานวนนักศึกษาทีฝ่กประสบการณวชิาชีพโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center)  

และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU) ขอ 1    

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
100
50

 x 5 = 10     

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการจัดฝก
ประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกฯ 
โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทาํการประชุม
เก่ียวกับการสงนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวชิาชีพ
ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence 
Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU)  
ดําเนินการสํารวจและคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คุรุสภากําหนด โดยพิจารณาจากการเยี่ยมชมโรงเรียน 
เพื่อทําการชี้แจงกับผูบริหารของแตละโรงเรียนเก่ียวกับ
ขอกําหนดของคุรุสภา รวมถึงกระบวนการฝกประสบการณ
ที่นักศึกษาตองมีหนาที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการฝก
ประสบการณ 

2. จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงผูบริหารและครูพี่
เลี้ยงเก่ียวกับการฝกประสบการณ เพื่อทําความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติของสถานศึกษาและครูพี่ เลี้ยง รวมถึง
กระบวนการฝกประสบการณที่นักศึกษาตองมีหนาที่
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาการฝกประสบการณ ซึ่งไดทํา

1. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คร้ังที่ 
    9/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
2. ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาและคุณวุฒิของครูพี่เลี้ยง 
3. เอกสารการทํา (MOU) โดยกําหนดตามเกณฑคุรุสภา  
    ซึ่งจะตองเปนโรงเรียนจะตองผานการตรวจประเมินจาก 
    สมศ. และมีครูที่จบการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย 
    หรือชํานาญการดานการศึกษาปฐมวัย 
4. เอกสารประกอบแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ 
    มาตรฐานการผลิต เพื่อรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 
    (หลักสูตร 5 ป) 
5. รายงานสรุปกิจกรรมการประชุมชี้แจงผูบริหาร และครู 
    พี่เลี้ยงเก่ียวกับการฝกประสบการณ 
6. คําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศ 
7. โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนปฐมวัย 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สูครูมืออาชีพในอนาคต 
8. บันทึกการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษา (สําหรับอาจารยนิเทศก) 
9. รายงานการสรุปการประชุมรวมกับผูบริหารและครูพี่เลี้ยง 

x 100 

x 5 
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การสัมภาษณผูบริหารและครูพี่ เลี้ยงเก่ียวกับการฝก
ประสบการณของนักศึกษาในปการศึกษาที่แลว เพื่อ 
 
รับทราบปญหาและขอเสนอแนะในการฝกประสบการณ 
แตงตั้งและทําความเขาใจเก่ียวกับหนาที่ของอาจารยนิเทศ
เพื่อติดตามและประเมินการฝกประสบการณของนักศึกษา 
ใหเปนไปตามที่ คุ รุสภากําหนด จัดใหมีการปฐมนิ เทศ
นักศึกษากอนการฝกประสบการณวิชาชีพ และการสัมมนา
ยอยในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ 

3. อาจารยนิ เทศทํ าการนิ เทศนัก ศึกษาฝ ก
ประสบการณที่สถานศึกษา 4 คร้ังตอภาคการศึกษา เพื่อทํา
การประเมินผลการเรียนรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การ
จัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาปฐมวัย รวมถึงรายงานผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ประชุมรวมกับผูบริหารและครูพี่ เลี้ยงเพื่อ
รั บทราบปญหาและข อ เสนอแนะ เ ก่ี ย ว กับการฝ ก
ประสบการณ 

4. ประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เพื่ อ
ประเมินผลการฝกประสบการณ โดยนําขอเสนอแนะจาก
ผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศ รวมถึงปญหาที่พบ
เพื่อวางแผนในการดําเนินงานในปการศึกษาหนา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

-  ปญหา เ ร่ือง โ รง เ รียนอนุบาลบางแห ง 
นักศึกษาไมไดรับการฝกประสบการณตามที่กําหนดในมคอ.
2 แล ะมี แน วท า งแก ไ ข คื อ  ไ ม ส ง นั ก ศึ กษ า เ ข า ฝ ก
ประสบการณในปการศึกษาหนา รวมถึง สํารวจโรงเรียน
อนุบาลที่มี คุณสมบัติตามที่ คุ รุสภากําหนดเพิ่มเติมให
เพียงพอตอการฝกประสบการณ 

- ปญหาเร่ืองนักศึกษา ยังขาดประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม ทําแผนการสอน การ
ทําสื่อและนวัตกรรมที่สรางสรรค โดยมีแนวทางแกไขในการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหเนนการฝกปฏิบัติ
เพิ่ม ข้ึน รวมถึง การจัดสัมมนาในประเด็นที่ได รับการ
เสนอแนะในข้ันตน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่
ฝกประสบการณในปการศึกษาหนา 

 

    เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการฝก 
    ประสบการณ 
10. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อ 
      ประเมินผลการฝกประสบการณ คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 
      23 กันยายน 2559  
 
11. โครงการสงเสริมศักยภาพนกัศึกษาฝกสอนปฐมวยั  
      มหาวิทยาลยัสวนดุสิต สูครูมืออาชีพในอนาคต 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-A1.3 นักศึกษารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดที่ฝกประสบการณวชิาชพีในปการศึกษานั้นๆ  ตอง

ฝกงานที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence  

Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU) 

100 5 
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กระบวนการ : ศนย.1.A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C), ภาษาอังกฤษ, SDU SPIRIT, สุขภาวะ 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A2.1 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาตาม 3R8C SDU SPIRIT และสุขภาวะ โดยบูรณาการ 
            กับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีระบบการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม 3R8C SDU SPIRIT และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี ้

1. มีการประชุมวางแผนจัดเตรียมรายวิชาสําหรับ
ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาที่ครอบคลุม 3R8C โดย
มุงเนนใหนักศึกษาไดมทีักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยใหผูสอนบูรณาการในการเรียนการสอน 

2. ศูนยการศึกษาดําเนนิการสอนนักศึกษาใน
รายวิชาและใหนักศึกษาเขารวมโครงการที่ผูสอนบูรณาการ 
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการสือ่สารสามารถทํางานรวมกัน
และทํางานเปนทีมได ตลอดจนไดรับความรู และนาํเสนอ
งานโดยใชเทคโนโลย ี

3. ศูนยการศึกษามีการทําแบบประเมินโครงการ 
ที่นักศึกษาเขารวม มีการรายงานผลรวมถึงมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามแผน 

4. จัดทํารายงานสรุปโครงการ จุดเดน จุดดอย 
และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะที่
ครอบคลุม 3R8C และในทักษะที่ควรเพิ่มใหกับนักศึกษา 
ในเร่ืองสุขภาวะ 3R8C  

1. วาระการประชุม 
2. รายงานการประชุม 
3. มคอ 3 วิชา 1073205 การจัดประสบการณการเรียนรู 
4. มคอ 3 วิชา 1073306 วิทยาศาสตรและการจัด  
    ประสบการณการเรียนรู 
5. ภาพการทํากิจกรรมของนักศึกษา  
6. โครงการกาวแรกสู มสด 2559 
7. กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง 
   ทักษะในศตวรรษที่ 21 
8. การเขารวมโครงการของนักศึกษา 
9. แบบประเมินความพึงพอใจของการเขารวม โครงการ 
   กาวแรกสู มสด 2559 
10. แบบประเมินความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรมเพื่อ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ 
     ในศตวรรษที่ 21 
11. มคอ 5 วิชา 1073205 การจัดประสบการณการเรียนรู 
12. มคอ 5 วิชา 1073306 วิทยาศาสตรและการจัด  
13. สรุปกิจกรรม/โครงการ 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-A2.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการในการสนบัสนุน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 

3R8C ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดย

บูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า  มี  
กระบวนการในการ
สนับสนุนหลักสูตรเพ่ือ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง  3R8C ความ เปน
ส ว น ดุ สิ ต  ( SDU 
SPIRIT) และสุขภาวะ 
โ ด ย บู ร ณ า ก า ร กั บ
ระบบการจัดการเรียน
การสอน 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
กระบวนการในการ
สนับสนุนหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง
ครอบคลุมถึง 3R8C 
ความเปนสวนดุสิต 
(SDU SPIRIT) และสขุ
ภาวะ โดยบูรณาการ
กับระบบการจัด การ
เรียนการสอน 

5 
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กระบวนการ : ศนย.1.A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (3R8C), ภาษาอังกฤษ, SDU SPIRIT, สุขภาวะ 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A2.3 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโดยบูรณาการกับระบบการเรียนการสอน  
            และการเชื่อมโยงกับสถาบนัภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้นครนายก มีระบบการพฒันา
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโดยบรูณาการกับระบบการเรียนการ
สอนและการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนี้  

1.  ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาตางๆ  มีการกําหนดวัตถุประสงคในการเพิ่ม
สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษใหผูสอนสอดแทรก
ภาษาอังกฤษ และคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะ
ของสาขาปฐมวยั โดยใหบูรณาการกับการเรียนการสอน 
รวมถึงกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบหมายงาน  

 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนการใช
ทักษะองคความรู สอดแทรกคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปน
ศัพทเฉพาะของปฐมวัย  รวมถึงการใชสื่อในการดําเนนิการ
สอนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุมยอย  โดย
ใชสถานการณจําลองในชัน้เรียน  

 3. มีการติดตามผลการดาํเนินงานของนักศึกษา 
จากการที่นักศึกษาแตละกลุม นาํเสนองานในชั้นเรียน  
และการตอบคําถามจากกิจกรรม   

 4.  มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่สงเสริมสมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการกับระบบการเรียนการสอน และขอเสนอแนะ 
ที่นําเสนอใหมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุก
ชั้นป โดยขอความรวมมือกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

1. มคอ 3 วิชา 1073208 การอานภาษาอังกฤษ                                                
2. มคอ 3 วิชา 1073702 นิทานและวรรณกรรม                                                                 
3. รายงานการประชุม 
4. แผนกลยุทธเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย 
   และนักศึกษา 
5. โครงการบูรณาการ English Program วิชา 1073208  
    การอานภาษาอังกฤษ                                                                                                          
6. มคอ 5  วิชา 1073208 การอานภาษาอังกฤษ    
7. มคอ 5 วิชา 1073702 นิทานและวรรณกรรม                                                                                                              
8. ภาพโครงการบูรณาการ English Program     
    วิชา 1073208 การอานภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
ศนย.1-A2.3 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีระบบการเพิ่ม

สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการกับระบบการเรียน

การสอน และการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ศู นยการศึกษา มี  การ
ส งเสริ มหลักสู ตรให มี
ระบบการเพิ่มสมรรถนะ
ข อ ง ผู เ รี ย น ด า น
ภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการ
กับระบบการเรียนการสอน 
และการเชื่อมโยงกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ศูนยการศึกษา ไมมี การ
ส งเสริมหลักสูตรใหมี
ระบบการเพิ่มสมรรถนะ
ข อ ง ผู เ รี ย น ด า น
ภาษาอังกฤษ  โดยบูรณา
การกับระบบการเรียนการ
สอน และการเชื่อมโยงกับ
สถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A3 การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาต ิ
                  และนานาชาติ 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A3.1 ระบบสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/หรือไดรับรางวัลทางวชิาการและวิชาชีพในเวท ี

            ระดับชาติและนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก สงเสริมให
นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
ในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุม
เก่ียวกับจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  วางแผนจัด 
“โครงการ SDU NYK Got Challenge” เพื่อทําการคนหา
ศักยภาพนักศึกษาที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย อาทิเชน 
การเลานิทาน การทําสื่อ การรองเพลง การทํางานศิลปะ
เปนตน วางแผนงานกิจกรรมชมรมของนักศึกษาเพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมชมรม อาทิเชน 

- ชมรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และการแสดง 
- ชมรมSDU Linguists Club 
- ชมรมสื่อการสอนสําหรับครูปฐมวัย 
- ชมรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
- ชมรมจิตอาสาเปนตน 

2. จัด “โครงการ SDU NYK Got Challenge” 
เพื่อทําการคนหาศักยภาพนักศึกษาที่เก่ียวของกับการศึกษา
ปฐมวัย อาทิเชน การเลานิทาน การทําสื่อ การรองเพลง 
การทํางานศิลปะ เปนตน กิจกรรมชมรมของนักศึกษาจัดตั้ง
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัย 

3. การจัดกิจกรรม/โครงการตามมาตรฐาน TQF 
ประกอบดวย 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
- พิธีวางพานพุมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ รวมกับทางจังหวัดนครนายก 
- พิธีไหวครูประจ าปการศึกษา 2559 
- โครงการกาวแรกสู มสด. กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

นศ ป 1 ณ วัดเจดียทอง 

1. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เก่ียวกับจัด 
    โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชพีในเวท ี
    ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 
     2559 
2. รายงานการจัดกิจกรรมชมรม 
3. เอกสารประกอบการทํากิจกรรมชมรม SDU Linguists 
    Club Tutoring Program 
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- การอบรม “คุณธรรม จริยธรรม สําหรับครูใน
ศตวรรษที่21” 

ดานความรู 
-  ก า รจั ดนิ ท รรศกา รแสดงผลงานการฝ ก

ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปที่5 
- โครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย 
- โครงงานพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพ

ในศตวรรษที่21 
ดานทักษะทางปญญา 
- การอบรม “การคิดและการตัดสินใจสําหรับครู

ในศตวรรษที่ 21 ” 
- คณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน 

การฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา ชั้นปที่5 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิ่งประเพณีข้ึน

เข่ือนขุนดานปราการชล 2559 
- มสด นครนายก รวมกับนักศึกษาชั้นปที่4 จัด

งานบายเนียรBye’ nior ภายใตชื่อ Colorful Party รับ
พี่กลบบาน 

- โครงการ เติมฝน ปนน าใจ จากพี่สูนอง 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อบรมการสรางแฟมสะสมผลงานดวย WBSC-

LMS 
- สํานักวิทยบริการจัดอบรมการใชWBSC 
- การผลิตนิทานอิเล็กทรอนิกสสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่21 ดวยเทคโนโลยีAR CODE 
- การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปที่1 สาขาการศึกษา ปฐมวัย 
 4. เนื่องจากเหตุการณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จ

สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทําใหรัฐบาลงด
การจัดกิจกรรมร่ืนเริงตางๆ จึงไดเลื่อนการจัดโครงการไป
ดําเนินงานในปการศึกษาหนา โดยหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยมีการประเมินผลและสรุปโครงการและกิจกรรม
ชมรม เก่ียวกับปญหาที่พบในการดําเนินงาน 
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- เมื่อไดนักศึกษาที่มีศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพครูปฐมวัย ดําเนินการตอเนื่องเพื่อหาเวทีการ
ประกวดระดับประเทศ 

5. นําปญหาที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงในการดําเนินการ  
วางแผนเพื่อจัดโครงการในปการศึกษาตอไป 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสนับสนุนให
หลักสูตรมีระบบสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/
หรือไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ศูนยการศึกษา มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ ห
หลักสูตรมี ระบบ
สงเสริมใหนักศึกษา
ไดแสดงศักยภาพ
แ ล ะ / ห รื อ ไ ด รั บ
รางวัลทางวิชาการ
และวิชาชีพในเวที
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

ศูนยการศึกษา ไมมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ส นั บ ส นุ น ใ ห
หลักสูตรมีระบบ
ส ง เ ส ริ ม ใ ห
นักศึกษาไดแสดง
ศักยภาพและ/หรือ
ได รับรางวัลทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิ ช า ชี พ ใ น เ ว ที
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 

5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A3 การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาต ิ
                  และนานาชาต ิ

ตัวบงชี้ : ศนย.1-A3.2 รอยละของนกัศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงานในเวทีระดบัชาติหรือนานาชาต ิ                  

แทนคา                                                        
0
0
 x 100 = 0                

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ จากขอ 1 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงานในเวทีระดบัชาติหรือนานาชาต ิ                     

แทนคา                                                        
0
10

 x 5 = 0      

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการสงเสริม
ใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพฯ ดังนี ้

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุม
เก่ียวกับจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  วางแผนจัด 
“โครงการ SDU NYK Got Challenge” เพื่อทําการคนหา
ศักยภาพนักศึกษาที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย อาทิเชน 
การเลานิทาน การทําสื่อ การรองเพลง การทํางานศิลปะ
เปนตน จัดโครงการ SDU NYK Got Challenge Check 

2. เมื่อไดนักศึกษาที่มีศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพครูปฐมวัย ดําเนินการตอเนื่องเพื่อหาเวทีการ
ประกวดระดับประเทศ 

3. เนื่องจากยังไมไดมีการดําเนินการโครงการ ตอง
เลื่อนกําหนดการเนื่องจาก มีการประกาศจากทางรัฐบาล
เพื่องดงานร่ืนเริง  

4. หลักสูตรจึงวางแผนเพื่อจะจัดโครงการในป
การศึกษาตอไป 

1. รายงานการประชุมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เก่ียวกับจัด 
    โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
    การศึกษาปฐมวัย คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 
ศนย.1-A3.2 นักศึกษารอยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมประกวด

ผลงานในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติไดรับรางวัล และมีการถายทอด

องคความรูสูหนวยงานภายในและองคการภายนอก 

0 0 

x 100 

x 5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A4 ระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A4.1 ระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตกับนกัศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีระบบการให
คําปรึกษาทางวชิาการและการใชชีวิตใหกับนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู โดยดาํเนนิการดังนี้  

1. มีการประชุมวางแผน เตรียมการในการจัด
อาจารยที่ปรึกษาสําหรับดูแลนักศึกษาแตละชั้นป รวมถึง
กําหนดภาระหนาที่ดานวิชาการ คือ การใหคําแนะนํา
นักศึกษาในดานที่เก่ียวของกับวิชาการ ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใช
ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีสวนรวมกับนักศึกษาใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ   

2. ศูนยการศึกษาดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ป รึกษา กําหนดตารางวัน เวลาในการให
คําปรึกษาในแตละสัปดาห เพื่อใหที่ปรึกษาไดพบปะ พูดคุย
กับนักศึกษาในดานวิชาการ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับผูเรียน   

3. อาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตรและ
บุคลากรของศูนยการศึกษา ทํากิจกรรมรวมกันและมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาเก่ียวกับการเรียน การ
ประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาในระหวางเรียน และการใช
ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย  

4. รายงานสรุปการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
การใชชีวิต โดยการบูรณาการสอกแทรกในการจัดกิจกรรม
ของศูนยการศึกษา และแบบประเมินโครงการ ขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่ไดจะนําไปปรับใชกับการจัดกิจกรรมในคร้ังตอไป
เพื่อพัฒนาผูเรียน  

1. วาระการประชุม 
2. ภาพการประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน 
3 .คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  
4. ตารางเวลาการใหคําปรึกษา  
5. การปฐมนิเทศนักศึกษา 
6. ใบลงทะเบียนของนักศึกษา 
7. แบบบันทึกการใหคําปรึกษา  
8. ภาพกิจกรรมของศูนยการศึกษา งานทําบุญศูนย งานทําสื่อ  
   งานสัมมนาเพื่อสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
   ของนักศึกษา  
9. ภาพกิจกรรมที่จัดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง 
   นักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน  
10. โครงการกาวแรกสู มสด 2559 
11. กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     เพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-A4.1 ศูนยการศึกษาและหลักสูตรมีระบบการให
คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
 

ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
หลักสูตรมีระบบการให
คําปรึกษาทางวิชาการ
แ ล ะ ก า ร ใ ช ชี วิ ต กั บ
นั ก ศึ ก ษ า ต ล อ ด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
หลักสูตรไมมี ระบบการ
ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ท า ง
วิชาการและการใชชีวิต
กั บ นั ก ศึ ก ษ า ต ล อ ด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A5 การสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสรางความเขมแข็งของหลักสูตร 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A5.1 รอยละของศิษยเกาที่เปนเครือขาย 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขายในปการศึกษานั้นๆ 
จํานวนศิษยเกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในปการศึกษานัน้ๆ                           

แทนคา                                                        
10
37

 x 100 = 27.03               

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของศิษยเกาที่เปนเครือขาย จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)                    

แทนคา                                                        
27.03
10

 x 5 = 13.52 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งนครนายกไดเล็งเห็น
ความสําคัญของศิษยเกา โดยสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตร ดังนี้  

1. มีการวางแผนสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสราง
ความเขมแข็งของหลักสูตร ใหมีระบบความสัมพันธระหวาง
ศูนยการศึกษากับศิษยเกามีความเขมแข็งและยั่งยืน  

2. จากการดําเนินการประสานประโยชนเพื่อใหมี
สวนรวมในการพัฒนาศูนยการศึกษาและสังคมใหเกิด
เครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกา โดยเชิญศิษยเกาเขา
รวมเครือขายศิษยเกาของศูนยการศึกษา 

3. มีเปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2559 คือ 
จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขายคิดเปนรอยละ 10 ของ
จํานวนศิษยเกาทั้งหมดของศูนยการศึกษา 

4. พัฒนาตอยอดองคความรูและใหความสําคัญ
สงเสริมใหศิษยเกาพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ไดรับ
การอบรมพัฒนาจากทรัพยากรและบริการทางวิชาการ  
ของศูนยการศึกษาตอไป 

1. แผนการสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสรางความเขมแข็ง 
   ของหลักสูตร 
2. Web เครือขายศิษยเกา 
3. จํานวนศิษยเกาที่เปนสมาชิกในเครือขาย 
4. แผนปรับปรุงการสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสราง 
    ความเขมแข็งของหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสราง 

    องคความรูในการดูแลเด็กปฐมวัย (สื่อการเรียนรูสําหรับ 

    เด็กปฐมวัย) 

 
 
 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-A5.1 จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขายคิดเปนรอยละ 

10 ของจํานวนศิษยเกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

17.85 5 

 

x 100 

x 5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-A6 การบริการหลังสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-A6.1 ระบบการใหบริการบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งนครนายก เล็ ง เ ห็น
ความสําคัญของศิษยเกาจึงไดมีระบบการใหบริการบัณฑิต
หลังสําเร็จการศึกษา ดังนี้  

1. การวางแผนสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสราง
ความเขมแข็งของหลักสูตร ใหมีระบบความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับศิษยใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนาอาชีพ
อยางยั่งยืน  

2. จากการดําเนินการประสานประโยชนเพื่อใหมี
สวนรวมในการ พัฒนาศูนยการศึกษาและสังคมใหเกิด
เครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกา โดยเชิญศิษยเกาเขา
รวมเครือขายศิษยเกาของศูนยการศึกษา และใหการบริการ
บัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

3. เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.2559 คือ 
ศูนยการศึกษามีการบริการบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ใน
รูปแบบสังคมเครือขาย 

4. พัฒนาตอยอดองคความรูและใหความสําคัญ
สงเสริมใหศิษยเกาพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ไดรับ
การอบรมพัฒนาจากทรัพยากรและบริการทางวิชาการของ
ศูนยการศึกษาตอไป 

1. แผนการบริการหลังสาํเร็จการศึกษา 
2. Web เครือขายศิษยเกาเพื่อใหบริการบัณฑิตหลังสําเร็จ 
   การศึกษา 
3. แผนปรับปรุงการสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อสรางความ 
   เขมแข็งของหลักสูตร 
4. แจงขาวสารใหศิษยเกาผานชองทางตางๆ ดังนี ้
   - Website ศูนยการศึกษา 
   - Line กลุม 
   - Facebook 
   - โทรศัพท 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-A6.1 ศูนยการศึกษามีการบริการบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา 

ศูนยการศึกษา มี 
การบริการบัณฑิต
ห ลั ง สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
การบริการบัณฑิต
ห ลั ง สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

5 
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ศนย. 1-B การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการ : ศนย. 1-B1 สงเสริมใหหลักสูตรพัฒนา ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ และเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-B1.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดในหลักสูตร  

            (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7)  

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรมีการดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7) ในปการศึกษานัน้ๆ 
                                               จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
1
1
 x 100 = 100  

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

  รอยละของหลักสูตรที่มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ทีกํ่าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7) จากขอ 1  
                                                   รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ) 

แทนคา                                                        
100
85

 x 5 = 5.88 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. อาจารยประจําหลักสตูรหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการเนินงานหลักสูตร  

2. จัดทวนสอบประจําปการศึกษา 2559 
3. หลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับ มคอ.1 โดยมีมาตรฐานการ เรียนรู 
6 ดาน 

4. หลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4) กอนเปดภาคเรียนทุกรายวิชา   

5. หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวิชา( มคอ. 5) และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม(มคอ.6) ประกอบดวย 

6. อาจารยประจาํหลักสูตรไดประชุมเพื่อจัดทํา 
มคอ.7 และดําเนินการสงใหคณบดีลงนามภายใน 60 วัน 

7. หลักสูตร มีการจัดประชุมอาจารยประจาํ
หลักสูตรเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา 

8. หลักสูตร มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
เก่ียวกับผลการประเมินการเรียนรูและขอเสนอแนะจาก 

1. รายงานการประชุมที่เก่ียวของกับการวางแผนจัดผูสอน  
    และเร่ืองการติดตาม มคอ.3  ประจําภาคเรียนที่  1และ 2  
    ปการศึกษา 2559 
2. คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4 เร่ือง 
     การแตงตั้งอาจารยผูสอน 
3. คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 1  
    เร่ืองการจัดตารางสอน 2/2559 
4. คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอนประจําปการศึกษา 2559 
    คร้ังที่ 9/2558 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 1  
     เร่ือง กําหนดการสง  มคอ.3 , มคอ.4 
5. คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 1  
    เร่ือง กําหนดการสง มคอ.3 , มคอ.4 
6. รายงานการประชุมการทวนสอบ ประจาํปการศึกษา 2559 
7. รายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 4 เร่ือง การ 
    ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  1/2559 
8. รายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2559 วาระที่ 4 เร่ือง การ 
    ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  2/2559 
9. มคอ.1 (มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร 
    และสาขาศึกษาศาสตร (หลกัสูตรหาป))  
10. มคอ.2 (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา 

x 100 

x 5 
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มคอ.7 ปการศึกษา 2558 มาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนใน มคอ.3 ปการศึกษา 2559 

9. หลักสูตร สงอาจารยใหมเขารวมปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน ทุกคน 

10. หลักสูตร สงอาจารยเขารับการอบรมสัมมนา 
ทางวชิาการ และวิชาชีพตลอดปการศึกษา 

11. บุคลาการสนบัสนุนการเรียนรูของหลักสูตร
จํานวน  4  คน ไดรับอนุญาตใหไดรับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชพี 

12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
ออกแบบสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร ดําเนนิการสาํรวจและสรุปผล 

13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกัน
ออกแบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิต
ใหม ดําเนินการสํารวจและสรุปผล 

14. หลักสูตร มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาความเปนครูในโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู1,2 (Intership1,2) 

15. หลักสูตร มีการใชกลยุทธการสอนที่ใชพฒันา
ผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 

16. หลักสูตร มีการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยทุกรายวิชา  
 

     ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป)  ปรับปรุงปพ.ศ. 2554) 
11. มคอ.2 (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา 
     ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป)  ปรับปรุงปพ.ศ. 2560) 
12. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจําปการศึกษา  
     2559  
13. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  
     ประจําปการศึกษา 2559 
14. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําป 
      การศึกษา 2559  
15.รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม  
     (มคอ.6)  ประจาํปการศึกษา 2559 
16. รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2559 ( มคอ.7) 
17. รายงานการประชุมการทวนสอบ ประจําปการศึกษา 2559 
18. รายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 4 เร่ือง การ 
     ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  1/2559 
19. รายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2559 วาระที่ 4 เร่ือง การ 
     ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  2/2559 
20. มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2558 
21. มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2559 * แสดงการปรับ 
     กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู 
22. รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2559 วาระที่ 1 เร่ืองการ 
     กลาวตอนรับอาจารยใหม ประจําปการศึกษา 2559 
23. หลักฐานการเขารับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2559 
24. หลักฐานการเขารับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุนประจาํหลักสูตรศึกษา 
     ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจําป 
     การศึกษา 2559 
25. รายงานการสาํรวจความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย 
     ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
26. รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
27. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอ 
     กิจกรรมพัฒนาความเปนครูในโครงการฝกประสบการณ 
     วิชาชีพครู1,2 (Intership1,2) 
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28. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจําปการศึกษา  
     2559  
29. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  
     ประจําปการศึกษา 2559 
30. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
     ปการศึกษา 2559 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-B1.1 หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7) รอยละ 85 

100 5 
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กระบวนการ : ศนย. 1-B1 สงเสริมใหหลักสูตรพัฒนา ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ และเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ 
ตัวบงชี้ : ศนย.1-B1.2 รอยละของหลักสูตรที่เปนอัตลักษณมีผลการประเมินคุณภาพในระดบัดีมาก และบนัทึกขอมูล 

            ในระบบ CHEQA Online ครบทุกขอ 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนหลักสูตรที่เปนอัตลักษณที่ศูนยการศึกษาเปดสอนมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และบันทึกขอมูล 
ในระบบ CHEQA Online ครบทุกขอ ในปการศึกษานั้นๆ 
จํานวนหลักสูตรที่เปนอัตลักษณทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
0
1
 x 100 = 0 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของหลักสูตรที่เปนอัตลกัษณที่ศูนยการศึกษาเปดสอนมผีลการประเมินคุณภาพในระดบัดีมาก 
และบนัทึกขอมูลในระบบ CHEQA Online ครบทุกขอจาก ขอ 1 

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ) 

แทนคา                                                        
0
50

 x 5 = 0 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ใหจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  
ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย (หลกัสูตรหาป) หลักสูตร
ปรับปรุง พทุธศักราช 2554 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ในภาคเรียนที่ 1/2555 โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตร ศูนยการศึกษานอกทีต่ั้งนครนายก ดังนี ้

1. นางสาวรวี          ศิริปริชยากร 
2. นางสาวมุทิตา      ทาคําแสน 
3. นางสาวนิศารัตน  อิสระมโนรส 
4. นายชัยยศ          ชาวระนอง 
5. นางชชัรี             สุนทราภัย  
การประเมินตนเองตามผลการดาํเนินงานของ

หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวัย(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554  
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจําปการศึกษา 
2559  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีผลการดาํเนินงาน “ได
มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิมีระดบัคุณภาพอยูในระดับดี (3.43 คะแนน)  

1. รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบั 
    หลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 
 

 

 

x 5 

x 100 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-B1.2 ศูนยการศึกษาสงเสริมใหหลักสูตรที่ เปน 
อัตลักษณที่ศูนยการศึกษาเปดสอนมีผลการประเมินคุณภาพ
ในระดับดีมาก รอยละ 50 และบันทึกขอมูลในระบบ CHEQA 
Online ครบทุกขอ 

0 0 
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กระบวนการ : ศนย.1-B2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning)  

ตัวบงชี้ : ศนย.1-B2.1 รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเชงิรุก (Integrated Active  

            Learning) 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก ในปการศึกษานัน้ๆ 
จํานวนรายวชิาทัง้หมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
33
33

 x 100 = 100 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ) 

แทนคา                                                        
100
50

 x 5 = 10 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. อาจารยประจําหลักสตูรวางแผนใหจัดทํา  
มคอ.3  ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวชิา มีขอบเขต
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก )Integrated 
Active Learning ( ภายใตการกํากับกระบวนการเรียนการ
สอนโดยกําหนดใหเปนไปตามกรอบคุณวุฒ ิบันทึกติดตาม
และกําหนดเวลาใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3 กอนวัน
เปดภาคการศึกษาทั้งสองภาคเรียน ในปการศึกษา 2559  
เมื่อครบกําหนดสง มคอ.3 อาจารยประจาํหลักสูตรประชุม
ตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณและเหมาะสมของ มคอ.3 

2. อาจารยผูสอนนาํ มคอ.3  ไปใชในการ
ประกอบการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา 1/2559 และ 
2/2559  

3. กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาค
เรียน ทั้งสองภาคเรียน และวิเคราะหคุณภาพของการสอน
ในมุมมองของผูเรียน โดยมีการกํากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนดวยกระบวนการนิเทศแบบหลากหลาย ให
ผูสอนนาํเสนออาจารยประจาํหลักสูตรวาเห็นควรปรับปรุง 
มคอ .3 อยางไรในการสอนคร้ังตอไป   

4. ผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตรรวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จาก

1. รายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 
    2559 เร่ือง การจัดทํา มคอ.3 ใหสงเสริมการเรียนการสอน 
     แบบ Active Learning กําหนดการสง มคอ.3 , มคอ.4 
2. รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
    วาระที่ 1 เร่ือง กําหนดการสง  มคอ.3 , มคอ.4 ภาคเรียน 
    ที่ 1/2559 
3. รายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน  
    2559 เร่ือง กําหนดการสง มคอ.3 , มคอ.4 ภาคเรียนที ่
    2/2559 
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจําปการศึกษา 2559 
5. รายงานผลการประเมนิประสทิธิภาพการสอนของอาจารย  
    ปการศึกษา 2559 
6. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ประจําป 
    การศึกษา 2559 
7. รายงานการทวนสอบภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
 
 
 
 

  
x 100 

  
x 5 
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การนิเทศ จากการประเมินการสอนของผูสอนและจาก
นักศึกษาและจัดทํา มคอ.5  

- แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผูรับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยประจาํ
หลักสูตรนําผลการประเมิน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาพัฒนาปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนปตอไป 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.1-B2.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหหลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated 
Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชา
ทั้งหมดในปการศึกษา 2559  

100 5 
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กระบวนการ : ศนย.1-B3 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการสอน และผลติสื่อการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ : ศนย.1-B3.1 การสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

หลักสูตรนําแผนกลยทุธฯ ในการเชื่อมโยงการ
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการสอน และผลิตสื่อการ
เรียนการสอน โดยใชกระบวนการ PDCA เปนพืน้ฐาน ดังนี ้

1. ในแตละปกอนเปดภาคการศึกษา หลักสูตรจะ
มีการประชุมกับอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อทบทวน
วิธีการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะหรายวิชาที่ควร
สอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 
โดยใน 1 ภาคการศึกษาตองมีอยางนอย 1 กิจกรรม/
โครงการบูรณาการ ซึ่งในการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ คร้ังที่  1/2559 วันที่ 11 พ.ค. 2559 สําหรับป
การศึกษา 1/2559 และการประชุมคร้ังที่ 4/2559 วันที่ 11 
พ.ย. 2559  สําหรับปการศึกษา 2/2559  ผูสอนแตละ
รายวิชารวมวิเคราะหและวางแผนการจัดการเรียนรู และ 
สรุปกิจกรรม/โครงการบูรณาการ เขาไปใน มคอ. 3/5 ให
สอดคลองและเชื่อมโยงการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษใน
การสอนและ ผลิตสื่อการเรียนการสอน  

2. การดําเนนิกิจกรรม/โครงการบูรณาการ ที่มี
การสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขา
วิชาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรู
ผานสื่อการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษาแตละชัน้ป  

3. หลังจากหลักสูตร ไดกิจกรรม/โครงการบูรณา
การ ที่มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวชิาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนการเรียนรู
ประจําภาคการศึกษาแลว นักศึกษา คณาจารย และ
เจาหนาที่ที่ เก่ียวของ ทําการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษาตอการจัดกิจกรรม/
โครงการบูรณาการ จากนั้นคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ฯ นําผลการประเมนิความพึงพอใจ รวมทั้งขอเสนอแนะมา
จัดประชุมประเมิน กระบวนการกิจกรรม/โครงการบูรณา
การที่มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวชิาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร 

1. แผนกลยุทธเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย 
   และนักศึกษา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
2. รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2559 และ คร้ังที่ 4/2559 
3. มคอ. 3/5 1073208 : การอานภาษาอังกฤษ 
4. มคอ 3/5 1074403 : นิทานและวรรณกรรม 
5. มคอ 3/5 1073702 : วิชาชีพครูปฐมวัย 
6. เลมผลการดําเนินงานกิจกรรมตาม TQF ประจําป 2559 
7. เลมกิจกรรม/โครงการบูรณาการ (วิชาชีพครูปฐมวัย) 
8. รายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2559 และ คร้ังที่ 9/2559 
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เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการให
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

- จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
ประเมินกระบวนการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการ
สอน และผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยสอบถามผูสอนใน
รายวิชาตางๆ ถึงกิจกรรม/โครงการบูรณาการ และ
พัฒนาการของนักศึกษาที่ผานการเรียนรูตามกิจกรรม/
โครงการบูรณาการนั้นๆ 

4. ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการ
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการสอน และผลิตสื่อการ
เรียนการสอน จากผูสอน ปการศึกษา 1/2559 คร้ังที่ 
4/2559 วันที่ 11 พ.ย. 2559 มาวิเคราะหในการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรฯ ซึ่งอาจารยประจาํหลักสูตรฯ ได
พิจารณาผลการประเมนิ ดังนี ้

- ปรับปรุง มคอ.3/5 ในหมวดรายวิชาเอกและ
วิชาชพีครูใหมีกิจกรรมที่สอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพท
เฉพาะของสาขาวชิาชีพ และผลติสื่อการเรียนการสอนให
ครบถวน และ ปการศึกษา 2/2559 การประชุมคร้ังที่ 
9/2559 วันที่ 24 พ.ค. 2560 มาวิเคราะหในการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรฯ ซึ่งอาจารยประจาํหลักสูตรฯ ได
พิจารณาผลการประเมนิ ดังนี ้เพิ่มรายวิชาที่มีการจัด
กิจกรรม/โครงการบูรณาการ ใหมีการสอดแทรกภาษา 
อังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ และผลิตสื่อการ
เรียนการสอนมากข้ึน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.1-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ  

ศูนยการศึกษา มี 
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
หลักสูตรใหมีการ
ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปน
ศั พท เ ฉพ า ะของ
สาขาวิชาชีพ 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
หลักสูตรใหมีการ
ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปน
ศัพท เ ฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ 

5 
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ศนย. 2-A การพัฒนาระบบและกลไกดานการวิจัย 
 

กระบวนการ : ศนย. 2-A1 การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณของศูนยการศึกษา  
                  หรือความตองการของสังคม 
ตัวบงชี้ : ศนย.2-A1.2 รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนผลงานวิจัยทัง้หมดในปการศึกษานัน้ๆ 

แทนคา                                                        
5
9
 x 100 = 55.56       

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลกัษณหรือที่เก่ียวของ จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
55.56
30

 x 5 = 9.26     

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการบูรณา
การงานวิจยักับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1. มีการประชุมวางแผนการดาํเนินการ และ
จัดเตรียมขอมูลเพื่อกําหนดกรอบประเด็นปญหาวิจัย ตาม
แผนกลยุทธของศูนยฯ (พ.ศ. 2557-2560) โดยทบทวน
ยุทธศาสตรการวิจัย แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกัน และ
ระดมความคิดเพื่อสรางความชดัเจน และกําหนดขอบเขต
ของประเด็นปญหาการวิจยั ใหเปนไปตามอัตลักษณหรือที่
เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

2. มีการประชุมวางแผนเพื่อพฒันาขอเสนอ
โครงการวิจัยแบบมสีวนรวม โดยผูเสนอโครงการวิจัย
นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย วิพากษแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาขอเสนอ
โครงการวิจัยใหเกิดความชัดเจนตรงกับตามอัตลักษณหรือที่
เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

3. บุคลากร ดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการ 
วิจัยตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนย
การศึกษา และสงโครงการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเพื่อพิจารณา โดยศูนยการศึกษานอก

1. แผนกลยทุธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560) 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. คูมือการจัดการงานวิจัยและใหคําปรึกษา  

4. หองปฏิบัติการดานการวิจัย/และการสืบคน 

5. ผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณ 

    ของศูนยการศึกษา ไดแก 

5.1 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ม ี
      ประสิทธิภาพผานกิจกรรมในชั้นเรียนวชิา 
      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
      คณะครุศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษา 
      นอกที่ตั้งนครนายก )ตุลาคม 2559( )อัตลักษณ(  
5.2 ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
      รวมมือที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาใน 
      รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร   
      )ตุลาคม 2559 ( )อัตลักษณ(  
5.3 ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบเพลง 
     ที่มีตอความคิดสรางสรรคและสนุทรียภาพของนักศึกษา 
      ในรายวิชาสนุทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทาง 
     อารมณ  )ตุลาคม 2559( )อัตลักษณ(  

x 100 

x 5 

ศนย. 2 การวิจัย 
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ที่ตั้งนครนายก ไดรับการพิจารณาทําสัญญาทุน ทัง้หมด 9 
เร่ือง และมีผลงานวิจัยตามอัตลกัษณหรือที่เก่ียวของกับ 
อัตลักษณของศูนยการศึกษา จาํนวน 5 เร่ือง เมื่อคํานวณ
รอยละของผลงานวิจัยตามอัตลกัษณหรือที่เก่ียวของกับอัต
ลักษณของศูนยการศึกษา เทากับ 55.56 คาคะแนน 
เทากับ 9.26 

4. ตรวจสอบผลการประเมนิโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณจากสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
โดยคําแนะนาํของผูทรงคุณวฒุพิิจารณา 

5. ดําเนินการปรับแกไขโครงการวิจัยตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวฒุิ  

สําหรับขอเสนอแนะในการดาํเนินการในรอบปที่
ผานมา ควรเนนใหบุคลากรทําวจิัยที่ตรงตามอัตลักษณหรือ
ที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษามากข้ึน โดย
พัฒนาความสามารถและทักษะในการทําวิจัยเพิ่มข้ึน 

 
5.4 การศึกษาปจจยัที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
      ในศูนยเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัติที ่
      เหมาะสมกับพัฒนาการ  (Developmentally  
      Appropriate Practice: DAP) )ธันวาคม 2559 (  
      )อัตลักษณ(  
5.5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
     ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก- 
     เฉียงเหนือ โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน )ธันวาคม 2559( 
     )อัตลักษณ(  
5.6 การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู 
     ของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาค 
     ตะวันออก )พฤษภาคม 2560( )อัตลักษณ(  
5.7 การวิเคราะหปจจัยจิตลักษณะและปจจยัสถานการณ 

      กับพฤติกรรมการใช e-Learning ของนักศึกษาระดับ 

      ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พฤษภาคม 2560) 

5.8 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทองถ่ินและตัวบงชี ้

      คุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (กรกฎาคม  

      2560) (อัตลักษณ) 

5.9 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะการเรียนรูของ 

     เด็กปฐมวัยโดยใชชุมชนเปนฐาน: กรณีศึกษา   

     (กรกฎาคม 2560) (อัตลักษณ) 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A1.2 รอยละ 30 ของงานวิจัยทั้งหมดของศูนย

การศึกษาเปนผลงานวิจัยตามอัตลักษณ หรือที่เก่ียวของ 

55.56 5 
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กระบวนการ : ศนย.2-A2 การสนับสนนุทรัพยากรที่จาํเปนตอการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
ตัวบงชี้ : ศนย.2-A2.1 รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงภายนอก ในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนผลงานวิจัยทัง้หมดในปการศึกษานัน้ๆ 

แทนคา                                                        
3
9
 x 100 = 33.33 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ดรับการสนบัสนนุทรัพยากรจากแหลงภายนอก จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
33.33
30

 x 5 = 5.56 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ดําเนินการ ดังนี้ 
1. กําหนดใหงานดานการวิจัยเปนจุดแข็งและเปน

แหลงหารายไดของศูนยฯ โดยกําหนดไวในแผนกลยุทธศูนย
การศึกษา สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนใหศึกษาตอ
ปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวของกับการวิจัย จัดทําโครงการ
และตั้งงบประมาณสําหรับบุคลากรที่ตองการไปอบรม
เพิ่มเติมความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
จัดตั้ ง ศูนยวิจัย  (Research center)  ไวคอยใหบ ริการ
บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก มีการใหคําปรึกษา
ด านการวิ จั ย  บ ริการหนั งสือตํ ารา เอกสาร  เค ร่ือง
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนฐานขอมูลวิจัย จัดอบรมให
ความรูดานการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ศึกษาคนควา
เก่ียวการทํางานวิจัย พัฒนาวารสารการวิจัยของศูนย
การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการทําวิจัย/
เปนที่ปรึกษาดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  

2. ในการดําเนินงานดานการวิจัยในปที่ผานมา
ศูนยการศึกษา ไดกําหนดกลยุทธดานการวิจัยไวในแผน 
กลยุทธ บุคลากรที่ศูนยพัฒนาและสนับสนุนใหศึกษาตอ
ปริญญาโทในสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรจํานวน 2 
คน รับจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรในการไปฝกอบรบเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในหัวขอการวิจัยออนไลน 
จํานวน 1 คน และบุคลากรจํานวน 3 ไดเขารวมอบรมการ
ใชโปรแกรม EndNote X8  ศูนยกากรศึกษามีการจัดตั้ง

1. แผนกลยุทธของศูนยการศึกษา (พ.ศ.2557-2560) 
2. รายชื่อบุคลกรและวฒุิการศึกษาที่ไดรับการสนบัสนุนให

ศึกษาตอในสาขาดานการวิจัย 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในการไปฝกอบรบเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัย 
4. รายชื่อคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยของ

ศูนยการศึกษา 
5. คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการการดานการวิจัยที่เปนที่

ปรึกษาใหกับหนวยงานภายนอก 
6. วารสารการวิจัยของศูนยฯ 
7. หองปฏิบัติการดานการวิจัย/และการสืบคน 
8. คูมือการใหบริการ 
9. เอกสารหนังสือตําราดานการวิจยั 
10. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมาใชบริการ  

Research center 
11. เอกสารหนังสือสัญญารับเปนทีป่รึกษาดานการวิจัยจาก

หนวยงานภายในและหนอยงานภายนอก 
12. งานวิจยัที่ไดรับการสนบัสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

-  
 

 

 

x 100 

x 5 
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ศูนยวิจัยที่ประกอบดวยอุปกรณ เคร่ืองมือและสิ่งสนับสนุน
ดานการวิจัย เชน เจาหนาที่ ใหบ ริการให คําปรึกษา
เสนอแนะดานการวิจัยเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน
จํานวน 4 เคร่ือง โปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ข้ันสูงที่มีลิขสิทธิ์ไดแกโปรแกรม SPSS AMOS EQS Mplus 
และLISREL เปนตน มีหนังสือเก่ียวกับการวิจัยประมาณ 
300 เลม อุปกรณอํานวยความสะดวก เชน เคร่ืองถาย
เอกสาร ปร้ินเตอรและบริการในการจัดรูปแบบงานวิจัย มี
เจาหนาที่ใหบริการในการวิเคราะหขอมูล จัดทําวารสารการ
วิจัยโดยจัดพิมพปละ 1 ฉบับในปการศึกษาที่ผานมามีผูรับ
การตีพิมพทั้งบุคลากรภายในและภายนอกจํานวน 12 
บทความ รับเปนที่ปรึกษางานวิจัยใหกับหนวยงานภายนอก
เชน องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาล หนวยงานในทองถ่ินและสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
และสุพรรณบุรี โดยมีรายไดจากการรับเปนที่ปรึกษาดาน
งานวิจัยจากหนวยงานภายนอกจํานวน 1,015,000 บาท 
(หนึ่งลานหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

3. จากผลการดํา เนินงานในปที่ผานมาศูนย
การศึกษาไดมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมทั้งประเมินจาก
แบบสอบถามจากหนวยงานที่มารับบริการของศูนยพบวา
โดยภาพรวมอยูในรับดับดีมากโดยดานที่ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจที่สุดไดแกการใหบริการวิเคราะหขอมูลและจาก
การบริการเปนที่ปรึกษาดานงานวิจัยใหกับหนวยงาน
ภายนอกพบวาพึงพอใจมากที่สุดไดแกการออกแบบและ
ดําเนินการวิจัยที่ไดมาตรฐาน 

4. สําหรับขอเสนอแนะในการดาํเนินการในรอบป
ที่ผานมา ไดแก การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
การวิจัยมากข้ึนและเพิ่มจาํนวนบุคลากรใหสามารถรับ
งานวิจยัไดมากข้ึน การนาํและพฒันาเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการที่ปรึกษาดานการวิจัย 
โดยในป 2561 ศูนยไดพัฒนาระบบการตอบแบบสอบถาม
ดานงานวจิัยผานระบบออนไลนซึ่งไดนาํมาใชในการเปนที่
ปรึกษาดานงานวิจัยในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ 2560 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A2.1 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหลงภายนอก รอยละ 30 ตองานวิจัยของศูนย
การศึกษา 

100 5 
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กระบวนการ : ศนย.2-A3++ ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวจิัย 

ตัวบงชี้ : ศนย.2-A3.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลงัเขารับการใหคําปรึกษา 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิจัยภายหลังการเขารับการใหคําปรึกษา ในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนสมาชิกทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
9
10

 x 100 = 90  

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
90
60

 x 5 = 7.5   

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีระบบการให
คําปรึกษาดานการวิจยั ดังนี ้

1. มีการประชุมชี้แจง เก่ียวกับยทุธศาสตรดาน
การวิจัยของศูนยฯ โดยเนนภารกิจตามแผนกลยทุธของ
ศูนยฯ (พ.ศ. 2557-2560) หนึ่งในภารกิจ คือ มีศูนยวิจัย 
(Research center)  ในการใหคําปรึกษางานวจิัย เพื่อเปด
โอกาสใหอาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจหรือผูที่กําลังดําเนิน
งานวิจยั และกําลังประสบกับปญหาในงานวิจัย ใหเขา
รับคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจยั 

2. อาจารย นักวิจยั และผูที่สนใจ เขารับ
คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย ในประเด็น ดังตอไปนี้ การ
พัฒนาโจทยวิจัย/กําหนดหัวขอการวิจัย การพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย/การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน การ
ออกแบบการวิจัย และการเลือกใชสถิติในการวิจัย/
วิเคราะหขอมูล สําหรับจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษาของอาจารย มจีํานวนผลงานวิจัยภายหลัง
การเขารับการใหคําปรึกษา 9 เร่ือง จากจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 10 ทาน (อาจารยและนักวิจัย) เมื่อคํานวณรอยละ
ของผลงานวิจัยภายหลงัเขารับการใหคําปรึกษา เทากับ 90  
คาคะแนน เทากับ 7.5 

3. ผูรับบริการประเมินการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 
4. สรุปและประเมินผลการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 

1. แผนกลยทุธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560) 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. คูมือการจัดการงานวิจัยและใหคําปรึกษา  

4. หองปฏิบัติการดานการวิจัย/และการสืบคน 

5. ผลงานวิจัยภายหลงัการเขารับการใหคําปรึกษา 

 

x 100 

x 5 
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5. ปรับปรุงการใหคําปรึกษา จากผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผูรับบริการการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ
วิจัย โดยเนนประเด็นการใหคําปรึกษาการวิจัยใหสอดคลอง
ตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A3.1 ศูนยการศึกษามีจํานวนผลงานวิจัยภายหลัง
เขารับการใหคําปรึกษา รอยละ 60 ของสมาชิกที่เขารับการ
ใหคําปรึกษาทั้งหมด 

90 5 
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กระบวนการ : ศนย.2-A3++ ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวจิัย 

ตัวบงชี้ : ศนย.2-A3.1 รอยละของผลงานวิจัยภายหลงัเขารับการใหคําปรึกษา 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิจัยภายหลังการเขารับการใหคําปรึกษา ในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนสมาชิกทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
9
10

 x 100 = 90  

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
90
60

 x 5 = 7.5   

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีระบบการให
คําปรึกษาดานการวิจยั ดังนี ้

1. มีการประชุมชี้แจง เก่ียวกับยทุธศาสตรดาน
การวิจัยของศูนยฯ โดยเนนภารกิจตามแผนกลยทุธของ
ศูนยฯ (พ.ศ. 2557-2560) หนึ่งในภารกิจ คือ มีศูนยวิจัย 
(Research center)  ในการใหคําปรึกษางานวจิัย เพื่อเปด
โอกาสใหอาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจหรือผูที่กําลังดําเนิน
งานวิจยั และกําลังประสบกับปญหาในงานวิจัย ใหเขา
รับคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจยั 

2. อาจารย นักวิจยั และผูที่สนใจ เขารับ
คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย ในประเด็น ดังตอไปนี้ การ
พัฒนาโจทยวจิัย/กําหนดหัวขอการวิจัย การพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย/การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน การ
ออกแบบการวิจัย และการเลือกใชสถิติในการวิจัย/
วิเคราะหขอมูล สําหรับจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษาของอาจารย มจีํานวนผลงานวิจัยภายหลัง
การเขารับการใหคําปรึกษา 9 เร่ือง จากจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 10 ทาน (อาจารยและนักวิจัย) เมื่อคํานวณรอยละ
ของผลงานวิจัยภายหลงัเขารับการใหคําปรึกษา เทากับ 90  
คาคะแนน เทากับ 7.5 

3. ผูรับบริการประเมินการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 
4. สรุปและประเมินผลการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 

1. แผนกลยทุธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560) 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. คูมือการจัดการงานวิจัยและใหคําปรึกษา  

4. หองปฏิบัติการดานการวิจัย/และการสืบคน 

5. ผลงานวิจัยภายหลงัการเขารับการใหคําปรึกษา 

 

x 100 

x 5 
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5. ปรับปรุงการใหคําปรึกษา จากผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผูรับบริการการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ
วิจัย โดยเนนประเด็นการใหคําปรึกษาการวิจัยใหสอดคลอง
ตามอัตลักษณหรือที่เก่ียวของกับอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A3.1 ศูนยการศึกษามีจํานวนผลงานวิจัยภายหลัง
เขารับการใหคําปรึกษา รอยละ 60 ของสมาชิกที่เขารับการ
ใหคําปรึกษาทั้งหมด 

90 5 
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กระบวนการ : ศนย.2-A3 ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวจิัย 

ตัวบงชี้ : ศนย.2-A3.2 รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยที่มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยที่มีความพึงพอในในระดับดีข้ึนไป ในปการศึกษานัน้ๆ 

จํานวนสมาชิกที่เขารับบริการทัง้หมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
7
8
 x 100 = 87.5 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยที่มีความพงึพอในในระดับดีข้ึนไป จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
87.5
80

 x 5 = 5.46 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มีผูรับบริการ

การใหคําปรึกษาดานงานวิจัยทีม่ีความพึงพอใจในระดับดี

ข้ึนไป โดยดําเนินการดังนี ้

1. มีการประชุมชี้แจง เก่ียวกับยทุธศาสตรดาน

การวิจัยของศูนยฯ โดยเนนภารกิจตามแผนกลยทุธของ

ศูนยฯ (พ.ศ. 2557-2560) หนึ่งในภารกิจ คือ มีศูนยวิจัย 

(Research center)  ในการใหคําปรึกษางานวจิัย เพื่อเปด

โอกาสใหอาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจหรือผูที่กําลังดําเนิน

งานวิจยั และกําลังประสบกับปญหาในงานวิจัย ใหเขา

รับคําปรึกษาเก่ียวกับการวิจยั 

2. อาจารย นักวิจยั และผูที่สนใจ เขารับ

คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย ในประเด็น ดังตอไปนี้ การ

พัฒนาโจทยวิจัย/กําหนดหัวขอการวิจัย การพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย/การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน การ

ออกแบบการวิจัย และการเลือกใชสถิติในการวิจัย/

วิเคราะหขอมูล สําหรับความพึงพอใจของผูรับบริการหลัง

การใหคําปรึกษาการวิจัยที่มีในระดับดีข้ึนไป ในปการศึกษา

นั้นๆ 7 ทาน จากจํานวนสมาชกิที่เขารับบริการทั้งหมดในป

การศึกษานั้นๆ 8 ทาน เมื่อคํานวณรอยละของผูรับบริการ

1. แผนกลยทุธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560) 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. คูมือการจัดการงานวิจัยและใหคําปรึกษา  

4. หองปฏิบัติการดานการวิจัย/และการสืบคน 

5. สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการ 

    การใหคําปรึกษางานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100 

x 5 



60 
 

การใหคําปรึกษาดานงานวิจัยทีม่ีความพึงพอในในระดบัดี

ข้ึนไป เทากับ 87.5  คาคะแนน เทากับ 5.46 

 

3. ผูรับบริการประเมินการใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การวิจัย 

4. สรุปและประเมินผลการใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
การวิจัย 

5. ปรับปรุงการใหคําปรึกษา จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ
วิจัย โดย เนนประเด็นการใหคําปรึกษาและเวลาในการให
คําปรึกษา   

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A3.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

87.5 5 
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กระบวนการ : ศนย.2-A4 การสงเสริมและพฒันาการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย และนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ : ศนย.2-A4.1 รอยละของบทความวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1  

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนบทความวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมลู TCI group 1 ในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนบทความวิจัย/นวัตกรรมทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ 

แทนคา                                                        
0
0
 x 100 = 0 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของบทความวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1 จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                        
0
20

 x 5 = 0 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

การวิจัยเปนพันธกิจหลักดานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อาจารยผูสอนตองตระหนักถึงความสําคัญใน
การศึกษาหาความรูใหมอยู เสมอมีการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสภาวการณที่ เปลี่ยนแปลง ศูนยฯจะตอง
มุงเนนใหเกิดการสรางงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อ
ประโยชนทางวิชาการและเพื่อเปนการสนับสนุนใหศูนย
การศึกษามีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว โดยศูนย
การศึกษาไดกําหนดแผนงานและกลยุทธใหมีกระบวนการ
สงเสริมและพัฒนาการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย และ
นวัตกรรมบทความวิจัย/นวัตกรรมเพื่อให ไดรับการเผยแพร
ในฐานขอมูล TCI group 1 ดังนี้  

1. จัดใหมีจัดตั้งศูนยวิจัยที่ประกอบดวยอุปกรณ 
เคร่ืองมือและสิ่งสนับสนุนดานการวิจัย  

2. สงเสริมบุคลากรไปศึกษาตอในสาขาที่เก่ียวของ
ดานการวิจัย 

3. จัดหาบุคลากรที่ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ดํ า เนินการวิ จั ย  เชนการจัดพิมพ  การทํ าบทความ
ภาษาอังกฤษ 

4 .  การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัย 

5. การพัฒนาวารสารดานการวิจัยของศูนย
การศึกษา ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมาศูนยการศึกษาไดจัดให

1. หอง Research center 
2. กระบวนการตีพิมพวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 
3. วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 
4. บทความที่ไดรับการตีพิมพ TCI 
5. วิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพวารสารงานวิจัยหรือสืบเนื่องมาจาก 
   การนําเสนองานวจิัยหรือผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ 
   นานาชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

x 5 

x 100 
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มีหองปฏิบัติการทางการวิจัยที่ใหบริการและอํานวยความ
สะดวกแกบุคลากร เชน เจาหนาที่ใหบริการใหคําปรึกษา
เสนอแนะดานการวิจัยเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน
จํานวน 4 เคร่ือง โปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ข้ันสูงที่มีลิขสิทธิ์ไดแกโปรแกรม SPSS AMOS EQS Mplus  
และLISREL เปนตน มีหนังสือเก่ียวกับการวิจัยประมาณ 
300 เลม อุปกรณอํานวยความสะดวกเชน เคร่ืองถาย
เอกสาร ปร้ินเตอรและบริการในการจัดรูปแบบงานวิจัย           
มีเจาหนาที่ใหบริการในการวิเคราะหขอมูล จัดทําวารสาร
อนาคตวิทยาทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการไปนําเสนอ
ผลงานและตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู
วารสารงานวิจัยในฐาน TCI ในอนาคต โดยจัดพิมพปละ 1 
ฉบับ รวมทั้งมีบุคลากรที่ตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสาร
งานวิจัยหรือสืบเนื่องมาจากการนําเสนองานวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โดยประเมินผลการดําเนินงานจากจํานวนผลงาน
ที่ไดรับการตีพิมพ 

จากผลการประเมินการดําเนินการพบวาบุคลากร

สวนใหญยังไมสามารถนําเสนองานตีพิมพในฐานขอมูล TCI 

กลุมหนึ่งไดเนื่องจากไมมีความรูในการออกแบบการวิจัยข้ัน

สูงได ดงันัน้ในปการศึกษา 2560 ศูนยจึงตองจัดทาํแผน

อบรมการออกแบบงานวิจัยข้ันสูงใหกับบุคลากรเพื่อให

สามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงข้ึน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.2-A4.1 บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 20 ของ
ศูนยการศึกษาที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1 

0 0 
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กระบวนการ : ศนย.2-A5 การสงเสริมการนํานวัตกรรมจากงานวิจัยไปตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและรายได 

ตัวบงชี้ : ศนย.2-A5.1 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สามารถนํามาตอยอดเชิงพาณิชยได  

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีประชุม
วางแผนดําเนนิการ เพื่อกําหนดกรอบประเด็นปญหาวิจยั 
โดยใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน คือการตอ
ยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญและใชวิจัยเปนพืน้ฐานใน
การพัฒนาทองถ่ินและชุมชน เพื่อใหบุคลากรสามารถนาํไป
จัดทําโครงการวิจยัใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 

2. บุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยตางๆ 
และมีการวิจัยที่เปนนวตักรรมและนาํไปตอยอดได 2 
งานวิจยัจากงานวิจยัทั้งหมด 8 เลม คือ งานวิจัยที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน งานวิจยัที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาทองถ่ินและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความเปนเลิศ 

3. จากงานวิจัยดังกลาวขางตน งานวิจยัที่ 1 เปน
นวัตกรรมและสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งตอนนี้อยูใน
ข้ันตอนระหวางการยืน่เร่ืองจดสิทธิบัตร ในสวนของ
งานวิจยัที่ 2 ไดไปนําเสนอในสวนของการปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อใหผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษานาํไป
วางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษาตอไป 

4. แผนของปตอไปในเร่ืองของงานวิจัย อาจมีการ
ทําโครงการเพื่อสนบัสนุนงานวจิัยที่มีการสรางนวัตกรรม 
หรือสนับสนนุงานวิจัยที่แลวเสร็จ มาศึกษาแลวทําการตอ
ยอดขยายผลในกลุมประชากรทีก่วางข้ึน 

1. รายงานการประชุม สิงหาคม 2559 
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา2559 
3. งานวิจัยที่ 1 การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูสาํหรับ 
    เด็กปฐมวัยในศูนยพฒันาเด็กเล็กเขตพื้นที่จังหวัดภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน, สถานที ่
    นําเสนอผลงาน : การประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยั 
    ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัด 
    การศึกษาทองถ่ินและตวับงชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อความ 
    เปนเลิศ  
4. เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร 
5. รายงานการนําเสนอผลงานการพัฒนารูปแบบการจัด 
    การศึกษาทองถ่ินและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อความ 
    เปนเลิศ 
 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.2-A5.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกลไกสงเสริมการ
นํานวัตกรรมจากงานวิจยัไปตอยอดเชิงพาณิชย 

ศูนยการศึกษา มี 
ร ะบบและกล ไก
ส ง เ ส ริ ม ก า ร นํ า
น วั ต ก ร ร ม จ า ก
งานวิจัยไปตอยอด
เชิงพาณชิย 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
ระบบและกลไก
ส ง เ ส ริ ม ก า ร นํ า
น วั ต ก ร ร ม จ า ก
งานวิจัยไปตอยอด
เชิงพาณชิย 

5 
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ศนย. 3-A การขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ 
 

กระบวนการ : ศนย.3-A1 การรวบรวมองคความรูและความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณของศูนยการศึกษา 
ตัวบงชี้ : ศนย.3-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรูและความเชีย่วชาญของบุคลากรตามอัตลกัษณ 

            ของศูนยการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ในปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก มีกระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมองค
ความรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี ้   

1. กําหนดประเด็นความรู 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย 
3. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากทักษะของผู

มีประสบการณตรง 
4. จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพระออกมา

เปนลายลักษณอักษร 
5. การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง  

1. คูมือ KM ศูนยการศึกษา 
2. คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจายที่โปรงใส  

ชัดเจน 
3. จากงานวิจัย…สู…การตีพิมพวารสารวชิาการ 
4. แผนการออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูสาํหรับ 

เด็กปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

  ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.3-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการ
รวบรวมองคความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตามอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

ศูนยการศึกษา มี 
ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
รวบรวมองคความรู 
แ ล ะ ค ว า ม
เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง
บุ คล ากรตาม อัต
ลั ก ษ ณ ข อ ง ศู น ย
การศึกษา 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ร ว บ ร ว ม อ ง ค
ความรู และความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง
บุคลากรตาม อัต
ลั กษณ ขอ ง ศู น ย
การศึกษา 

5 

 

 

 

ศนย. 3 การบริการวิชาการ 
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กระบวนการ : ศนย.3-A3 การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการบริการวชิาการ 
ตัวบงชี้ : ศนย.3-A3.1 การใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อสนบัสนุนการบริการวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. ศูนยการศึกษาใหความสําคัญกับการใหบริการ
วิชาการโดยใสไวในแผนกลยุทธของศูนยการศึกษา โดยในป
การศึกษา 2559 ศูนยการศึกษาไดประเมินถึงความจําเปน
ของทรัพยากรที่ศูนยการศึกษามี  รวมถึงการใชทรัพยากร
รวมกันระหวางหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ  

2. ศูนยการศึกษาทําการวิเคราะหลักษณะ
ทรัพยากรที่ศูนยการศึกษามีอยู พบวา ทรัพยากรที่สามารถ
นํามาใชรวมกันระหวางหนวยงานของศูนยการศึกษา แบง
ไดเปน 3 สวนไดแก ทรัพยากรดานบุคคล ทรัพยากรดาน
อาคารสถานทีแ่ละครุภัณฑ รวมทั้งทรัพยากรดาน
สารสนเทศ  

3. จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ที่ผาน
มาพบวา ศูนยการศึกษานอกทีต่ั้งนครนายกมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน ดังนี ้

3.1 การใชทรัพยากรสถานที่รวมกับโฮมเบเกอ
ร่ีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยลักษณะการใช
ทรัพยากรวมกัน คือ ทางศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ใชหองประชุมเฟองฟา และหองประชุมขจรซึ่งเปนของ
โรงเรียนละอออุทิศ, การใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
รวมกันระหวางศูนยการศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก, การใชโรงเรียนสาธติอะอออุทิศเปนศูนยฝก
ปฏิบัติการ (Excellence Center) สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปฐมวัย และการใชหองปฏิบัติการอาหารของโฮม
เบเกอร่ีเปนหองปฏิบัตกิารสาํหรับสอนการประกอบอาหาร
ใหนักศึกษา 

3.2 การใชอุปกรณสํานักงานของโครงการ
พิเศษ ในการถายเอกสาร พิมพเอกสาร เขาเลม ออกแบบ
งานเอกสารของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

3.3 การใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน โดยเชิญ
อาจารยจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเปน
วิทยากรในการอบรมโครงการใหกับศูนยการศึกษา ใน
โครงการ “อบรมการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย” 

1. แผนกลยุทธของศูนย (2557-2560) 

2. แผนผังแสดงกระบวนการบริหาร/ภาพถายการจัดการ 

   ทรัพยากรของศูนยรวมกันเพื่อสนับสนุนการบริการ 

   วิชาการ 

3. แผนผังแสดงเครือขายระบบการประมวลผลออนไลน 

    ทางอินเตอรเนต 

4. หนาเวปไซด itasdunakhonnayok.com 

5. หนาเวปไซด  http://nakhonnayok.dusit.ac.th  

6. ภาพอุปกรณ hardware ที่ศูนยใชรวมกัน เชน  

    เคร่ืองถายเอกสาร Spliter ระบบเครือขาย 

7. ภาพการประชุมของบุคลากร 

8. เลมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพฒันา 

    ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา 

    เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก 

9. ภาพถายหองสิ่งพิมพของโครงการพิเศษ  

 

http://nakhonnayok.dusit.ac.th/
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เมื่อวันเสาร ที่ 11 มีนาคม 2560 หองประชุมเฟองฟา 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

3.4 การใชทรัพยากรงบประมาณรวมกัน (คา
น้ํามันรถ) ระหวางศูนยการศึกนอกที่ตั้งนครนายก รวมกับ
โฮมเบอเกอร่ี ในลักษณะทางศูนยใหการอนุเคราะหรถตูใน
การรับ-สงขาวเชา ขาวกลางวนั และอาหารวางของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมทั้งการใชรถตูในการรับสงครู-
นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทศิในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานตางๆ หรือการทศันศึกษา  

4. จากการสรุปผลการดาํเนินการในการใชทรัพยากร
รวมกัน ไดมีการสรุปผลการดาํเนินโครงการไดดังนี ้

4.1 การใชทรัพยากรอาคารสถานที่ และ
บุคลากรรวมกัน จากแบบสอบถามพบวาผูเขารับการอบรม
มีความพึงพอใจดานวิทยากร (จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก) อยูในระดบัมาก ความพึงพอใจดานความพรอม
ของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (หองประชุม) อยูในระดบัมาก  

4.2 ในดานการใชทรัพยากรอุปกรณสํานักงาน
รวมกันระหวางศูนยกับโครงการพิเศษ พบวา คุณภาพ
ผลงานที่ไดจากโครงการพิเศษไดผลงานคุณภาพสูงเปน
มาตรฐานเดียวกัน ลดคาใชจายในการซื้อหมึกพิมพของ
เคร่ือง Printer ที่มีหลายรุนหลายยี่หอ การใชเคร่ืองถาย
เอกสารในการพิมพเอกสาร นอกจากความประหยัดแลวยัง
ไดงานที่รวดเร็วเพราะเคร่ืองถายเอกสารสามารถพิมพ
เอกสารออกมาไดที่ 35-50 แผนตอนาที ในขณะที่เคร่ือง 
Printer สามารถพิมพเอกสารออกมาได 10 – 12 แผนตอนาที 

4.3 ในดานการใชทรัพยากรงบประมาณ (น้ํามนั
รถ) รวมกัน ระหวางศูนยการศึกนอกที่ตั้งนครนายก เปน
การอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 

จากผลการดาํเนินงานในป 2559 ทางศูนย
พบวา การปรับปรุงระบบสารสนเทศ คาดวาจะทาํใหทาง
ศูนยการศึกษาสามารถรับงานวิจัยไดมากข้ึน ประมวลผล 
งานวิจยัไดเร็วข้ึน สาํหรับการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ 2560 
การประเมินความพงึพอใจขอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และงานวิจัยภาคสนามอ่ืนๆ 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

  ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.3-A3.1 ศูนยการศึกษามีการใชทรัพยากรรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการวชิาการ 

ศูนยการศึกษา มี 
การใชท รัพยากร
ร ว ม กั น ร ะ ห ว า ง
ห น ว ย ง า น เพื่ อ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
การใชทรัพยากร
ร ว ม กั น ระหว า ง
ห น ว ย ง า น เพื่ อ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

5 
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กระบวนการ : ศนย.3-A3 การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการบริการวชิาการ 

ตัวบงชี้ : ศนย.3-A3.2 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ศูนยการศึกษามีการดาํเนินการรวมกัน 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนโครงการบริการวชิาการทีศู่นยการศึกษามีการดาํเนินงานรวมกันในปการศึกษานัน้ๆ 

จํานวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด   

แทนคา                                                         
1
3
 x 100 = 33.33 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ศูนยการศึกษามีการดาํเนนิงานรวมกัน จากขอ 1  

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)   

แทนคา                                                         
33.33
5

 x 5 = 33.33 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. โครงการบริการวชิาการที่ศูนยการศึกษามีการ

ดําเนินงานรวมกันในปการศึกษา 2559 มีจํานวนทัง้สิน้ 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 ของโครงการบริการ

วิชาการทัง้หมด 

2. ศูนยการศึกษาตระหนักถึงภารกิจดานการ

ใหบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ

ศูนยตลอดมา  โดยการใหบริการวิชาการของศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้งนครนายก เนนการใหบริการวิชาการในดานที่ศูนย

การศึกษามีความเชี่ยวชาญ ไดแก การใหบริการวิชาการ

ดานการศึกษาปฐมวัย การใหบริการวิชาการดานการวิจัย 

และการใหบริการดานการจัดอบรมทางการศึกษา ซ่ึงเปน

สิ่งที่ศูนยการศึกษามีความเชี่ยวชาญ   

3. ในปการศึกษา 2559 ศูนยการศึกษาไดจัดทาํ

โครงการใหบริการวิชาการ  จาํนวนทัง้สิ้น 3 โครงการ ซึ่ง

โครงการโดยสวนใหญเปนโครงการที่ไดดําเนินการโดย

เร่ิมตนจากการวิเคราะหถึงความจําเปนของทองถ่ินและ

ชุมชน อาทิเชน ศูนยพฒันาเด็กเล็กในสังกัดองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินที่ขาดแคลนบุคลากรและองคความรูที่

ทันสมัยทีจ่ะใชในการพัฒนาเด็กใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง 

    ทักษะ สําหรับครูในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 

   การคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   จังหวัดนครนายก  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมสรางองคความรู 

    ในการดูแลเด็กปฐมวัย (สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย) 

4. สรุปผลโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อ 

    เสริมสรางทักษะ สําหรับครูในศตวรรษที่ 21 

5. สรุปผลโครงการพฒันาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา 

   ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   จังหวัดนครนายก  

6. สรุปผลโครงการพฒันาศักยภาพชุมชนและเสริมสราง 

    องคความรูในการดูแลเด็กปฐมวัย (สื่อการเรียนรูสําหรับ 

    เด็กปฐมวัย) 

 

 

 

x 5 

x 100 



69 
 

ของสังคม โดยนาํศักยภาพและองคความรูที่ศูนยการศึกษา

มีและเชี่ยวชาญ มาจัดทาํเปนโครงการบริการวิชาการ โดย

เปนโครงการที่ทุกสวนงานของศูนยการศึกษาเขารวม

ดําเนินการรวมกัน ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ซึ่งเปนโครงการหลักที่

มุงเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยาง

ครบวงจร  

4. การดําเนนิการโครงการเปนการดําเนินการ

โครงการระยะยาว ที่มีการสรุปผลโครงการและประเมนิผล

โครงการ (ยอย) เพื่อปรับปรุงการดําเนินการจนสําเร็จ

เรียบรอย มีผลการประเมินโครงการในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลวพบวาโครงการบริการวชิาการที่

ศูนยการศึกษามีการดําเนินงานรวมกันในปการศึกษา 2559 

มีอยูทั้งสิ้น 1 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 ของโครงการบริการ

วิชาการทัง้หมด 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.3-A3.2 ศูนยการศึกษามีการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการรวมกัน รอยละ 5 ของโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมด 

33.33 5 
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กระบวนการ : ศนย.3-A4 การเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ : ศนย.3-A4.1 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มคีวามรวมมือกับหนวยงานภายนอก  
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนโครงการบริการวชิาการที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในปการศึกษานัน้ๆ 

จํานวนโครงการบริการวชิาการทั้งหมด 

แทนคา                                                         
2
3
 x 100 = 66.67 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก จากขอ 1 

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                         
66.67
5

 x 5 = 66.67 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการเชื่อมโยง
เครือขายกับหนวยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ ดังนี ้

1. ประชุมวางแผนการดาํเนินการโครงการสํารวจ
ประเมินความพงึพอใจของหนวยงานเทศบาลตําบล / 
องคการบริหารสวนตําบล ในปงบประมาณ 2559  โดยการ
เสนอโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริการและเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนครนายก จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัดระยอง   

2. การประเมินผลสาํรวจความพึงพอใจผูใชบริการ
ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน ป 2559  ในดานการบริหาร
การตลาด อ.ต.ก ยานพหลโยธิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การใชบริการในการบริหารจัดการตลาด อ.ต.ก. และ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสราง
ภาพลักษณที่ด ี

3. การขออนุมัติการดําเนินโครงการสํารวจ
ประเมินความพงึพอใจฯ จากมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ตาม
จํานวนหนวยงานที่ตอบรับจากเทศบาลตําบล หรือองคการ
บริหารสวนตาํบล ในจังหวัดนั้นๆ และขออนุมัติดําเนนิ
โครงการประเมินผลสาํรวจความพึงพอใจผุใชบริการตลาด 
อ.ต.ก. พหลโยธิน ป 2559 ตามภารกิจหลักที่หนวยงาน
ใหบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ และประสานงาน
หนวยงาน 

1. บันทึก เอกสารการตอบรับใหดําเนินการของหนวยงานนั้นๆ 
    ในการบริการดานตางๆ โดยกรอบการประเมินของแตละ 
    งานบริการ ประกอบดวยข้ันตอนการใหบริการในภารกิจ 
    งานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการประชาชนทีม่า 
     ใชบริการ 
2. ภาพถาย และแบบสอบถาม การลงพื้นทีส่ํารวจเก็บ 
    รวบรวมขอมูลตามภาระกิจหลักของหนวยงานที่รับดําเนนิ 
    โครงการในหนวยงานนั้นๆ ตามโครงการหรือกิจกรรมที่ 
    หนวยงานกําหนด 
3. ผลคะแนนจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม 
    ขอมูลมาดําเนินการ โดยการตรวจสอบขอมูล  มาลงรหัส 
    ระดับความพงึพอใจตามที่กําหนด และวิเคราะห 
     ประมวลผลขอมูล หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที ่
     สํารวจ 
4. นําผลทีไ่ดไปปรับปรุงการใหบริการผูมาใชบริการของ 
    หนวยงานนัน้ๆ ในสงักัดหนวยงานของตนเอง 
 
 

 

 

 

 

x 5 

x 100 
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4. ผลการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะห  ขอมูลเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของ
ผูใชบริการงานภาระกิจดานที่หนวยงานใหสํารวจ มีคา
ความพึงพอใจอยูในระดับใด เปนที่นาพอใจหรือตองมีการ
ปรับปรุงในสวนใดของหนวยงานนั้นเพื่อจะไดมีการพฒันา
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

5. ขอแนะนํา หรือขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง
แกไขการดําเนินโครงการ พิจารณาจากขอเสนอแนะใน
แบบสอบถามทีส่าํรวจจากการใชบริการของประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามในการสาํรวจเก็บขอมูลในพื้นที่ของ
หนวยงาน 

 

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.3-A4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

66.67 5 
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กระบวนการ : ศนย.3-A5 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ : ศนย.3-A5.1 ศนย.3-A5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปน
แนวปฏิบัตทิี่ด ี

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกไดมีการกําหนด
เร่ืองการบริการวิชาการตามอัตลักษ 2 ดาน ไดแก 1. ดาน
การศึกษาปฐมวัย 2. ดานงานวจิัย มีลําดบัข้ันตอนการ
ดําเนินงาน  5 ข้ันดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 กําหนดประเด็นความรูในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ชั้นตอนที่ 2 กําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรม /
โครงการ 

ชั้นตอนที่ 3 กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมี
ความรูประสบการณ และคนทีด่ําเนนิงานตามกิจกรรม
ดําเนินการเพื่อไดรับความรู 

ชั้นตอนที่ 4 จัดทําข้ันตอนระบบออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร และมีการเผยแพร 

ข้ันตอนที่ 5 มีการทดลองใชระบบที่มีการ
ปรับเปลี่ยนและมผีลการดาํเนินงานทีด่ี  ซ้ําหลายๆคร้ังจน
ไดแนวปฏิบัติที่ดจีึงมีการเผยแพร 

จากการดําเนนิงานในปการศึกษา 2559 ไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทําโครงการบริการ
ที่ดี  ทางศูนยไดมีการกําหนดแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
ดําเนินการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปนแนวปฏิบตัิที่ดีของ
ศูนยนครนายก ตอไป  

1. แผนกลยุทธศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560)  
2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
3. ระบบและกลไกลการบริการวิชาการแกสังคม 
4. สรุปกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ 
   เสริมสรางองคความรูในการดแูลเด็กปฐมวัย (สื่อการเรียนรู 
   สําหรับเด็กปฐมวัย) กลุมเปาหมาย ศิษยเกา ครูปฐมวัยใน 
   พื้นที่จังหวัดนครนายก และจงัหวัดปราจีนบุรี   
5. สรุปกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
    โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
    การคิดสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด 
    นครนายก  
6. สรุปกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ 
   สอนนักศึกษาเพื่อเสิรมสรางทักษะในศตวรรษที่  21   
7. บันทึกนําสงผลการดําเนินงานดานบริการวิขาการประจําป 
    งบประมาณ 2560 สงมหาวทิยาลัย เพื่อทราบ 
8. หนังสือขออนุมัติดําเนินการโครงการความพึงพอใจของ 
    ผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตาํบลตางๆ/เทศบาล 
    ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น 44  
    หนวยงาน  
9. เอกสารหนังสือสัญญาจางรับเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย 
    จากหนวยงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

  ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.3-A5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ศูนยการศึกษา มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการเพื่อพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ศูนยการศึกษา ไมมี
ก ร ะ บ ว น ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู
จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการเพื่อพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

5 
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ศนย. 4-A การขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมตามความเชี่ยวชาญ 
 

กระบวนการ : ศนย.4-A1 การบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญตามวัฒนธรรมสวนดุสิตกับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ : ศนย. 4-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรูและความเชีย่วชาญของบุคลากรตามอัตลกัษณ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ งนครนายก ไดจัดทํา
โครงการและกิจกรรมการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน คุณภาพการ ศึกษาภายใน โดย
คณะทํางานการจัดการความรูของศูนยนครนายก ได
ออกแบบกิจกรรมของโครงการการจัดการความรู ให
สอดคลองกับกระบวนการการจัดการความรูฯ ซึ่ง แผนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
ไดแก  

1. การกําหนดประเด็นความรู  
2. การกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  
3. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง   
4. จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร  
5. การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ทางศูนย

ไดรวมประชุมกับมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดประเด็นในการ
ทําการแลกเปลี่ ยนเ รียนรู  โดยในปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยเนนการทํา KM โดยใหหนวยงานเลือกประเดน็

1. คูมือ KM ศูนยฯ 
2. รายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2559  
3. เลมโครงการ สงเสริมศักยภาพนักศึกษาฝกสอนฯ 
4. บทสรุปประเดน็ความรู (สายวิชาการ) 
5. แผนการจัดประสบการณ 
6. เว็บไซดศูนยฯ 
7. รายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2559 
8. การทํา KM ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได  
   องคความรู ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ดานการ 
   วิจัย ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิาน แบงเปน 3  
   ประเด็นตามพันธกิจ ดังนี้ (คูมือ KM ศูนยการศึกษานอก 
    ที่ตั้งนครนายก)  

1. คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจายที่โปรงใส ชัดเจน 
2. จากงานวิจัย…สู…การตีพิมพวารสารวชิาการ 
3. แผนการออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูสาํหรับ 
   เด็กปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
 
 
 

ศนย. 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ที่มีผลกระทบ หรือเปนเร่ืองที่จําเปน เชน เร่ืองที่บุคลากร
ทั่ ว ไปไมทราบและจํา เปนตองทราบเพื่ อให เ กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถเกิดการถายทอดงาน เกิดคูมือ
การปฏิบัติงาน และสามารถทํางานทดแทนกันได ในป
การศึกษา  2559  ทางศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เลือกประเด็นสําหรับการทํา KM โดยนํานโยบายจาก
มหาวิทยาลัย มาจัดประชุมรวมกันในศูนยเพื่อกําหนด
ประเด็นความรูใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและแผนกล
ยุทธของศูนย  ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ดาน
การวิจัย ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบกิจายที่
โปรงใส ชดัเจน 

2. จากงานวจิัย…สู…การตีพิมพวารสารวชิาการ 
3. แผนการออกแบบการจัดประสบการณ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก  

- นักศึกษานาํองคความรูที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรม ให ออกมาในรูปของแผนการจัดประสบการณ
เรียนรูสําหรับ เด็กปฐมวัย Best Practice โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวฒุิ คอยตอบขอซักถาม
เก่ียวกับกระบวนการ ทาํแผนการจัดประสบการณฯอยาง
ละเอียด เพื่อใหไดขอมูลที่มีความชัดเจน และถูกตอง  

- นักศึกษาอาสาสมัครปรับรูปแบบแผนการจัด 
ประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ใหสอดคลองกับ
หนวยการเรียนรูของโรงเรียนตนเอง     

จากผลการดาํเนินงานในป 2559 ทางศูนยไดทาํ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 3 ประเด็นดังกลาวขางตน โดยได
สนับสนนุใหบุคลากร จํานวน 1 คนไปเขารับการอบรมดาน
การจัดทํา km และนาํความรูทีไ่ดรับจากการอบรมมา
ถายทอด และจัดใหมีการจัดทาํแผนจัดการการเรียนรูของ
แตละพันธกิจ และไดรายงานความคืบหนาตอมหาวิทยาลัย
ทุก 2 เดือน (ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรูระดบั
มหาวิทยาลยั) โดยใหตัวแทนบคุลากรที่เขาอบรมนํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากที่ประชุมมาแจงตอคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรูของศูนย  
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จากการดําเนนิการแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป
การศึกษา 2559 ของศูนยนครนายก ทาํใหได 

- แผนการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับครูปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
โดยแผนดงักลาวไดถูกนาํไปปรับใชสาํหรับการจัดการเรียน
การสอนใหนักศึกษาของศูนย 

 
- คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจายที่

โปรงใส ชดัเจน สามารถใชเปนคูมือในการสอนงาน 
ถายทอดงานระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 

- ไดวารสารวิจัย อนาคตวิทยาทางการศึกษา 
  สําหรับแนวทางในการดําเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรูของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกในปการศึกษา 
2560 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงานในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไดตั้งเปาใหบุคลากรประจํา
ศูนย รอยละ 10 ตองมีคูมือปฏิบัติงาน รวมถึงเปาหมายใน
การออกวารสารวิจัยอนาคตวทิยาทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 
ในชวงป 2561-2562 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย. 4-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการรวบรวม
องคความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ 

ศูนย การศึกษา มี  
ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการรวบรวม
องค ความ รู  และ
ความเชี่ยวชาญของ
บุ คล ากรตาม อั ต
ลักษณ 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการรวบรวม
องคความ รู  และ
ความเชี่ยวชาญของ
บุ คลากรตามอั ต
ลักษณ 

5 
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กระบวนการ : ศนย.4-A2 การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการทาํนบุํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ : ศนย.4-A2.1 รอยละของโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนโครงการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่มีความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนโครงการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

แทนคา                                                         
1
4
 x 100 = 25 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของโครงการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ) 

แทนคา                                                         
25
5

 x 5 = 25  

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมกีารประชุม
วางแผนรวบรวมกิจกรรมที่งานทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
(งานประเพณีวฒันธรรม) พึงมีเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร 
ไดปฏิบตัิกิจกรรมตามประเพณวีัฒนธรรม รวมกับผูมสีวน
เก่ียวของที่รวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
ในป 2559 ดังนี ้

- โครงการรักษผาซิ่นสืบสานถ่ินไทยงาม 
- โครงการตามแนวพระราชดําริ 
- โครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย 
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

2. ดําเนินการจัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมและ
เสนอชื่อคณะผูรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ พิจารณา  

- กรณีผานอนุมัติ ดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามแผนที่วางไว 

- กรณีไมผานอนุมัติ ปรับปรุงแกไขโครงการ
และเสนออีกคร้ัง 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยดํา เนินการใน
กิจกรรมนั้นๆ ตามคณะผูรับผิดชอบไดมีขอตกในการทํา
โครงการ/กิจกรรมที่วางไว 

3. หลักสูตรมีการประเมินผลและสรุปโครงการ/
กิจกรรม ปญหาอุปสรรค ระยะเวลา การบรรลุความสําเร็จ
ของโครงการ โดยผูปฏิบัติกิจกรรมและผูมารวมงาน  

1. รายงานการประชุม วาระที่ 1.3/23 กันยายน 2559 เร่ือง 
    แจงเพื่อทราบ การวางแผนกิจกรรม/โครงการ 
    ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการประจําป 2559 

- โครงการรักษผาซิ่นสืบสานถ่ินไทยงาม 
- โครงการตามแนวพระราชดําริ 
- โครงการสนุกหรรษา-วัฒนธรรมไทย 
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

 

x 100 

x 5 
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4. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนา
กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

4-A3.1 จํานวนโครงการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของโครงการ

ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมทั้งหมด 

25 5 
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กระบวนการ : ศนย.4-A3 พัฒนาแนวปฏิบัตทิี่ดีในการทาํนบุํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ : ศนย.4-A3.1 พัฒนาแนวปฏิบตัิที่ดีในการทาํนบุํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. หลักสูตรมีการวางแผนในการสรางผลงานทาง

วิชาการซึ่งอาจารยแตละทานจะตองมีการทําผลงานทาง

วิชาการในเร่ืองของงานวิจยัและบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการซึ่งจะตองมีความสอดคลองในเร่ืองของอัตลักษณ 

และ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. อาจารยแตละทานไดมีการทําผลงานวิชาการ

ตางๆ เชน งานวิจัยในชั้นเรียน บทความวิชาการ ซึ่ง 

อาจารยชัชรี สุนทราภัย ได เขียนบทความวิชาการ เร่ือง 

บุคลิกภาพดานทวงทีและอิริยาบถ สําหรับครูปฐมวัย ซึ่ง

เปนบทความที่สอดคลองกับอัตลักษณและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และไดตีพิมพลงวารสาร อนาคต

วิทยาทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นับวาเปนการเผยแพรองค

ความรูางๆที่เก่ียวของในเร่ืองของบุคลิกภาพที่ดี การวางตัว 

ใหเหมาะสมในการเปนครูปฐมวัยที่ดี และ เปนแนวทางใน

การปฏิบัติที่ดี เพื่อเปนการพัฒนาใหนักศึกษาเปนครูที่ดีใน

อนาคตตอไป 

3. มีการประเมินดานบุคลิกภาพและการแตงกาย
อยางสม่ําเสมอกอนเขาชั้นเรียนเพื่อใหเปนมาตรฐาน และ
ถูกตองตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4. หลังจากที่ไดมีการดําเนินการตามกระบวนการ

ดูแลนักศึกษาในเร่ืองของบุคลิกภาพที่ดีแลว พบวาเปนไป

ในทางที่ดี ซึ่งจะมีการพัฒนาและใชในปตอๆไป 

1. บทความวิชาการเร่ืองบุคลิกภาพทวงทีและอิริยาบถสําหรับ 
   ครูปฐมวัย 
 

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 
ศนย.4-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า  มี
กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูจากการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ม มี
กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูจากการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
เปนแนวปฏิบัติที่ดี 

5 
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ศนย. 5-B การจัดการคุณภาพดานบุคลากร 
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
 

กระบวนการ : ศนย.5-B1 การสนับสนนุใหอาจารยจดัทาํบทความวิชาการ, ผลงานวิชาการ, ตําแหนงทางวิชาการ,  
                   คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B1.1 รอยละของอาจารยประจาํที่มีบทความวชิาการหรือผลงานทางวชิาการ  
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจาํที่มีบทความวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ  ในปการศึกษานัน้ๆ 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

แทนคา                                                         
3
8
 x 100 = 37.5 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีบทความวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                         
37.5
30

 x 5 = 6.25 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนางานวชิาการของบุคลากรโดยมี
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการดําเนินการไวดังนี้  
1. กําหนดการทําผลงานทางการวิจัยและการเขียนบทความ
ทางวชิาการไวในภาระงานหลักของอาจารยโดยกําหนดให
อาจารยตองเขียนบทความทางวิชาการในความเชี่ยวชาญใน
วิชาทีส่อนหรือสาขาที่เชี่ยวชาญอยางนอยภาคเรียนละ 1 
บทความเพื่อลงวารสาร 2. จัดตัง้ศูนยวิจัย (Research 
center) ไวคอยใหบริการบุคลากรในการใหคําปรึกษา  
3. พัฒนาวารสารการวิจัยของศูนยการศึกษา มีคณะ 
กรรมการกลั่นกรองจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐาน TCI  

2. การดําเนินงานดานการสนับสนุนใหอาจารย
เขียนบทความการวิจยัและบทความวิชาการในปที่ผานมา
พบ วามีอาจารยนาํเสนอบทความทางวิชาการ จํานวน 2 
คน บทความและบทความทางวจิัย จํานวน 6 คน จัดตัง้
ศูนยวิจัยทีป่ระกอบดวยอุปกรณ เคร่ืองมือและสิ่งสนบัสนนุ
ดานการวิจัย เชน เจาหนาที่ใหบริการใหคําปรึกษาเสนอแนะ
ดานการวิจัย เคร่ืองคอมพิวเตอรสาํหรับสบืคนจํานวน 4 เคร่ือง  

1. แผนกลยุทธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557 – 2560) 
2. ภาระงานอาจารยผูสอน 
3. บทความทางวิชาการของอาจารย 
4. เอกสารประกอบการสอนของอาจารย 
5. วารสารของศูนยการศึกษา 
6. หองปฏิบัติการทางการวิจัย 
7. ชื่อบทความ 

7.1 การประมาณคาความสามารถของผูสอบจากเวลาที่ใช 
     ในการตอบขอสอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
     ดวยคอมพิวเตอร The Estimation Examiner’  
     ability  from The Respond Time Testing of  
     The Computer Adaptive Testing 
     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
7.2 บุคลิกภาพดานทวงทีและอิริยาบถ สําหรับครูปฐมวัย 
     Personality in Motion and Appearance for  
     Early Childhood Teacher โดย ชชัรี  สุนทราภัย 
7.3 บทความปริทัศนหนงัสือวิธวีิทยาการวิจัยสําหรับเด็ก 
     ปฐมวัย Research Methods in Early Childhood   

x 5 

x 100 

ศนย. 5 การบริหารจัดการ 
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โปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันสูงที่มี
ลิขสิทธิ์ไดแก โปรแกรม SPSS AMOS EQS Mplus  และ
LISREL เปนตน มีหนงัสือเก่ียวกับการวิจัยเชิงประมาณ 

3. ศูนยการศึกษาไดกําหนดใหการพัฒนาอาจารย
ใหไดตําแหนงทางวิชาการเปนกลยุทธของศูนยการศึกษา
โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรเพือ่สงเสริมการดําเนินการไว
ดังนี้ 1. กําหนดการทาํผลงานทางการวิจัยและการเขียน
บทความทางวชิาการไวในภาระงานหลักของอาจารย 2.
อาจารยผูสอนจะตองจัดทาํเอกสารประกอบการสอนตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางนอยภาคเรียนละ 1 
เลม 3. มีนโยบายบายใหอาจารยผูสอนเลือกสอนในรายวิชา
ที่ตนเองถนัดและมีความเชี่ยวชาญและสอนรายวชิาเดิมใน
แตละภาคเรียนเพื่อ 4. จัดตั้งศูนยวิจัย (Research center) 
ไวคอยใหบริการบุคลากรในการใหคําปรึกษา 5. พัฒนา
วารสารการวิจัยของศูนยการศึกษา มีคณะกรรมการ
กลั่นกรองจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐาน TCI  

4. การดําเนินงานดานการสนับสนุนใหอาจารย
พบวา มีอาจารยทีไ่ดรับตาํแหนงทางวชิาการเพียง 1 คน  

จากผลการดํา เนินงานในปที่ผานมาศูนย
การศึกษาไดมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมทั้งประเมินจาก
ผลงานทางวิชาการของอาจารยพบวา เปนที่นาพึงพอใจ
เปนไปตามเปาหมายที่วางไวคือปการศึกษาละ 1 คน 

การประเมินปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
พบวา อาจารยประจําหลักสูตรสวนใหญเปนอาจารยที่เขา
มาบรรจุใหมยังมีอายุงานไมเปนไปตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

2nd Edition โดย พัฒนพงศ ตนัเจริญ 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.5-B1.1 อาจารยประจํา รอยละ 30 ของอาจารย
ประจําทั้งหมดมีบทความวชิาการหรือผลงานทางวิชาการ 

37.5 5 
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กระบวนการ : ศนย.5-B1 การสนับสนนุใหอาจารยจดัทาํบทความวิชาการ, ผลงานวิชาการ, ตําแหนงทางวิชาการ,  
                   คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ : ศนย.5.-B1.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

(จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษาปจจุบัน – จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในปการศึกษาที่ผานมา)  

                                        จํานวนอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษาที่ผานมา 

แทนคา                                                         
1
1
 x 100 = 100 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                         
100
10

 x 5 = 50 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. ศูนยการศึกษานอกทีต่ั้งนครนายกไดกําหนดให
การพัฒนาอาจารยใหไดตาํแหนงทางวชิาการเปนกลยุทธ
ของศูนยการศึกษา โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อ
สงเสริมการดําเนนิการไวดงันี้ 1. กําหนดการทําผลงาน
ทางการวจิัยและการเขียนบทความทางวิชาการไวในภาระ
งานหลักของอาจารย 2. อาจารยผูสอนจะตองจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดอยางนอยภาคเรียนละ 1 เลม 3. มีนโยบายบายให
อาจารยผูสอนเลือกสอนในรายวิชาที่ตนเองถนัดและมีความ
เชี่ยวชาญและสอนรายวชิาเดิมในแตละภาคเรียนเพื่อลง
วารสาร 4. จัดตั้งศูนยวิจัย (Research center) ไวคอยให 
บริการบุคลากรในการใหคําปรึกษา 5. พัฒนาวารสารการ
วิจัยของศูนยกากรศึกษา มีคณะกรรมการกลั่นกรองจาก
บุคคลภายนอกตามมาตรฐาน TCI  

2. การดําเนินงานดานการสนับสนุนใหอาจารย
พบวา มีอาจารยทีไ่ดรับตาํแหนงทางวชิาการเพียง 1 คน  

3. จากผลการดํา เนินงานในปที่ผานมาศูนย
การศึกษาไดมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมทั้งประเมินจากผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยพบวา เปนที่นาพึงพอใจเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวคือปการศึกษาละ 1 คน 

1. คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการของ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 

 

 

 

x 5 

x 100 
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4. การประเมินปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะพบวา 
อาจารยประจาํหลักสูตรสวนใหญเปนอาจารยที่เขามาบรรจุใหม
ยังมีอายงุานไมเปนไปตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.5-B1.2 อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ของอาจารยประจําทั้งหมดของศูนย
การศึกษา 

100 5 
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กระบวนการ : ศนย.5-B1 การสนับสนนุใหอาจารยจดัทาํบทความวิชาการ, ผลงานวิชาการ, ตําแหนงทางวิชาการ,  
                   คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B1.3 รอยละของอาจารยประจาํทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในปการศึกษาปจจุบัน 
จํานวนอาจารยประจาํทีท่ั้งหมด 

แทนคา                                                         
2
8
 x 100 = 25 

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากขอ 1 
รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ)  

แทนคา                                                         
25
33

 x 5 = 3.78 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีแผนในการ
พัฒนาอาจารยใหอาจารยเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกใน
สาขาที่เก่ียวของกับการศึกษาทีศู่นยการศึกษาเชี่ยวชาญ 
เชน การศึกษาปฐมวัย  การวิจยั จิตวิทยาการศึกษา  
เปนตน และสนับสนนุเคร่ืองมือในการจบการศึกษาหรือ 
การเรียน เชน หนังสือตาํราใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย
หรือดุษฎีนิพนธ 

2. ในปการศึกษาที่ผานมาพบวา ศูนยการศึกษามี
อาจารยที่จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 2 คน 

3. จากการประเมินพบวา สวนใหญอาจารย
ประสบปญหาการเขาสอบในการศึกษาตอเนื่องจากมีเกณฑ
ที่ยากข้ึนและเร่ืองทุนการศึกษาและใชเวลาในการศึกษานาน 

4. ในปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษาจึงได
จัดเตรียมแผนการรับอาจารยทีจ่บการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกแลวเพื่อจะไดนาํมาตอยอดความเชี่ยวชาญ      

1. แผนกลยุทธของศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557 – 2560) 

2. หองปฏิบัติการทางการวิจัย 

3. รายชื่อพรอมคุณวุฒิอาจารยที่จบปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.5-B1.3 รอยละ 33 ของอาจารยประจําทั้งหมดของ
ศูนยการศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

25 3.78 

 
 
 

x 5 

x 100 
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การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กระบวนการ : ศนย.5-B2 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B2.1 รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมดของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
            ในสาขาวชิาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 
ขอ 1. สูตรการคํานวณ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ  
ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป ในปการศึกษานั้นๆ 

จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด 

แทนคา                                                        
5
12

 x 100 =  41.67    

ขอ 2. การแปลงคาคะแนน ตามสูตร 

รอยละของบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมดของศูนยการศึกษาทีไ่ดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิาชีพ 
ไมต่ํากวา 18 ชัว่โมงตอป จากขอ 1 

รอยละของคาเปาหมาย (ในปการศึกษานัน้ๆ) 

แทนคา                                                        
41.67
30

 x 5 = 6.94    

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถตามความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญใน
ดานสายงานและมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะแตละตําแหนงเปนกลยุทธยุทธในการดําเนินงาน
และเปนเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรของศูนยโดยมี
การจัดทําคูมือการพัฒนาบุคลากรเปนแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสมรรถนะของการ
ดําเนินงาน มีการจัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร 

2. ในปที่ผานมาศูนยการศึกษาไดมีกระบวนการ 
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรโดยผาน
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงานและความเชี่ยวชาญในสายงานของแตละ
ตําแหนงโดยการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและความ
เชี่ยวชาญทางสายงาน การสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงาน ดวยการศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

1. คูมือการพัฒนาบุคลากร 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ ของศูนยการศึกษา  

   โครงสรางศูนยการศึกษา โครงสรางบุคลากร 

   การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตําแหนงงาน 

3. กระบวนการพัฒนาบุคลากร ในการการเพิ่มพูนความรู 

    ตามสายงานและตําแหนงงาน เชน โครงการพัฒนา 

    บุคลากร การอบรมบุคลากร และการศึกษาดูงาน 

 4. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะความ 

     เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามสมรรถนะของตําแหนงงาน  

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บันทึกโครงการ/คําสั่ง/ 

     ใบประกาศนยีบัตร 

5. ผลการประเมินตามสมรรถนะของแตละตําแหนง 

   บันทึกเก่ียวกับการประเมนิตามระเบียบขอบังคับของ 

    มหาวิทยาลยัฯ 

 6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการประเมินบุคลากร 

    รายงานการประชุมการประเมินบุคลากรตามรอบการ 

  x 100 

  x  5 
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ภายนอกหนวยงานเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางาน
และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ
หนวยงาน มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญโดยมีการจัดสรรงบประมาณไวปละ 50,000 บาท
โดยใชเงินรายไดของศูนยซึ่งกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
ทําใหบุคลากรมีความรูและความเขาใจดานการปฏิบัติงาน
ตามสายงานของตนเองมากข้ึน          

3. จากผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
ศูนยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนํา
ความรูมาประยุกตใชกับการดําเนินงานในหนาที่อยางมี
คุณภาพ และสามารถถายทอดความรูไปยังบุคลากรใน
หนวยงานพรอมทั้ งสามารถแกไขขอบกพรองในการ
ดําเนินงานได เชนการพัฒนารูปแบบการตอบแบบประเมิน
ออนไลนในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานภาครัฐและมีการพัฒนาระบบจากองคความรูที่ได
ในการอบรมโดยบุคลากรที่เขารับการอบรมจะนําความรูที่
ไดมาตอยอดโดยการถายทอดและพัฒนาการปฏิบัติงาน
รวมกันในหนวยงาน 

4. ผลการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถตามสายงานแตละตําแหนง จะมีการ
ประ เมิ นผลกา รป ฏิบั ติ ง านตามตํ า แหน ง ในแต ล ะ
ปงบประมาณเพื่อเปนการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามสายงานและตามตําแหนงงาน ซึ่งผลการ
ประเมินจะใหข อ เสนอแนะเปนรายบุคคล เพื่ อนํ า
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนโดยในปตอไปศูนยจะพิจารณาพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานการ
วิจัย ดานการจัดทําแผนกลยุทธ ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี เปนตน 

    ประเมิน 

 7. ผลการประเมินบุคลากรสายสนับสนนุ  

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

รอยละ คาคะแนน 

ศนย.5-B2.1 รอยละ 30 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ของศูนยการศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในสาขาวิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 

41.67 5 
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กระบวนการ : ศนย.5-B3 การสนับสนนุการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B3.1 หนวยงานสนบัสนุนมีการสนบัสนนุใหบคุลากรในสังกัดมีการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีการดําเนินการ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานขามสายงาน ดังนี้  

1. การดํา เนินงานแบบขามสายงาน เปนการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรในแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานในสวนงานอ่ืนได ตามศักยภาพของบุคลากรซ่ึง
สามารถปฏิบัติงานไดมากกวา 1 ตําแหนง มีลักษณะเปนการ
สรางทีมงานเพื่อใหสัมฤทธิผลของงานเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว ศูนยจัดใหมีหนวยงานโครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในหลายสายงานมารวมปฏิบัติงานของศูนย
ใน 2 โครงการหลักคือ โครงการบริการทางวิชาการดานการ
ใหบริการจัดเลี้ยงหรือจัดประชุมสัมมนาและโครงการ
ใหบริการดานการเปนที่ปรึกษางานวิจัยและประเมิน
หนวยงานในทองถ่ิน โดยมีการแตตั้งคณะกรรมการดําเนินงา
นากหลายสวนงานของศูนยมารวมมือกันปฏิบัติหนาที่และมี
ภาระงานในการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามคูมือการพัฒนา
บุคลากร 

2. ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากศูนย
การศึกษา ในการปฏิบัติงานขามสายงานของบุคลากรจะเปน
การปฏิบัติงานเปนทีม โดยปฏิบัติงานดานงานวิจัยเพื่อรองรับ
การทํางานวิจัยใหกับหนวยงานภายนอกในการดําเนินการ
ตั้งแตกระบวนการออกแบบวิจัย ติดตอประสานงานพื้นที่ 
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและจัดทําเลมรายงานฉบับ
สมบูรณในรอบปที่ฝายมาศูนยไดดําเนินการประเมินความพึง
พอใจใหกับหนวยงานสวนทองถ่ินกวา 50 หนวยงานและ
ประเมินโครงการคุณธรรมและความโปรงใสหนวยงาน
ภาครัฐแกกวา 170 หนวยงานดําเนินการภายใตเงื่อนไขของ
ความสามารถและพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีอยู 
โครงการบริการทางวิชาการดานการใหบริการจัดเลี้ยงหรือ
จัดประชุมสัมมนาโดยอาศัยศักยภาพของบุคลากรในแตสวน
งานมาชวยกันในหนาที่ตาง ๆ เชนจัดสถานที่ จัดเลี้ยง จัด
หองประชุมสัมมนามีหนวยงานมาใชบริการเปนระยะทุก
สัปดาห 

1. คูมือการพัฒนาบุคลากร 

   ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ ของศูนยการศึกษา  

    โครงสรางศูนยการศึกษา โครงสรางบุคลากร 

    การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตําแหนงงาน 

2. บันทึกโครงการ/คําสั่ง   

   ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ โครงการพิเศษ 

3. ภาระงานตามตําแหนงงานทีข่ามสายงาน 
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3. ในการติดตามผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ
ใชการประเมินติดตามโดยการประชุมเปนระยะและ
ตรวจสอบจากหนวยงานที่วาจางใหเราดําเนินการพบวายังคง
มีหนวยงานเดิมใหความเชื่อมั่นเลือกศูนยในการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่องจากเหตุผลการของการประเมิน
ประสิทธิภาพจากการทํางานโดยเลือกวาจางดวยวิธีพิเศษไม
ตองแขงขันและมีการประเมินผลการดําเนินงานจากหัว
หนวยงานที่มหาวิทยาลัยเขาไปรับดําเนินโครงการ 

4. จากผลการดําเนนิงานทีผ่านมาเราพบวามี
จํานวนบุคลากรในการใหบริการวิชาการไมเพียงพอจึงทําให
ศูนยไมสามารถรับงานที่มีความตองการที่มีปริมาณมากได 
เชน การเขาไปดําเนนิการประเมินในจังหวัดใหญ เชน
นครราชสีมา อยุธยา เปนตนและบุคลากรมีภาระงานประจํา
ซึ่งบางคร้ังกระทบตอมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
ศูนยจึงตองเลือกปริมาณงานที่เหมาะและเพิ่มบุคลากรโดย
จางเฉพาะโครงการเพื่อไมใหกระทบกับรายจายตนทนุของ
มหาวิทยาลยัที่เพิ่มข้ึน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.5-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรใน
สังกัดมีการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

ศูนยการศึกษา มี 
การสนับสนุนให
บุคลากรในสังกัด
มีการปฏิบัติงาน
แบบขามสายงาน 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
การสนับสนุน ให
บุคลากรในสังกัดมี
การปฏิบัติงานแบบ
ขามสายงาน 

5 
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กระบวนการ : ศนย.5-B4 การสงเสริมสมรรถนะ และสนบัสนนุใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ  
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B4.1 ระบบและกลไกสงเสริมสมรรถนะ และสนับสนนุใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีระบบและ
กลไกสงเสริมสมรรถนะ และสนบัสนนุใหบุคลากรเติบโต
ตามสายอาชีพ   (Career Path)  ดังนี ้

1. มีการประกาศประชาสัมพนัธใหบุคลากรทราบ
ใหตรงตามตําแหนงงานของตนเอง  

2. มีคุณสมบัติตรงตามตาํแหนงที่ตองการ 
3. มีการทักษะ ประสบการณตรงตามสายงานและ

มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา  
4. มีการเติมโตตามสายอาชีพ (Career Path) มี

คุณสมบัติตรงตามที่ กบ.กําหนด โดยแตละคนจะมี
ขอกําหนดในการเติบโตตามสายอาชีพไมเหมือนกันข้ึนอยู
กับแตละตาํแหนงงาน   

5. มีการสนับสนุนและอบรมในการทําเอกสารเขา
สูตําแหนงงานในสายที่สงูตอไป  

ตําแหนงในสายสนับสนนุมี 5 ระดับ 
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
- ระดับเชี่ยวชาญ 
- ระดับชาํนาญการพิเศษ 
- ระดับชาํนาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 
บุคลากรในแตละสายงานจะทราบถึงการการ 

เติบโตของแตละสายอาชีพของตนเอง 

1. แผนกลยุทธศูนยการศึกษา (พ.ศ. 2557-2560) 

2. แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

3. ระบบและกลไกลการพฒันาบุคลากร 

4. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยสวดสุิตเร่ือง ตําแหนงพนักงาน 

   มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน พ.ศ.2557  

6. ข้ันตอนการแตงตั้งขาราชการและพนักงานสายสนบัสนนุ 

    ใหสูงข้ึน  

7. มาตราฐานกําหนดตาํแหนงงานทีไ่ดรับความเห็นชอบของ 

    คณะกรรมการบริหารงานบคุลมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

   สวนดุสติ  

 

 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.5-B4.1 ศูนยการศึกษามีระบบ และกลไกสงเสริม
สมรรถนะ และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 

ศูนยการศึกษา มี 
ระบบ และกลไก
สงเสริมสมรรถนะ 
และสนับสนุน ให
บุคลากรเติบโตตาม
สายอาชีพ 

ศูนยการศึกษา ไมมี 
ระบบ และกลไก
สงเสริมสมรรถนะ 
และสนับสนุนให
บุ ค ล า ก ร เ ติ บ โ ต
ตามสายอาชีพ 

5 
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กระบวนการ : ศนย.5-B5 การจัดการความรู และการถายทอดงานในองคการ 
ตัวบงชี้ : ศนย.5-B5.1 กระบวนการสรางความรูความเขาใจ ในการจัดการความรู และการถายทอดงาน 
            อยางเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดจัดทํา
โครงการและกิจกรรมการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะทํางานการจัดการความรูของศูนยนครนายก ได
ออกแบบกิจกรรมของโครงการการจัดการความรูให
สอดคลองกับกระบวนการการจดัการความรูฯ ซึง่ แผนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
ไดแก  

1. การกําหนดประเด็นความรู  
2. การกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย  
3. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง   
4. จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร  
5. การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 
จากการดําเนนิงานในปการศึกษา 2559 ทางศูนย

ไดรวมประชุมกับมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดประเด็นในการ
ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยในปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลยัเนนการทาํ KM โดยใหหนวยงานเลือก
ประเด็นที่มีผลกระทบ หรือเปนเร่ืองที่จําเปน เชน เร่ืองที่
บุคลากรทั่วไปไมทราบและจาํเปนตองทราบเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถเกิดการถายทอดงาน เกิดคูมือ
การปฏิบัติงาน และสามารถทํางานทดแทนกันได ในป
การศึกษา  2559  ทางศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เลือกประเด็นสําหรับการทาํ KM โดยนํานโยบายจาก

1. ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. ภาพเขาอบรม KM ในมหาวทิยาลัย 
3. ภาพกิจกรรมการอบรมการเขียนแผนฝกปฏิบัตกิาร 
    ของนักศึกษาชั้นปที่ 5  
4. เลมสรุปรายการงานการจัดโครงการ 
5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ KM ระดับศูนย 
6. รูปเลม KM ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  
7. วารสารวิจัย อนาคตวิทยาทางการศีกษา 
8. เลมคูมือการปฏิบัติงานของสายสนบัสนุน  
9. การทํา KM ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  
   ไดองคความรู ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบณัฑิต  
    ดานการวิจัย ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิาน  
    แบงเปน 3 ประเด็นตามพันธกิจ ดังนี้ (คูมือ KM ศูนย 
    การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก)  

1. คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจายที่โปรงใส  
   ชัดเจน 
2. จากงานวิจัย…สู…การตีพิมพวารสารวชิาการ 
3. แผนการออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูสาํหรับ 
   เด็กปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
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มหาวิทยาลยั มาจัดประชุมรวมกันในศูนยเพื่อกําหนด
ประเด็นความรูใหสอดคลองกับมหาวิทยาลยัและแผนกล
ยุทธของศูนย  ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ดาน
การวิจัย ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบกิจายที่
โปรงใส ชดัเจน 

2. จากงานวจิัย…สู…การตีพิมพวารสารวชิาการ 
3. แผนการออกแบบการจัดประสบการณเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
จากผลการดาํเนินงานในป 2559 ทางศูนยไดทาํ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 3 ประเด็นดังกลาวขางตน โดยได
สนับสนนุใหบุคลากร จํานวน 1 คนไปเขารับการอบรมดาน
การจัดทํา km และนาํความรูทีไ่ดรับจากการอบรมมา
ถายทอด และจัดใหมีการจัดทาํแผนจัดการการเรียนรูของ
แตละพันธกิจ และไดรายงานความคืบหนาตอมหาวิทยาลัย
ทุก 2 เดือน (ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรูระดับ
มหาวิทยาลยั) โดยใหตัวแทนบคุลากรที่เขาอบรมนํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากที่ประชุมมาแจงตอคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรูของศูนย  

จากการดําเนนิการแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป
การศึกษา 2559 ของศูนยนครนายก ทาํใหได 

- แผนการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับครูปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
โดยแผนดงักลาวไดถูกนาํไปปรับใชสาํหรับการจัดการเรียน
การสอนใหนักศึกษาของศูนย 

- คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจายที่
โปรงใส ชดัเจน สามารถใชเปนคูมือในการสอนงาน 
ถายทอดงานระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 

- ไดวารสารวิจัย อนาคตวิทยาทางการศึกษา 
  สําหรับแนวทางในการดําเนนิงานแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกในปการศึกษา 2560 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงานในการพฒันา
ศักยภาพของบุคลากร ไดตัง้เปาใหบุคลากรประจําศูนย 
รอยละ 10 ตองมีคูมือปฏิบัติงาน รวมถึงเปาหมายในการ
ออกวารสารวิจัยอนาคตวิทยาทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 
ในชวงป 2561-2562 
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คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

 ผาน  ไมผาน คาคะแนน 

ศนย.5-B5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสรางความรู
ความเขาใจในการจัดการความรู และการถายทอดงานอยาง
เปนรูปธรรม 

ศูนยการศึกษา มี
กระบวนการสราง
ความรูความเขาใจ 
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ความ รู  และการ
ถายทอดงานอยาง
เปนรูปธรรม 

ศูนยการศึกษา ไมมี
กระบวนการสราง
ความรูความเขาใจ 
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ความรู  และการ
ถายทอดงานอยาง
เปนรูปธรรม 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินของศูนยการศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 

 

ตารางสรุปผลการประเมินรายตวับงช้ี ปการศึกษา 2559  

พันธกิจ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได 

ดานการผลิตบัณฑิต 
ศนย.1-A1.1 นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามที่หลักสูตร 
                กําหนดที่ระบุไวใน มคอ.2 

ผาน 5 

ศนย.1-A1.2 นักศึกษาทุกชั้นปของหลักสูตรมีการเสริมประสบการณ 
                 ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รอยละ 50 

รอยละ 65.32 5 

ศนย.1-A1.3 นักศึกษารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ฝก 
                ประสบการณวิชาชีพในปการศึกษานั้นๆ  ตองฝกงาน 
                ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence 
                Center) และ โรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU) 

รอยละ 100 5 

ศนย.1-A2.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการในการสนับสนุนหลักสูตรเพื่อ 
                พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความ 
                เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการ 
                กับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผาน 5 

ศนย.1-A2.3 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีระบบการเพิ่ม 
               สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับ 
               ระบบการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา 
               ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผาน 5 

ศนย.1-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสนับสนุนใหหลักสูตรมีระบบ 
                สงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/หรือไดรับรางวัล 
                  ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ

ผาน 5 

ศนย.1-A3.2 นักศึกษารอยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวม 
                ประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติไดรับ 
                รางวัล และมีการถายทอดองคความรูสูหนวยงานภายใน 
                และองคการภายนอก 

รอยละ 0 0 

ศนย.1-A4.1 ศูนยการศึกษาและหลักสูตรมีระบบการใหคําปรึกษาทาง 
               วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ผาน 5 

ศนย.1-A5.1 จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขายคิดเปน รอยละ 10  
                ของจํานวนศิษยเกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 27.03 5 

ศนย.1-A6.1 ศูนยการศึกษามีการบริการบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ผาน 5 
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พันธกิจ/ตัวบงชี้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได 

ศนย.1-B1.1 หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนดใน 
                หลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7) รอยละ 85 

100 5 

ศนย.1-B1.2 ศูนยการศึกษาสงเสริมใหหลักสูตรที่เปนอัตลักษณที่ศูนย 
                การศึกษาเปดสอนมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก  
                    รอยละ 50 และบันทึกขอมูลในระบบ CHEQA Online ครบทุกขอ 

รอยละ 0 0 

ศนย.1-B2.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหหลักสูตรมีการจัดการ 
                เรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active 
                Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาทั้งหมดในป 
                การศึกษา 2559 

รอยละ 100 5 

ศนย.1-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีการสอดแทรก 
                ภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

ผาน 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการผลิตบัณฑิต - 4.29 
ดานการวิจัย 
ศนย.2-A1.2 รอยละ 30 ของงานวิจัยทั้งหมดของศูนยการศึกษาเปน 
                ผลงานวิจัยตามอัตลักษณ หรือที่เก่ียวของ  

รอยละ 88.89 5 

ศนย.2-A2.1 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลง 
                ภายนอก รอยละ 30 ตองานวิจัยของศูนยการศึกษา 

รอยละ 33.33 5 

ศนย.2-A3.1 ศูนยการศึกษามีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการใหคําปรึกษา 
                รอยละ 60 ของสมาชิกที่เขารับการใหคําปรึกษาทั้งหมด 

รอยละ 90 5 

ศนย.2-A3.2 ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจ 
                ในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 

รอยละ 87.5 5 

ศนย.2-A4.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาการตีพิมพ 
                เผยแพรงานวิจัย และนวัตกรรมบทความวิจยั/นวัตกรรม 
                เพื่อใหไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1 

รอยละ 0 0 

ศนย.2-A5.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกลไกสงเสริมการนํานวัตกรรม 
                จากงานวจิัยไปตอยอดเชิงพาณชิย 

ผาน 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการวิจัย - 4.17 
ดานการบริการวิชาการ 
ศนย.3-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรู  
                 และความเชีย่วชาญของบุคลากรตามอัตลักษณของศูนยการศึกษา 

ผาน 5 

ศนย.3-A3.1 ศูนยการศึกษามีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน 
               เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ผาน 5 

ศนย.3-A3.2 ศูนยการศึกษามีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
               รวมกัน รอยละ 5 ของโครงการบริการวิชาการทัง้หมด 

รอยละ 33.33 5 
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พันธกิจ/ตัวบงชี ้ ผลการประเมิน คะแนนที่ได 

ศนย.3-A4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับ 
               หนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของโครงการบริการวิชาการ 
               ทั้งหมด 

รอยละ 66.67 5 

ศนย.3-A5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ 
               บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ด ี

ผาน 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการ - 5 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศนย.4-A1.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการรวบรวมองค 
                ความรู และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ 

ผาน 5 

ศนย.4-A2.1 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความรวมมือ 
                กับหนวยงานภายนอก รอยละ 5 ของโครงการทํานุบํารุง 
                ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

รอยละ 25 5 

ศนย.4-A3.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทํานุ 
               บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ด ี

ผาน 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5 
ดานการการบริหารจดัการ 
ศนย.5-B1.1 อาจารยประจํา รอยละ 30 ของอาจารยประจําทั้งหมด 
                มีบทความวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ 

รอยละ 50 5 

ศนย.5-B1.2 อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน รอยละ 
                10 ของอาจารยประจําทั้งหมดของศูนยการศึกษา 

รอยละ 100 5 

ศนย.5-B1.3 รอยละ 33 ของอาจารยประจําทั้งหมดของศูนยการศึกษา 
                ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 25 3.78 

ศนย.5-B2.1 รอยละ 30 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของศูนย 
                การศึกษาที่ไดรับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
                ในสาขาวิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 41.67 5 

ศนย.5-B3.1 ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ 
                ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

ผาน 5 

ศนย.5-B4.1 ศูนยการศึกษามีระบบและกลไกสงเสริมสมรรถนะ  
                และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 

ผาน 5 

ศนย.5-B5.1 ศูนยการศึกษามีกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  
                ในการจัดการความรู และการถายทอดงานอยาง 
                เปนรูปธรรม 

ผาน 5 

คะแนนเฉลี่ยดานการบริหารจัดการ - 4.83 
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ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SDU NKY QA ประจําปการศึกษา 2559 

 
พันธกิจ 

จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน     
ตัวบงชี ้

จํานวน 
ตัวบงชี้     

เชิง
ปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี้     

เชิง
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ดานการผลิตบัณฑิต 9 14 7 7 4.29 ระดับดี 
ดานการวิจัย 5 6 5 1 4.17 ระดับดี 
ดานการบริการวิชาการ 4 5 2 3 5 ระดับดีมาก 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 3 1 2 5 ระดับดีมาก 

ดานการบริหารจัดการ 5 7 4 3 4.83 ระดับดีมาก 
รวม 35 19 16 4.66 ระดับดีมาก 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเดน 
1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมรีะบบการใหคําปรึกษาดานงานวจิยั 
2. นักศึกษาทุกชั้นปของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมีการเสริมประสบการณวชิาชีพที่โรงเรียนสาธิต 
    ละอออุทิศ นครนายก 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกยังขาดในเร่ืองของการไดรับรางวัลจากการประกวดผลงาน 
   ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายกยังขาดในเร่ืองของบทความวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
    TCI group 1 
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ภาคผนวก 
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• วิธีการคํานวณผลการประเมิน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

      ลักษณะที่ 2 การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
 

 
พันธกิจ 

จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน     
ตัวบงชี ้

จํานวน 
ตัวบงชี้     

เชิงปริมาณ 

จํานวน 
ตัวบงชี้     

เชิงคุณภาพ 
ดานการผลิตบัณฑิต 9 14 7 7 
ดานการวิจัย 5 6 5 1 
ดานการบริการวิชาการ 4 5 2 3 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3 3 1 2 

ดานการบริหารจัดการ 5 7 4 3 
รวม 35 19 16 
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• ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมินรายตัวบงชี้  
 

ลักษณะที่ 1 : การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงปริมาณ 

• ประเมินผลจากเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว 
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง : นักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพที่ศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center)  หรือหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
คาเปาหมาย ปการศึกษา 2559 :  นักศึกษารอยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาทัง้หมดที่ฝกประสบการณวชิาชีพในป
การศึกษานั้น ๆ  ตองฝกงานที่ศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center) หรือหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการคํานวณ 
 
ขอ 1 รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพที่ ศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center)  หรือ
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย ตามสตูร            
 
                                               40  
                                               90 
 
ขอ 2 การแปลงคาคะแนน ตามสูตร  
 
                                              44.44 
                                                50    
          
ดังนั้น ผลการดาํเนินงานในตัวบงชี้ ไดระดับคะแนน 4.44 

 

 

 

 

 

 

 

x 100 =  44.44 

x 5 =  4.44 
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ลักษณะที่ 2 : การคํานวณผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 

• ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนน คือ 

ผลการประเมิน    

  ผานเกณฑการประเมิน   เทากับ  5 คะแนน   

                                 ไมผานเกณฑการประเมิน  เทากับ  0 คะแนน  

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวอยาง : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพฒันาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเปนสวนดสุิต 
(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน  
 

ไมผาน (ไมบรรล)ุ มหาวิทยาลัยไมมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผาน (บรรลุ) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมถึง 3R8C ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุข
ภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C ความเปนสวนดุสิต 

(SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน ตามเอกสารหลักฐานที่แสดง เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑการใหคะแนน ผานเกณฑการประเมิน ไดระดับคะแนน 5 
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• ตัวอยางสรุปผลการประเมินคุณภาพรายพันธกิจ 
1. นําคาคะแนนรายตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  

                              ผลการประเมินรายพันธกิจ            =   ผลรวมของคาคะแนนรายตัวบงชี้ทั้งหมด 
             จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 
 

  = 4.44+3+3+3+3+4+4+4+4+5+5+5+0+5 
                             14 

   =    3.74 
                     ดังนั้นผลการดาํเนินงานพนัธกิจที่ 1 ดานการผลิตบัณฑติ ไดระดบัคะแนน 3.74 

 
2. นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ

พันธกิจที่ 1  
 

พันธกิจ จํานวน
กระบวนการ 

จํานวน     
ตัวบงชี ้

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการ
ประเมิน 

ดานการผลิตบัณฑิต 11 14 3.74 ดี 
 

    การคํานวณผลการประเมินคุณภาพในพันธกิจอ่ืน ๆ ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิต 

• สรุปผลการประเมินคุณภาพภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
1. นําคาคะแนนรายตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  

2. นําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากขอ 1 มาเทียบกับระดับคะแนนของผลการประเมิน เพื่อสรุประดับคุณภาพ

รายพันธกิจและภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังตาราง 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
ท่ี ๐๓๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

..................................................................................... 
เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  
รองศาสตราจารยอุดม   พรประเสริฐ ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ประธานกรรมการ 
นางธมลวรรณ   เปรมศรี  รองประธานกรรมการ 
นางสาวรวี    ศิริปริชยากร กรรมการ 
นางนฤมล    โพธิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   
๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนพัฒนา ดําเนินงาน

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. กํากับ ติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ 
นางสาวสุปญญา   ยิ่งประเสริฐ 
นางสาวคนิตฐา   ปนทอง 
นางเอมิกา    รัตนมาลา 
นางสาวพันธุทิพย   สิงหปาน 
นางสาวชุติสา    นาคสัมฤทธิ์ 
หนาท่ี จัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่ม  อาหารวาง  สําหรับคณะกรรมการ และผูเขารวมตรวจ

ประเมิน, งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี 
นายสมชาย    จงรักษ 
นายประวิง    เอ่ียมเรือง 
นายนวพล    โพธิ์ทอง 
หนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ีการตรวจประเมิน, งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODz-f-Q7sYCFcUolAod-2oHeA&url=http://education.dusit.ac.th/logo.html&ei=ITuvVaDfCMXR0AT71Z3ABw&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNErnVmmDsbAZ8EkOjrVAmB5S-JD9g&ust=1437633679432916
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๔. คณะกรรมการฝายเครื่องเสียง 
นายวรฤทธิ์     อุจจาวี 
นายฉัตรชัย    ตนมงคลวัฒนา 
หนาท่ี ติดตั้งเครื่องเสียง  และควบคุมเครื่องเสียงตลอดการตรวจประเมิน, งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการรับผิดชอบตามพันธกิจ กระบวนการ และตัวบงช้ี 
ศนย. ๑ การผลิตบัณฑิต 
ศนย. ๑-A การพัฒนานักศึกษา  
๑.๑ กระบวนการ : ๑ -A๑ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพระหวางการศึกษา/การฝก

ประสบการณวิชาชีพท่ีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence Center) และโรงเรียน
เครือขายความรวมมือ (MOU) ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย. ๑-A๑.๑ นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพตามท่ีหลักสูตร
กําหนดท่ีระบุไวใน มคอ.๒  

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๑.๒ นักศึกษาทุกชั้นปของหลักสูตรมีการเสริมประสบการณท่ี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก รอยละ ๕๐ 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๑.๓ นักศึกษารอยละ ๕๐ ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีมีการฝก
ประสบการณวิชาชีพในปการศึกษานั้นๆ ตองฝกงานท่ีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก (Excellence 
Center) และโรงเรียนเครือขายความรวมมือ (MOU)  

นางสาวกุลธิดา   มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๑.๑, ศนย.๑-A๑.๒, ศนย.๑-A๑.๓ 

๑.๒ กระบวนการ : ๑-A๒ การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา (๓R๘C), ภาษาอังกฤษ, SDU 
SPIRIT, สุขภาวะ ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๒.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการในการสนับสนุนหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึง ๓R๘C ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดย
บูรณาการกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๒.๓ ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีระบบการเพ่ิม
สมรรถนะของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับระบบการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกับ
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

นางชัชรี   สุนทราภัย ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
นายจักรพันธ   อบอวล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๒.๑, ศนย.๑-A๒.๓ 
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๑.๓ กระบวนการ : ๑-A๓ การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงศักยภาพทางวิชาการและ

วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๓.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการสนับสนุนใหหลักสูตรมีระบบ

สงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/หรือไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๓.๒ นักศึกษารอยละ ๑๐ ของนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขารวมประกวด
ผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติไดรับรางวัล และมีการถายทอดองคความรูสูหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

นางสาวกุลธิดา   มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๓.๑, ศนย.๑-A๓.๒ 

๑.๔ กระบวนการ : ศนย. ๑-A๔ ระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต 
ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๔.๑ ศูนยการศึกษาและหลักสูตรมีระบบการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

นางชัชรี   สุนทราภัย ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๔.๑ 

๑.๕ กระบวนการ : ศนย. ๑-A๕ การสรางเครือขายศิษยเกาเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
หลักสูตร ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๕.๑ จํานวนศิษยเกาท่ีเปนเครือขายคิดเปนรอยละ ๑๐ ของ
จํานวนศิษยเกาท้ังหมดของศูนยการศึกษา 

วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย. ๑-A๕ 

๑.๖ กระบวนการ : ศนย. ๑-A๖ การบริการหลังสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร, สงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-A๖.๑ ศูนยการศึกษามีการบริการบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 
วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย. ๑-A๖.๑ 

 

ศนย. ๑-B การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
๑.๗ กระบวนการ : ศนย. ๑-B๑ สงเสริมใหหลักสูตรพัฒนา ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ และเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๑.๑ หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดใน

หลักสูตร (มคอ.๒ หมวด ๗ ขอ ๗) รอยละ ๘๕ 



105 
 

- ๔ - 
 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๑.๒ ศูนยการศึกษาสงเสริมใหหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณท่ีศูนย

การศึกษาเปดสอนมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก รอยละ ๕๐ และบันทึกขอมูลในระบบ CHEQA 
Online ครบทุกขอ  

นางสาวจิราภรณ    ยกอินทร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๑.๑, ศนย.๑-B๑.๒ 

๑.๘ กระบวนการ : ศนย. ๑-B๒ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active Learning) ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๒.๑ ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของรายวิชาท้ังหมดในป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

นางสาวจิราภรณ    ยกอินทร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๒.๑ 

๑.๙ กระบวนการ : ศนย. ๑-B๓ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการสอน และผลิตส่ือการเรียน
การสอน ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๓.๑ ศูนยการศึกษามีการสงเสริมหลักสูตรใหมีการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษท่ีเปนศัพทเฉพาะของสาขาวิชาชีพ 

นางสาวรวี   ศิริปริชยากร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๑-B๓.๑ 

 

ศนย. ๒ การวิจัย 
ศนย.๒-A การพัฒนาระบบและกลไกดานการวิจัย 
๒.๑ กระบวนการ : ศนย. ๒-A๑ การบูรณาการงานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน 

หรืออัตลักษณของศูนยการศึกษา หรือความตองการของสังคม ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๑.๒ รอยละ ๓๐ ของงานวิจัยท้ังหมดของศูนยการศึกษาเปน

ผลงานวิจัยตามอัตลักษณหรือท่ีเก่ียวของ 
วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๑.๒ 

๒.๒ กระบวนการ : ศนย.๒-A๒ การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการวิจัยจากหนวย งาน
ภายนอก ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๒.๑ มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลง
ภายนอก รอยละ ๓๐ ตองานวิจัยของศูนยการศึกษา 

นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๒.๑ 
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๒.๓ กระบวนการ : ศนย.๒-A๓ ระบบการใหคําปรึกษาดานงานวิจัย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๓.๑ ศูนยการศึกษามีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับการให
คําปรึกษา รอยละ ๖๐ ของสมาชิกท่ีเขารับการใหคําปรึกษาท้ังหมด 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๓.๒ ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๐ 

วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๓.๑, ศนย.๒-A๓.๒ 

๒.๔ กระบวนการ : ศนย.๒-A๔ การสงเสริมและพัฒนาการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย และ
นวัตกรรม ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๔.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาการตีพิมพ 
เผยแพรงานวิจัย และนวัตกรรมบทความวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือให ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล TCI group 1 

นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๔.๑ 

๒.๕ กระบวนการ : ศนย.๒-A๕ การสงเสริมการนํานวัตกรรมจากงานวิจัยไปตอยอด เพื่อ
สรางคุณคาและมูลคา ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๕.๑ ศูนยการศึกษามีระบบและกลไกสงเสริมการนํานวัตกรรม
จากงานวิจัยไปตอยอดเชิงพาณิชย 

นางสาวพรพิมล  ออนนอม ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๒-A๕.๑ 

 

ศนย. 3 การบริการวิชาการ 
ศนย.๓-A การขับเคล่ือนการบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญ 
๓.๑ กระบวนการ : ศนย.๓-A๑ การรวบรวมองคความรูและความเช่ียวชาญตามอัตลักษณของ

ศูนยการศึกษา ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๑.๑ ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรู 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณของศูนยการศึกษา 
นางสาวรวี   ศิริปริชยากร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
นายศุภพล   กิจศรีนภดล ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๑.๑ 
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๓.๒ กระบวนการ : ศนย.๓-A๓ การจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๓.๑ ศูนยการศึกษามีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน

เพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการ 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๓.๒ ศูนยการศึกษามีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

รวมกัน รอยละ ๕ ของโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
ดร.ประพิมพใจ   เปยมคุม  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
นายศุภพล   กิจศรีนภดล ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๓.๑, ศนย.๓-A๓.๒ 

๓.๓ กระบวนการ : ศนย.๓-A๔ การเช่ือมโยงเครือขายกับหนวยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุน
การบริการวิชาการ ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๔.๑ จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก รอยละ ๕ ของโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

นางสาวสุปญญา  ยิ่งประเสริฐ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๔.๑ 

๓.๔ กระบวนการ : ศนย.๓-A๕ การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริการวิชาการ ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๕.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 
นางธมลวรรณ   เปรมศรี  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๓-A๕.๑ 

 
ศนย. 4 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ศนย. ศนย. ๔-A การขับเคล่ือนการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมตามความเช่ียวชาญ 
๔.๑ กระบวนการ : ศนย.๔-A๑ การบูรณาการองคความรูและความเช่ียวชาญตามวัฒนธรรมสวน

ดุสิต กับการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๑.๑ ศูนยการศึกษามีระบบและกระบวนการรวบรวมองคความรู 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ 
ดร.ประพิมพใจ   เปยมคุม  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๑.๑ 
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๔.๒ กระบวนการ : ศนย.๔-A๒ การเช่ือมโยงเครือขายเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการ

ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๒.๑ จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก รอยละ ๕ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 
นางสาวอัญชิษฐา   ปยะจิตติ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๒.๑ 

๔.๓ กระบวนการ : ศนย.๔-A๓ การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๓.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

นางสาวอัญชิษฐา   ปยะจติติ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๔-A๓.๑ 

 

ศนย. 5 การบริหารจัดการ 
ศนย. ๕-B การจัดการคุณภาพดานบุคลากร  
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
๕.๑ กระบวนการ : ศนย.๕-B๑ การสนับสนุนใหอาจารยจัดทําบทความวิชาการ, ผลงานวิชาการ, 

ตําแหนงทางวิชาการ, คุณวุฒิปริญญาเอก ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๑.๑ อาจารยประจํา รอยละ ๓๐ ของอาจารยประจําท้ังหมดมี

บทความวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๑.๒ อาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ 

ของอาจารยประจําท้ังหมดของศูนยการศึกษา 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๑.๓ รอยละ ๓๓ ของอาจารยประจําท้ังหมดของศูนยการศึกษามี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผูกํากับ 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๑.๑, ศนย.๕-B๑.๒, ศนย.๕-B๑.๓ 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
๕.๒ กระบวนการ : ศนย.๕-B๒ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถตามความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๒.๑ รอยละ ๓๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของศูนย

การศึกษาท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ ไมต่ํากวา ๑๘ ชั่วโมงตอป 
นางเอมิกา   รัตนมาลา ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๒.๑ 
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๕.๓ กระบวนการ : ศนย.๕-B๓ การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบขามสายงาน ประกอบดวย 

- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๓.๑ ศูนยการศึกษามีการสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการ
ปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

นางเอมิกา   รัตนมาลา ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๓.๑ 

 

๕.๔ กระบวนการ : ศนย.๕-B๔ การสงเสริมสมรรถนะ และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตาม
สายอาชีพ ประกอบดวย 

- คาเปาหมายที่ ศนย.๕-B๔.๑ ศูนยการศึกษามีระบบ และกลไกสงเสริมสมรรถนะ 
และสนับสนุนใหบุคลากรเติบโตตามสายอาชีพ 

นางธมลวรรณ   เปรมศรี  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๔.๑ 

 

๕.๕ กระบวนการ : ศนย.๕-B๕ การจัดการความรู และการถายทอดงานในองคการ ประกอบดวย 
- คาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๕.๑ ศูนยการศึกษามีกระบวนการสรางความรูความเขาใจในการ

จัดการความรู และการถายทอดงานอยางเปนรูปธรรม 
นายศุภพล   กิจศรีนภดล ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบคาเปาหมายท่ี ศนย.๕-B๒.๑ 

 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันท่ี  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐    
 
 
      
                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง) 
                 ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                              ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  
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