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คํานํา 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ประจําปการศึกษา 2557 (ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) จัดทําขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของศูนยฯ 
ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ โดยสาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน 
ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  บริบทองคกร  
สวนที่ 2 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ ของเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 (สกอ.) กิจกรรมการดําเนินการ
ในแตละตัวบงชี้คุณภาพ ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ แนวทางการปรับปรุงผล
การดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ หลักฐาน รองรอย และเอกสารอางอิง  

สวนท่ี 3 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
ศูนยฯ นครนายก หวังวารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 

จะเปนเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสราง
ความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง นครนายก  

 
 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีมีอัตลักษณดานปฐมวัย สงเสริมดานการวิจัย
และการบริการวิชาการภายใตการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล เปนแนวคิดในการ
พัฒนาศูนยการศึกษาในอนาคต รวมท้ังการพัฒนาทองถ่ินเปนภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของศูนยฯ 

ศูนยการศึกษานอกท่ี ตั้งนครนายก กาวสูปท่ี 18 เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินท่ีตองการ
ไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําใหคนนครนายก และพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงมีโอกาสไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ินโดยมุงบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษา แหงแรกท่ีผานการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในสาขาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนสาขาท่ีไดสั่งสมความเชี่ยวชาญมากวา 70 ป จาก
แนวคิดในการพัฒนา บัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสังเคราะห ความคิดสรางสรรคในการตอยอด
องคความรูท่ีมีอยู รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย    

การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถ่ินเปนจุดเนนย้ํา
ถึงเปาหมายท่ีตองการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหาองคความรูใหมี
ความกาวหนา ทันสมัย และสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการ รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและการพัฒนา
ทองถ่ินเปนอีกเปาหมายของศูนยฯ 

นอกจากการจัดการศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของศูนยฯ การบริการวิชาการก็เปนสวนหนึ่งที่
ศูนยฯ ใหความสําคัญจึงไดจัดตั้งโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เปนแหลงฝกประการณวิชาชีพดานอาหาร 
และใหบริการอาหาร ขนมอบ โครงการโรงสีขาวสวนดุสิต ศูนยการเรียนรูขาวเกษตรอินทรีย ศูนยวิจัยและ
พัฒนาองคความรูดานขาว และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 การเดินหนาผลิตบัณฑิตใหเขาถึงองคความรูและความเชี่ยวชาญเพ่ือตองการเปนศูนยการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล การสรางความเชี่ยวชาญจึงเปนจุดแข็งของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก
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สวนที่ 1 
บริบทองคกร 

 
1. บทนํา 

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ท่ีตั้ง : 
ข/4 – 389 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6441 – 6447 
โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเปนมาโดยยอ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 

7 มิถุนายน 2541 โดยใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนใหประชาชนของประเทศไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางานพรอมท้ังเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในลักษณะทวิ
ภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพ ในการบริหารการศึกษาและไดดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูที่มีงานทํา
และมีความประสงคจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาตรีในรูปแบบของศูนยใหการศึกษา
นอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปดโอกาสใหกับนักเรียนในทองถ่ินไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยไมตองเดิน
ทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมุงเนนการจัด
ฝกอบรมวิชาชีพใหกับชุมชนในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยการเปดอบรมการทําขนมอบ และ
เปดรานโฮมเบเกอรี่ของสวนดุสิตข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2547 ซ่ึงใชเปนสวนขายอาหาร และขนมอบ ใชเปนสถานท่ี
ฝกอบรมวิชาชีพใหกับชุมชนและใชเปนสวนสนับสนุน ในการจัดบริการอาหารและขนมใหกับโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศและเม่ือมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใน
การพัฒนาบุคลากร สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความรูเพ่ิมข้ึนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายกข้ึนเพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณใหกับนักศึกษา เปดเม่ือปการศึกษา 
2551 และมีการยุบรวมศูนยปราจีนบุรีเขามาไวในการกํากับดูแลของศูนยนครนายก ปการศึกษา 2555 เปด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรปรับปรุง จากแนวทางและแผนพัฒนาศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ศูนยฯ นครนายก ไดรับมอบหมายใหดูแลโรงสีขาวของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนโครงการสนับสนุนเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดปราจีนบุรี ในการทําขาว
เกษตรอินทรียของเกษตรกร ใหความรูสนับสนุนทางวิชาการ โดยการรับซ้ือขาวจากกลุมเกษตรกรท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลก และปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีโครงการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรใน
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พ้ืนท่ีเพ่ือจัดสงใหสํานักกิจการพิเศษ เพ่ือนําไปแปรรูป หรือจัดจําหนายตอไป เชน มะยงชิด นําสงใหศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้งสุพรรณบุรีเพ่ือนําไปแปรรูปเปนแยม เปนตน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
ปณิธาน : 
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สราง

ความเขมแข็งของทองถ่ิน 
เปาหมายและวัตถุประสงค 
1. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทอง ถิ่นในสาขาท่ี

มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนําใน

สังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร 
รายช่ือผูบริหาร ตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2541   นายประเสริฐ ดวงเจริญ 
พ.ศ. 2542   นางสาวนิศานาถ ม่ังศิริ 
พ.ศ. 2546   รองศาสตราจารยอุดม พรประเสริฐ 
พ.ศ. 2548   นายอิทธิพล   นันทขวาง 
พ.ศ. 2548   นายฐานันต   เอียสกุล 
พ.ศ. 2550   นายวัชระ ประสาทแกว 
พ.ศ. 2551 – 2554  นางสาวพรใจ แกวสุข  
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ดร.ชัยยศ ชาวระนอง   
กรรมการบริหาร : 
1. ดร.ชัยยศ ชาวระนอง    ผูอํานวยการศูนยฯ       ประธาน 
2. นางธมลวรรณ เปรมศรี    รองผูอํานวยการศูนยฯ       รองประธาน 
3. ดร.สุรชัย ศรีสงคราม    ผูวาราชการจังหวัดนครนายก         กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ
4. นายวีระ สูญยี่ขันธ    ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
6. นางสาวคนิตฐา ปนทอง    เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี            กรรมการ 
7. นางเอมิกา รัตนมาลา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป             กรรมการ 
 

2. ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2557 
2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

 หนวย : หลักสูตร 
ระดับ จํานวน 

ปริญญาตรี 1  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมท้ังหมด 1 
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2.2 จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาใหม 

                                                                                                         หนวย : คน 
หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 86 - - 86 

รวมท้ังหมด - 86 - - 86 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
                                                                                                        หนวย : คน 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 225 - - 225 

รวมท้ังหมด - 225 - - 225 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 7255  

                                                                                                        หนวย : คน 
หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- - - - - 

รวมท้ังหมด - - - - - 

 
2.3 จํานวนบุคลากร  

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย - 8 2 10 
ผูชวยศาสตราจารย - - - - 
รองศาสตราจารย - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 

รวมท้ังหมด - 8 2 10 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เจาหนาท่ี 2 5 4 - 11 
นักวิจัย - - 1 - 1 

รวมท้ังหมด 2 5 5 - 12 
 

2.4 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 8255  

 หนวย : บาท 
ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 

งบประมาณแผนดนิ 455,500.00 

ขอสนับสนุนงบประมาณ 5,418,596.00 

รวมท่ีไดรับจัดสรร 5,874,096.00 

 
อาคารสถานท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

อาคาร หองปฏิบัติการ หองพักอาจารย หองสํานักงาน อ่ืน ๆ รวม 
อาคาร 3  2 2 1 7 12 

รวม 2 2 1 7 12 

 
2.5 เอกลักษณหรือวัฒนธรรม  

 1. มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
2. การแตงกายเรียบรอย 
3. มีสัมมาคารวะ  
4. มีคุณธรรมจริยธรรม  
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชื้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
 

  
คะแนนที่ได =  
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร โดยมี

ผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหลักสูตร เทากับ 3.39 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก เทากับ 3.39 คะแนน ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
3.39 คะแนน 3.39 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

นย.1.1.1.1 ผลคะแนนประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

จุดเดน 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

เปนแหลงฝกประสบการณแกนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  เพิ่มกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน และปรับหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน จังหวัดนครนายก 
 

 
ผลรวมคาคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร  

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ลําดับ รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยประเมินหลักสูตร 
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.39 

ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.39 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคณะ  3.39 
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ผูกํากับ 
1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง        

      
ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส  2. นางสาวมุทิตา  ทําคําแสน 
3. นายภานวุัฒน  นิ่มนวล   4. นางสาวชนมธิดา ยาแกว 
5. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร 

 
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   2. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

2 
X 100 

10 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
20 

X 5 
40 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
รวมทั้งสิ้น 2 คน จํานวนอาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 20 มีคาคะแนน เทากับ 2.5 ซึ่งบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด 
 
 
 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  10 
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   - 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 8 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2 
5. คารอยละของอาจารยประจํา วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  20 
6. คาคะแนนที่ได 2.5 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 40 รอยละ 20 2.5 คะแนน บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
นย.1.2.1.1 เอกสารรายชื่อพรอมวุฒิการศึกษาอาจารย 

 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาจารยที่สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว จาํนวน 2 คน 
และอยูระหวางทําดษุฎีนิพนธ จํานวน 1 คน                                                                    
 
จุดที่ควรพัฒนา 

สงบุคลากรศึกษาตอตามแผนพฒันาบุคลากร 
 

ผูกํากับ 
1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง     
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี    

   
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นางเอมิกา  รัตนมาลา                                                                   
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร  
 

0 
X 100 

10 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด = 
0 

X 5 
60 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 10 
2. จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงอาจารย  10 
3. จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   0 
4. จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  0 
5. จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 
7. คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 
8. คาคะแนนที่ได 0 
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 0 คน จํานวนอาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 0 มีคาคะแนน เทากับ 0 ซึ่งไมบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60  รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
- - 

 
จุดเดน 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  สงเสริมสนบัสนุนใหอาจารยทาํผลงานวชิาการในสาขาที่ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปดการเรียน
การสอน หรือในสาขาที่เชี่ยวชาญ   
 
ผูกํากับ 

1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง     
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี    

   
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นางเอมิกา  รัตนมาลา        
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ตัวบงชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนํามา
เทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ
ดังนี้ 
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5  
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0  
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามา
เทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 1.  คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
   SCH = ∑nici  
   เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
   ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i  
 
 2.  คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 
(FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ

ปริญญานัน้ๆ 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับ 
บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  
3. กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
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 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  8:1  
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  20:1  
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1  
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  8:1  
5. เกษตร ปาไมและประมง  20:1  
6. บริหารธุรกิจ พาณชิยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1  
7. นิติศาสตร  50:1  
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1  
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1  
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1  

 

 สูตรการคํานวณ  
 1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละตามสูตร  

19 - 30 
  X 100 

30 
 

 2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน  
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน  
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนทีไ่ด = 
36.66-20 

X 5 
10 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 193.167 
2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํที่เปนจริง 19:1 
3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน 30:1 
4. ผลตางสัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่ได 11 
5. คารอยละของผลตางจากเกณฑมาตรฐาน 36.66 
6. คาคะแนนที่ได 8.33 
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 193.167 คน จํานวน

อาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 10 คน คิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยที่เปนจริงเทากับ 19:1 
คิดเปนรอยละผลตางจากเกณฑมาตรฐาน 36.66 มีคาคะแนนเทากับ 8.33 ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

นอยกวารอยละ 10  รอยละ 8.33 5 คะแนน บรรล ุ
 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

นย.1.4.1.1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  
นย.1.4.1.2 รายชื่ออาจารยประจําศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดให 30:1 แตศูนยมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาที่เปนจริงเทากับ 19:1 ซึ่งหมายถึงอาจารยหนึ่งคนดูแล
นักศึกษา 19 คนเทานั้น ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ผูกํากับ 

1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง   
    

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส  2. นางสาวมุทิตา  ทาคําแสน 
3. นายภานวุัฒน  นิ่มนวล   4. นายจักรพันธ  อบอวล 

   
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นายภานวุัฒน  นิ่มนวล   2. นายจักรพันธ  อบอวล                                                                  
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และ
การใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ  

    ศูนยฯ นครนายก มีระบบและกลไก
การดําเนินงานจัดบริการใหแกนักศึกษา 
โดยมีการจัดทําแผนกิจกรรมประจําป
การศึกษาและแผนบริการวิชาการ เร่ิมจาก
การจัดใหมีโครงการกาวแรกสู มสด. 
เปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และแตงตั้ง 
อาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป พรอม
จัดทํา คูมือที่ปรึกษาเพื่อเปนแนวทาง
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาใชสําหรับการ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ และแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษาในทุกวัน
ศุกรมีการจัดชั่วโมง homeroom เพื่อให
นักศึกษาและที่ปรึกษาไดพบปะกัน
ตลอดปการศึกษาอยางตอเนื่อง และมี
การบันทึก ขอมูลการใหคําปรึกษา 
โดยมีชองทางให คําปรึกษา โดยมี
ชองทางใหคําปรึกษา ดังนี้ Facebook 
และ Line ไดตั้งแตเวลา 17.00 – 22.00 
น. ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดตอไดทาง
โทรศัพท 

นย.1.5.1.1 ระบบกลไก 
นย.1.5.1.2 แผนบริการวิชาการ 
นย.1.5.1.3 โครงการประชาสมัพันธ 
               แนะแนวและรับ
สมัคร 
               นักศึกษา ปการศึกษา 
               2557 
นย.1.5.1.4 โครงการแรกเขาสู  
               มสด.ปการศึกษา  
               2557 
นย.1.5.1.5 คําสั่งแตงตั้งอาจารย 
               ที่ปรึกษา 
นย.1.5.1.6 คูมืออาจารยที่
ปรึกษา 
นย.1.5.1.7 ตารางชั่วโมง  
               Homeroom 
นย.1.5.1.8 แฟมขอมูลนักศึกษา 
               ของอาจารยที่ปรึกษา 
นย.1.5.1.9 Line/Facebook 

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา  

     ศูนยฯ นครนายก มีระบบบริการ
ข อมู ลข าวสารที่ เป นประโยชน ต อ
นั กศึ กษาผ า น  facebook ศู น ย ฯ
เว็บไซตศูนยฯ  
 www.nakhonnayok.dusit.ac.th  
เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ www.dusit.ac.th 

นย.1.5.2.1 เว็บไซตศูนยฯ เวบ็ไซต 
                มหาวทิยาลัย บอรด 
                ประชาสมัพันธ 
นย.1.5.2.2 รูปถายการปฏิบัตงิาน 
                ของนกัศึกษา 

http://www.dusit.ac.th/
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

บอรดประชาสัมพนัธ 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

     ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรม 
ตลอดปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาป 5 ซ่ึงเปนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะ
ครุศาสตรสูความเปนครูมืออาชีพ 
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร สั ม ม น า
แลกเปลี่ยนเรียนรูนิทรรศการแหง
ความรู และประสบการณ  เปด
โอกาสตลาดทางการศึกษา โดย
ศูนยฯ จะมีการประชาสัมพันธไปยัง
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว  
 

นย.1.5.3.1 กิจกรรม  .1กิจกรรม 
              สัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
                   เร่ือง บทบาทของครู 
              เมื่อกาวสูประตูโรงเรียน 
                กิจกรรม 2. การอบรม 
              สัมมนาเชงิปฏิบัติการ  
              เร่ืองการจัดทําสาร
นิทัศน 
              ในระดับปฐมวัย 
             กิจกรรม 3. การอบรม 
              สัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
              เร่ืองครูยุคใหมใสใจ  
              ความเปนมืออาชีพ 
             กิจกรรม 4. การอบรม 
              สัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
              เร่ืองบุคลิกภาพและ 
              สมรรถนะของครูปฐมวัย 
             กิจกรรม 5. การอบรม 
              สัมมนาเชงิปฏิบัติการ  
              เร่ืองนักวิจัยสูความ 
              เปนครูปฐมวัยมือ
อาชีพ 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไม
ต่ํากวา 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  

   ศูนยฯ นครนายก ไดมีการสํารวจ
และสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในทุกกิจกรรม ดังนี ้
   1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
จากผลการประเมินพบวา ความพึง
พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
ใหบริการในทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 ซึ่งอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 

นย.1.5.4.1 รายงานผลการประเมิน 
              ความพึงพอใจตอ
คุณภาพ 
              การใหบริการนักศึกษา  
                    คณะครุศาสตร  
                    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  
               ศูนยฯ นครนายก  
               ปการศึกษา 2557 
นย.1.5.4.2 รายงานผลการประเมิน 
               โครงการประชาสัมพันธ 
                     แนะแนวและรับสมัคร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

    2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกาวแรกสู มสด. ประจําป
การศึกษา 2557 พบวา โดยรวมมีความ 
พึ งพอใจในระดับมาก มีค า เฉลี่ย
เทากับ 3.97  
   3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการประชาสัมพันธแนะแนวและ
รับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2557 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70  

                  นักศึกษา ปการศึกษา  
              2557 
 
นย.1.5.4.3 รายงานผลการประเมิน 
               โครงการแรกสู มสด. 
                   ปการศึกษา 2557 
 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมินสูง ข้ึนหรือ
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

   จากผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษา สรุปวานักศึกษายังมีปญหา
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
การศึกษาในหลักสูตรการ ศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งเห็นไดจากการลาออกกลาง
ภาคเรียนของนักศึกษาจํานวนหนึ่ง อัน
เนื่องมาจากการเรียนไมสอดคลองกับ
ความเขาใจและความตองการของ
ผู เรียน และไดมีการพูดคุยหาทาง
ปองกันและแกปญหาดังกลาว จึงได
ขอสรุปจากในที่ประชุมเห็นสมควรวา
ปการศึกษา 2558 ศูนยฯ นครนายก 
ควรมีการจัดโครงการ Open House 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธและให
ความรู กับบุคคลภายนอกหรือผูที่
สนใจ ไดเขามาศึกษาเรียนรูเก่ียวกับ
กา รจั ดกา ร ศึกษาของหลั กสู ต ร
การศึกษาปฐมวัย ศูนยฯ นครนายก 
โดยโครงการจะมีการจัดกิจกรรม
เ พื่ อ ใ ห ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด
การศึกษาปฐมวัยดังนี้ 
   1. การแขงขันประกวดการขับรอง
เพลงภาษาอังกฤษ 

นย.1.5.5.1 รายงานการประชมุ 
               คร้ังที่ 3 วาระอ่ืนๆ  
นย.1.5.5.2 โครงการ Open 
               House 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

   2. การจัดแสดงสื่อสง เสริมการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. การผลิตสื่อที่สงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
   4. ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ จ.นครนายก 
   5. กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ สําหรับเด็กปฐมวัย 
   6. นิ ท ร ร ศ ก า ร ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย 
   จากกิจกรรมดังกลาว จะทําใหผูที่
สน ใจ เข า ศึกษาต อ ในสาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย ไดเขาใจการจัด
การศึกษาในหลักสูตรการ ศึกษา
ปฐมวัย ศูนยฯ นครนายก 

 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

   1. ศูนยฯ ไดจัดโครงการพี่เพื่อนอง 
ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆ และ
การบอกตอจากรุนนองไปยังศิษยเกา 
   2. ศูนยฯ ไดจัดทําจดหมายขาวสง
ให กับศิษย เก่ียวกับสะเต็ม (STEM) 
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พรอมจัด
โครงการเชิงปฏิบัติการความรูสะเต็ม
(STEM) ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
ไดเชิญศิษยเกาเขารวมและไดรับการ
ตอบรับในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว  

นย.1.5.6.1 โครงการเพื่อนพี่
อาสา 
               พานองพฒันา
ทองถ่ิน 
นย.1.5.6.2 จดหมายขาว 
นย1.5.6.3 โครงการเชิงปฏิบัติการ 
              ความรูสะเต็ม 
(STEM) 
              ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 
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จุดเดน 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย มีการบริการใหคําปรึกษา บริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนักศึกษาทุกชั้นปรวมทั้งศิษยเกา  
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม การใหบริการนักศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ 
   

ผูกํากับ 
1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง   
    

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวนฤมล   อินทสร   2. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 
3. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น   4. นายจักรพันธ  อบอวล 

 

ผูเขียนผลการดําเนินการ 
1. นางสาวนฤมล   อินทสร   2. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 
3. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น   4. นายจักรพันธ  อบอวล 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 จัดทํ าแผนการจัด กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทําแผน
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีการ
ป ระชุ ม ร ว ม กับคณะกรรมการ
นักศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ทําแผน  

นย.1.6.1.1 แผนกิจกรรมนักศึกษา  
               ประจาํปการศึกษา 
57  
นย.1.6.1.2 วาระการประชุมเพือ่ 
               จัดทํารางแผน
กิจการ 
               นักศึกษา 
นย.1.6.1.3 รายงานการประชมุ 
               ประจําเดือน 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  5 
ประการใหครบถวน ประกอบดวย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู  
   (3) ทักษะทางปญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทําแผน
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ
สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตาม 
TQF ประจําปการศึกษา 2557  

นย.1.6.2.1 แผนกิจกรรมนักศึกษา  
               ประจาํปการศึกษา 
57 
นย.1.6.2.2 สรุปผลการดาํเนินงาน  
                   กิจกรรมตาม TQF  
                   ประจําปการศึกษา 
                   2557 
 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก มีกิจกรรมแลก 
เปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ 
แกนักศึกษาโดยการจัดโครงการ
พัฒนาผูนําเครือขายเพื่อสงเสริม
กิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการของศูนย

นย.1.6.3.1 สรุปผลโครงการ
พัฒนา 
                   ผูนําเครือขายเพื่อ 
               สงเสริมกิจการ 
               นักศึกษาเชิงบูรณาการ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

                    ตามกรอบมาตรฐาน 
              การพัฒนากิจการ  
              นักศึกษาระดับอุดม  
              ศึกษาแหงชาติของ
ศูนย 
              การศึกษานอกที่ตั้ง  
              มหาวิทยาลยัสวนดุสติ  
              ประจําปการศึกษา  
               2556-2557 

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเ ร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป  

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมทุกโครงการหลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการตามวัตถุประสงค  

นย.1.6.4.1 สรุปผลการดาํเนินงาน  
                  กิจกรรมตาม TQF  
                  ประจําปการศึกษา  
                  2557 
นย.1.6.4.2 รางแผนกิจกรรม 
                นักศึกษาประจาํป 
                การศึกษา 2558 

 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ข อ ง แผนกา รจั ด กิ จ ก ร รมพัฒน า
นักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก เมื่อสรุปผลการ
ดํ า เ นิ น ง าน โ ค ร ง ก า รป ระจํ า ป
การศึกษา 2557 ทุกโครงการแลว 
ไดประเมินความสําเรจของแผนตาม
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

นย.1.6.5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
               โครงการ ประจําป 
               การศึกษา 2557 
นย.1.6.5.1 รางแผนกิจกรรม 
               นักศึกษาประจาํป 
               การศึกษา 2558 

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2558 และนําผล
การดําเนินงานและขอเสนอแนะมา
ใชในการปรับปรุงเพื่อจัดกิจกรรม 
ในปการศึกษา 2558  

นย.1.6.6.1 รางแผนกิจกรรม 
               นักศึกษาประจาํป 
               การศึกษา 2558 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
5 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 
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จุดเดน 
1. มีการจัดทําแผนพฒันากิจการนักศึกษารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อสรางความเขมแข็งสําหรับกิจการ 

นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  นครนายก 
2. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีความตืน่ตัวในการรวมกิจกรรมเชิงรุก 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานที่และสิง่อํานวยความสะดวกไมเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา 

   

ผูกํากับ 
1. วาที่รอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ  
        

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   2. นายวรฤทธิ ์  อุจวาท ี
3. นายจักรพันธ  อบอวล   4. นางสาวชุตสิา  นาคสัมฤทธิ ์

   

ผูเขียนผลการดําเนินการ 
1. นายวรฤทธิ ์  อุจวาท ี   2. นายจักรพันธ  อบอวล  
3. นางสาวชุตสิา  นาคสัมฤทธิ ์
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
ในการบริหารงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายกมีระบบสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิจัย R-System 
ของสถาบั น วิ จั ย และพัฒนา
สําหรับสงผานขอเสนอโครงการ 
วิจัยทุนงบบํารุงการศึกษา (บกศ.) 
งบประมาณแผนดิน และงบอ่ืนๆ 
โดยมีคูมือการใชงาน R-System 
นอกจากนี้ยังมีระบบ e-Research 
ในการสืบคนขอมูล การทําวิจัย 
ซึ่งมีฐานขอมูลทั้งวิทยานิพนธและ
บทความวิจัยตางๆ อีกทั้ งยั งมี
ระบบ e-journal ที่สามารถยืนสง
บทความเพื่อตีพิมพในวารสารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นย.2.1.1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
               บริหารงานวิจัย 
นย.2.1.1.2 คูมือการใชงาน R-System 
นย.2.1.1.3 คูมือการใชงาน  
               e-Research 
นย.2.1.1.4 คูมือการใชงาน e-journal 
นย.2.1.1.5 เว็ปไซด ศูนยฯ นครนายก 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงาน
สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย
เคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค โดยมีศูนยวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน ใหคําปรึกษาและ
แนะนําในการทําวิจัย และหอง 
ปฏิบัติการวิจัย สําหรับปฏิบัติการ 
ดานการวิจัย คนควาขอมูล ใหบริการ
หนังสือ บริการดานการวิเคราะห
ขอมูลสําหรับการวิจัย มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
วิจัย โดยการยืนยันสิทธิ์ผูใชระบบ 

นย.2.1.2.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
นย.2.1.2.2  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
นย.2.1.2.3 หองสมุดและแหลงคนควา 
                 ขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
นย.2.1.2.4 ผลงานวิจัยตีพิมพระดับชาติ 
                 และนานาชาต ิ
นย.2.1.2.5 สรุปการเขารับการอบรมและ 
                 ประชุมดานวิจัยของบุคลากร 
นย.2.1.2.6 การประเมินความพึงใจ 
               ของผูใชหองปฏิบัตกิารวิจัย 
 



 
 

31 
 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

และสนับสนุนการเขารับการอบรม
และประชุมดานวิจัยของบุคลากร 
 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายก มีการสนับสนุน
การจัดสรรทุนสําหรับการวิจัย
ใหกับคณาจารยและนักวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย ผาน 7 ชองทางของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และทางระบบสารสนเทศ 
 

นย.2.1.3.1 ชองทางการขอทุน 
                อุดหนุนการวิจัย 
นย.2.1.3.2 แนวทางและหลักเกณฑ 
                   การสนับสนุนทุนอุดหนุน 
                   การวิจัย 
นย.2.1.3.3 ข้ันตอนในการจัดสรรทุน 
               งบประมาณการวิจัย 7           
                ชองทางของสถาบนัวิจัยและ 
                  พัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นย.2.1.3.4 คูมือแหลงทนุอุดหนนุ 
                  การวิจัย 
นย.2.1.3.5 สัญญาการรับทุนอุดหนุน 
                    การวิจัย 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

   ศูนยฯ นครนายก สงเสริมสนับสนุน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ 
เผยแพรผลงานวิจัยผาน R- System 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

นย.2.1.4.1 คูมือการใชงาน R-System 
นย.2.1.4.2 คูมือการสงบทความเขาสู 
               วารสาร 
นย.2.1.4.3 แนวทางและหลักเกณฑ 
                   การสนับสนุนทุนอุดหนุน 
                   การวิจัย 
นย.2.1.4.4 คูมือแหลงทนุอุดหนนุ 
                  การวิจัย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

   ศูนยฯ นครนายก สงบุคลากรเขา
รวมอบรมเก่ียวกับงานวิจัย และ
พัฒนาสมรรถนะจากการปฏิบัติการ 
วิเคราะหขอมูลรวมทั้งประชาสัมพันธ
ยกยองบุคลากรที่มีผลงานวิจัย
ดีเดนของศูนยฯ สายวิชาการ และ
สายสนับสนุนทางปายประชาสัมพนัธ 
และเว็ปไซต 

นย.2.1.5.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
นย.2.1.5.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
นย.2.1.5.3 หองปฏิบัติการวิจัย 
นย.2.1.5.4 ปายประชาสัมพนัธบคุลากร 
                   และเว็ปไซตศูนย ฯ นครนายก 
 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก มีขอมูลและ
เอกสารเพื่อใช เปนระบบและ
กลไกในการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนโดย
มีสํานักงานทรัพยสินทางปญญา
ของ มสด. ทําหนาที่ดูแลผลประโยชน 
ในดานนี้และศูนยฯไดนําระบบ
และกลไกบางสวนมาจัดทํารูปเลม
และเผยแพรใหคณาจารยไดรับ
ทราบ 

นย.2.1.6.1 ระบบและกลไกเพื่อชวย 
               ในการคุมครองสิทธิ์ของ 
                งานวิจัย 
นย.2.1.6.2 ขอมูลดานทรัพยสนิทาง 
                  ปญญา 
นย.2.1.6.3 เอกสารการคุมครองสิทธ ิ
               ของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ 
                 หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย 
                  เจาของผลงาน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดเดน 

1. มีอาจารยที่มีความรูดานการวิจัย  
2. มีเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรูดานการวิจัย เชน หองปฏิบัติการดานการวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับการวิเคราะหขอมูล หนังสือหลักและแนวคิดทฤษฎี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. เพิ่มประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  2. ควรมีการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อการใช
ประโยชนในหลายมิติ  
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ผูกํากับ 
1. วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ  จริยาทัศนกร  
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวนิศารัตน   อิสระมโนรส  2. วาที่รอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ 
3. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
 

ผูเขียนผลการดําเนินการ 
1. วาที่รอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ   2.นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดชองตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= 60,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
= 50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   
= 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
ประจํา และนักวจิัย  
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
2,123,300 

11 
 
2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
193,027.27 

X 5 
25,000 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ  
คะแนนทีไ่ดในระดบัคณะ  =คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวชิาในคณะ 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุน 
จําแนกดังนี้ 
 - แหลงเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 143,300บาท 
 - แหลงเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1,980,000 บาท 
โดยมีอาจารยประจําและนกัวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 11 คน คิดเปนจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเทากับ 193,027.27 บาท มีคาคะแนน เทากับ 38.60 
ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

25,000 บาท/คน 193,027.27 บาท/คน 5 คะแนน บรรล ุ
 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

นย.2.2.1 สัญญาการไดรับทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 
นย.2.2.2 สัญญาการไดรับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

จุดเดน 
1. เงินสนับสนนุการวิจัยและงานสรางสรรคมีเพียงพอทั้งจากภายในระดบัชาติและนานาชาต ิ
2. มีคณาจารยที่มีความรูดานการวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. สงเสริมและสรางแรงจงูใจใหคณาจารยทาํงานวิจัยและเผยแพรผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
  2. จัดทําแผนยกระดับงานวิจัยเพื่อสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

กลุมสาขา 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 

รวมเงิน
สนับสนุน 

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด 

จํานวน
นักวิจัย
ประจํา
ทั้งหมด 

เงินสนับสนุน
ตออาจารย
ประจําและ

นักวิจัยประจํา 
(คน/บาท) 

คา
คะแนน

ที่ได 

เงินสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรฯ        
วิทยาศาสตรสุขภาพ        
มนุษยศาสตรฯ 143,300 1,980,000 2,123,300 10 1 193,027.27 38.60 
รวมทั้งสิ้น 143,300 1,980,000 2,123,300 10 1 193,027.27 38.60 
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ผูกํากับ 
1. ดร.ชัยศ  ชาวระนอง 
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง   2. วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 
3. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน 

   
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค 2  
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร  
 

3.4 
X 100 

11 
 
2 . แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด = 
30.90 

X 5 
20 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1* 2* 3* 

.1 จํานวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

0.20   2 0.4 

-บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติหรือในวารสารทาง 
     วชิาการระดบัชาติทีไ่มอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณา 
     วารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทาํเปนประกาศ 
ใหทราบเปนการทัว่ไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบั
แตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ดรับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.40   1 0.4 

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสาร
ทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.60   3 1.8 

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสาร
ทางวชิาการระดับนานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  
    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลกัเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุัติและจัดทาํเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ 
    ภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

0.80   1 0.8 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสาร
ทางวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติตาม 
ประกาศ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.อ.พ. วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสทิธบิัตร 
- ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

1.00     
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รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1* 2* 3* 

- ผลงานคนพบพนัธุพืช พันธุสตัว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 
2.ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการ    7 3.4 
3. จํานวนผลงานสรางสรรค      
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  
หรือผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส online 

0.20     

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัสถาบนั 0.40     
งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัชาต ิ 0.60     
งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมอืระหวางประเทศ 0.80     
งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00     
.4 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานสรางสรรค      

 

รายการขอมูล 
จํานวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จํานวนอาจารยประจํา     
1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง   10 10 
1.2 จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ     
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี)     
2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง   1 1 
2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ     
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด    11 11 
4. ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   3.4 3.4 
5. คารอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   20 20 
6. คาคะแนนที่ได   7.72 7.72 

1*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
2*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3* = กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2557 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีผลงานวิชาการทั้งสิ้น 7 เร่ือง จําแนกดังนี้ 
 - ผลงานทางวิชาการ จํานวน 7 เร่ือง 
 - ผลงานสรางสรรค จํานวน ...-... เร่ือง 
โดยมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 11 คน คิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค เทากับรอยละ 20 มีคาคะแนนเทากับ 7.72 ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 20  รอยละ  30.90  5  คะแนน บรรล ุ

 

รายการหลักฐานนย.2.3.1.1ตารางงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
ปรัชญนนัท นิลสุข  
จิระ จิตสุภา 

กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

วารสารวิทยบริการ 
มอ. 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2557 

0.2 

วาที่รอยตรีหญิง  
ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 

ครูอาชีวศึกษากับการวิจัยในชัน้
เรียน 

วารสารการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2557 

0.2 

PitaukChancharoen 
KwanjaiJariyatatkone 
ManigaThongkong 

Discriminant Analysis of Marketing  
Mix Factors Influence Using the 
Hotel Services 

International 
Conference on 
Global Business, 
Economics, Financeand 
Social Science 

February 
20-22, 2015 

0.4 

I. Nisarat  
N. Phanuwat  
A. Mana 
J. Sutas 

A Study of Using Instructional 
Media to Enhance Intelligent 
Development for young 
children in child Development in 
the Northeast Provinces 

The 6th International 
Science, Social 
Science, Engineering 
and Energy 
Conference 

December 
17-19, 2014 

0.6 

I. Nisarat 
N. Phanuwat 
A. Mana 
J. Sutas  

The Development of Learning 
Mediato Enhance Cognitive 
development for young children 
using local knowledge in child 
development centres in the 
northeast provinces  

Sakon Nakhon 
Rajabhat University 
International 
Conference 

24 July, 
2515 

 
 
 

0.6 
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จิระ จิตสุภา 
ปรัชญนนัท นิลสุข 
จุฬาลักษณ วฒันานนท 

การเปรียบเทียบการเรียนรูอยางเปน
ระบบกับการเรียนรูแบบจินตวิศวกรรม
ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขา
คอมพิวเตอรที่มีประสบการณตางกัน 

วารสารวิจัย มสด. พฤษภาคม–
สิงหาคม 
2557 

0.6 

จิระ จิตสุภา 
นวลศรี สงสม   
ปรัชญนนัท นิลสุข 

ความพรอมในการเรียนดวยอีเลิร
นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

วารสารครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

กันยายน – 
ธันวาคม 
2557 

0.8 

 
ตารางงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร   

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่เผยแพร   แหลงที่นําไปเผยแพร 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
- - - - - 

 
จุดเดน 

อาจารยประจําและนักวิจัยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
    

จุดที่ควรพัฒนา 
  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําและนักวิจัยทํางานวิจัยสรางสรรคในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ศูนยฯ 
เปดการเรียนการสอน หรือในสาขาที่เชี่ยวชาญ และเผยแพรในวารสารวิชาการ 

 
ผูกํากับ 

1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 

 
ผูจัดเก็บขอมูล 
  1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี   2. วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร 
  3. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
   
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. วาที่รอยตรีหญิงขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป
ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงชี้ วัดความสําเร็จ ใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

   ศูนยฯ นครนายก มีการสํารวจ
ความตองการรับบริการวิชาการ 
จากผลการสํ ารวจ พบว า  ผู
ตองการเขารับโดยสวนมากเปน
สถาน ศึกษา  คิด เปนร อยละ 
66.67 เมื่อพิจารณาจากประเภท
บริการวิชาการที่ตองการ รับ
บ ริกา รที่ ม ากที่ สุ ด  คื อ  กา ร
ประชุมและสัมมนา คิดเปนรอย

ละ 58  ไดแก การศึกษาปฐมวัย 
การจัดประสบการณสําหรับ
เด็กปฐมวัย การผลิตสื่อสําหรับ
เด็กปฐมวัย และอ่ืนๆ รองลงมา 
คือ การรับคําปรึกษา คิดเปนเปน
รอยละ 26 ไดแก การทําวิจัย นํา
ผลการสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการที่ ไดมาจัดทํา
แผนการบริการวิชาการแกสังคม ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ งนครนายก ใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การประสานประโยชน
และความรวมมือในการพัฒนาความรู
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 
ประกอบดวย 3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 

นย.3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการ 
               รับบริการวิชาการ  
               มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
               ศูนยฯ นครนายก   
นย.3.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
                  บริการวิชาการแกสังคม 
นย.3.1.1.3 แผนการบริการทาง 
               วิชาการแกสังคม 2557 
นย.3.1.1.4 บันทึกการประชุมรับรอง 
               แผนการบริการวชิาการ 
นย.3.1.1.5 แผนกลยุทธศูนยฯ 2557 
นย.3.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการศูนยฯ 
               2557 



 
 

43 
 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

5 ตัวชี้วัด และนํา ไปออกแบบ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล อ ง ต า ม
แผนการบริการวิชาการแกสังคม 
เสนอค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย ฯ 
พิจารณา เมื่อไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแลวจึงนําเขา
สู แ ผนป ฏิบั ติ ร า ชกา ร ศูนย ฯ 
ประจําป 2557 และนําแผนไป
ดําเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ทั้งหมด มีการรายงานผลการ
ดํา เนินการใหตณะกรรมการ
รั บ ท ร า บ  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล
ความสํ า เ ร็จของแผนบริการ
วิชาการแกสังคม  

 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดผล
ตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทํา
โครงการตามแผนการบริการวิชาการ
แกสังคม ประจําป 57 และมีการ
จั ดทํ า แผนการ ใชประ โยชน
โครงการ 3 โครงการ ไดแก 
   1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเสริมสรางความเขมแข็งดวย
กระบวนการวิจัย สําหรับปราชญ
ชุมชนจังหวัดนครนายก 
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การความรูสะเต็ม (STEM) ศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. โครงการเพื่อนพี่อาสาพา
นอง 
พัฒนาทองถ่ิน 
 

นย.3.1.2.1 แผนการบริการวิชาการ 
               แกสังคม 2557 
นย.3.1.2.2 โครงการฝกอบรมเชิง 
               ปฏิบั ติ กา ร เส ริมสร า ง
ความ 
                  เขมแข็งดวยกระบวนการ 
                    วิจัย สําหรับปราชญชุมชน 
                จังหวัดนครนายก 
นย.3.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
               การความรูสะเตม็ (STEM) 
               ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
นย.3.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 
ศูนยฯ 
               2557 

 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 
1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ
แบบใหเปลา  

   ศูนยฯ นครนายก  มีแผนการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําป 57   
ที่ใหบริการวิชาการแกบุคลากรทาง
การศึ กษา บุ คคลทั่ ว ไปและ

นย.3.1.3.1 โครงการฝกอบรมเชิง 
               ปฏิบั ติ กา ร เส ริมสร า ง
ความ 
                  เขมแข็งดวยกระบวนการ 
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นักศึกษาโดยใหบริการแบบไมเก็บ
คาใชจายแกผู เขารับการอบรม 
พรอมทั้งออกเกียรติบัตรรับรองใหผู
เขาอบรมดวย 

                    วิจัย สําหรับปราชญชุมชน 
                จังหวัดนครนายก 
นย.3.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
               การความรูสะเตม็ (STEM) 
               ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
นย.3.1.3.3 โครงการเพื่อนพี่อาสาพา 
               นองพัฒนาทองถ่ิน 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ 
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา  

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการเมื่อ
ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว ดังนี้ 
   1. สรุปโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดวยกระบวนการวิจัย สําหรับ
ปราชญชุมชนจังหวัดนครนายก 
   2. สร ุป โครงการอบรมเช ิง
ปฏิบัติการความรูสะเต็ม (STEM) 
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. รายงานผลการจัดโครงการ
บริการวิชาการแกที่ประชุมรับ 
ทราบในการประชุมประจําเดือน 

นย.3.1.4.1 สรุปโครงการฝกอบรมเชิง 
                  ปฏิบัติการเสริมสราง
ความ 
                    เขมแข็งดวยกระบวนการ 
                วิจัย สําหรับปราชญ 
                ชุมชนจังหวัดนครนายก 
นย.3.1.4.2 สรุปโครงการอบรมเชิง 
                ปฏิบิติการความรูสะเต็ม 
                (STEM) ศึกษาสาํหรับ 
                เด็กปฐมวัย 
นย.3.1.4.3 โครงการเพื่อนพี่อาสาพา 
               นองพัฒนาทองถ่ิน 
นย 3.1.4.4 บันทึกการประชุมรายงาน 
                ผลการดําเนนิโครงการ 
                เดือนสิงหาคม 2558  

 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม  

   ศูนยฯ นครนายก ไดรวบรวมผล
การประเมินขอเสนอแนะ จากการ
จัดทําโครงการ นํามาพิจารณาเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแผนบริการวิชาการ 
แกสังคมในป 2558 

นย.3.1.5.1 (ราง) แผนการบริการ 
                วิชาการแกสังคม 2558 
 

 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับสถาบัน  
 

   ศูนยฯ นครนายก ไดสนับสนุนให
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาให
เขารวม กิจกรรม/โครงการเพื่อ
เผยแพรผลงาน และมีผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมที่ไดรับการยกยองและ

นย.3.1.6.1 ระเบียบวาระการประชุม 
                คณะทํางานโครงการ 
                  อนุรักษพันธุกรรม พืชอัน 
                  เนื่องมาจากพระราชดําริ 
                    สําเด็จพระเทพรัตนราช  
               สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ คือ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมดําเนินการเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศ  โดยในปการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ไดสงนักศึกษาและ
บุคลากร เขารวมการเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และไดรับการยอมรับ ยก
ยอง ชมเชย จากคณะผูจัดงาน 
Consolatationprize ในงานจัดการ
แสดงนิ ทรรศการ Institute of 
Language, Art and Culture Suan 
Dusit Rajabhat University จัดข้ึน
ในวันที่ 23 กรกฏาคม2557 ซ่ึงงาน
นี้จัดข้ึนโดย สถาบันภาษาศิลปะ
และวัฒนธรรมสวนดุสิต  

                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
               (อพ.สธ.- มสด.) คร้ังที่ 
2/2558 
                     วันจันทรที่ 10 สิงหาคม 
               2558 ณ  
               หองประชุมลิขิต โรงแรม 
                สวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัย 
               สวนดุสติ 
นย.3.1.6.2 ใบประกาศนียบัตร 
 

 
 การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดเดน 

1. มีงานบริการวชิาการอยางสม่าํเสมอ  
2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยัและการวิจยั 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยไมครอบคลุมความตองการของกลุมผูรับบริการ 
2. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเอ้ืออํานวยตอการใหบริการวิชาการ  
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ผูกํากับ 
1. วาที่รอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ        

   
ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   2. นางสาวนฤมล  อินทสร 
3. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ  4. นางสาวชุตสิา  นาคสัมฤทธิ ์

 
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นางสาวนฤมล  อินทสร   2. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ 
 3. นางสาวชุตสิา  นาคสัมฤทธิ ์
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 – 7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการจัดทํา
ระบบและกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน การจัดทํา
แผนงาน  การปฏิบัติตามแผนงาน การ
เผยแพรการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผล และการนําผลการดําเนินงาน
มาปรับปรุงในการดําเนินงานคร้ังตอไป โดย
การดําเนินการตามกระบวนการ PDCA 
ดังนี้    
   1. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
   2. จัดทําแผนปฏิบัติงานศิลป วัฒนธรรม
ของศูนยประจําป 2557 (Plan : P)            
   3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงดานศิลปะและวัฒนธรรม  
เพื่อเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนของ
มหาวิทยาลัย (Do : D) 
   4.  ดําเนินโครงการเผยแพรโครงการ  
และส รุปผล โ ค ร ง ก า ร เ สน อต อ
ผูบริหารศูนยฯ นครนายก 
   5. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (Check : C) 

 นย.4.1.1.1 คําสงัแตงตั้งคณะกรรมการ 
                ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
                ศูนยฯ นครนายก 
 นย.4.1.1.2 วาระการประชุมของศูนยฯ  
                นครนายก 
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โดยประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของศูนยการเรียนในรอบป
การศึกษาและกําหนดแนวทางการแกไข 
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม 
   6. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน
ดานการทํานุบํารุงดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของศูนยฯ นครนายก  
(Action : A) 
    7. เผยแพรแนวทางการแกไข  
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมการทํานุบํารุงดานศิลปะ
และวัฒนธรรมแกคณาจารย เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติ 

 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และกําหนดตัว
บ ง ชี้ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้ง
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ใ ห
สามารถดําเนินการไดตามแผน  

   ศูนยฯ นครนายก นําแนวทางของ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและแนวทาง
ของศูนยนครนายกนํามากําหนดแนว
ปฏิบัติการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงดานศิลปะและวัฒนธรรมให
สอดคลองกับบริบทของศูนยฯนครนายก 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดังนี้ 
   1. บุคลากร นักศึกษาและผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
   2. ความรูความเขาใจ รอยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการในกระบวนการใหบริการ 
รอยละ 80 
   4. ผู ใชบ ริการนําความรู ไปใช
ประโยชน รอยละ 80 ซึ่งจากการ
ประเมินตามตัวบงชี้ในแผนและผล
การประเมินบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว 

นย.4.1.2.1 แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง 
               ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
               ราชภัฏสวนดุสิต ประจําป 
               งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
นย.4.1.2.2 แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง 
                ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
                สวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 
                พ.ศ. 2558 
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 3 กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

      ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและและวัฒนธรรม 
มีการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางสม่ํ าเสมอและ
ตอเนื่อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑการจัดสรรทุนและจัดทํา
แผนการดําเดินงาน ประจําป 2557 ให
เปนไปตามแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล อง กั บแผนกลยุ ทธ ของ
มหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 
1 การพัฒนา อัตลักษณมหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานของความเปนเลิศ และเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทองถ่ิน 
และมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบัน
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการ/
กิจกรรม ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ใหกับ นักศึกษาและบุคคลภายนอก โดย
มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุกปใหดําเนินงานสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง 

นย.4.1.3.1 รูปเลมโครงการ: เอกลักษณ 
               ความเปนหญิงไทยงามอยาง 
               มีคุณคา งามอยางกุลสตรี 
               ไทย ณ นครนายก. 
นย.4.1.3.3 รูปเลมกิจกรรมสืบสาน 
               ศิลปวัฒนธรรม 

 นย.4.1.3.4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนม 
                ไทยขนมทองถ่ินโดยภูมิ 
                ปญญาทองถ่ินจังหวัด 
                นครนายก แบบมีสวนรวม 
                เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 นย.4.1.3.5 โครงการนวตักรรมเสริมสราง 
                ของเลนพื้นบานและของ 
                เลนไทยโบราณจากภูมิ 
               ปญญาทองถ่ินตามวิถี 
               ความพอเพียง  

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยประเมิน
ความสําเร็จดวยการประเมินความพึง
พอใจตามวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรม และประเมินความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
   1. บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 
80 

นย.4.1.4.1 รายงานสรุปโครงการ      
                เอกลักษณความเปน 
                หญิงไทยงามอยางมีคุณคา 
                งามอยางกุลสตรีไทย ณ. 
                นครนายก 
นย.4.1.4.2 รายงานสรุปโครงการ 
               นวัตกรรมเสริมสรางของ 
               เลนพื้นบานและของเลน 
               ไทยโบราณจากภูมิปญญา 
               ทองถ่ินตามวิถีความพอเพียง 
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   2. ความรู ความเขาใจ รอยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการในกระบวนการใหบริการ 
รอยละ 80 
   4. ผู ใชบ ริการนําความ รู ไปใช
ประโยชน รอยละ 80 
   ซึ่งจากการประเมินตามตัวบงชี้ในแผน
และผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตั้งไว 

นย.4.1.4.3 รายงานสรุปกิจกรรมสืบสาน 
               ศิลปวัฒนธรรม 
นย.4.1.4.4 รายงานสรุปโครงการสืบสาน 
               ศิลปวัฒนธรรมขนมไทย 
               ขนมทองถ่ินโดยภูมปิญญา 
               ทองถ่ินจังหวัดนครนายก 
               แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา 
               คุณภาพชีวิต 

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

   ศูนยฯ นครนายกได มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จั ดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อประโยชนตอการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน และปรับปรุง
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ กษ า ใน ป
การศึกษา 2557  ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ประเมินความสําเร็จ พบวาผูตอบแบบ
ประเมินความพึ งพอใจต อแผนศิล
วัฒนธรรม ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ ง
นครนายก โดยรวมอยูในระดับพอใจมาก
ที่ สุ ด มีค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.27 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 เมื่อแยกพิจารณา
เปนรายขอ พบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ดานการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 รองลงมา ไดแก ดานการ
ดําเนินการตามแผนงานและโครงการมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 

นย.4.1.5.1 รายงานการประเมินผล 
               ความสําเร็จของการบูรณาการ 
               กับการเรียนการสอนและ 
               กิจกรรมนักศึกษา    
นย.4.1.5.2 ตารางเปรียบเทียบการ 
               ประเมินไปปรับปรุงการ 
               บูรณาการงานดานทําน ุ
               บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นย.4.1.5.3 รางแผนศิลปวัฒนธรรม  
               ป 2558  
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 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

   ศูนยฯ นครนายก มีการเผยแพรการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรทั้ง
ที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน website, 
Facebook และสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ 
คูมือฉบับพกพา และการจัดนิทรรศการ
ดานวัฒนธรรม โดยนักศึกษา และ
บุคลากรของศูนยฯ นครนายก  

นย.4.1.6.1 คูมือเอกลักษณของสังคมไทย 
                  และวัฒยธรรมไทย 
นย.4.1.6.2 แผนพับความรูของเลน 
                (ฉบับภาษาไทยและ 
                ภาษาอังกฤษ) 
นย.4.1.6.3 เว็บไซตของศูนยฯ นครนายก 

 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ  

   ศูนยฯ นครนายก ไดสนับสนุนให
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาใหเขา
รวม กิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร
ผลงาน และมีผลการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการยกยอง
และเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  คือ  สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
มีดําเนินการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศ
และตางประเทศ  โดยในปการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ไดสงนักศึกษาและบุคลากรเขา
รวมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย
ไดรับการยอมรับ ยกยอง ชมเชย ดังนี้ 
   การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ณ  
มหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิ ต  ศู นย ฯ 
นครนายก ไดเขารวมประชุมเตรียม
คว า มพร อมจ า กคณะผู จั ด งาน 
Consolatationprize ใหจัดนิทรรศการไป
รวมแสดงในงานที่ชื่อวา Institute of 
Language, Art and Culture Suan 
Dusit Rajabhat University จัดข้ึนใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงงานนี้จัด
ข้ึนโดยความรวมมือระหวางสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมกับศูนยฯ นครนายก  

นย.4.1.7.1 ระเบียบวาระการประชุม 
                คณะกรรมการดําเนินงาน 
                โครงการอนุรักษ
พันธุกรรม 
                  พชือันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                สยามบรมราชกุมารี โดย 
                มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
                (อพ.สธ.-มสด.) คร้ังที่ 2/57 
นย.4.1.7.2 ใบประกาศนียบตัร 
Institute 
                  of Language, Art and  
                  Culture Suan Dusit Rajabhat  
                  University 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ  7  ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 
 

จุดเดน 
1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีแผนงานและนโยบายชดัเจนตามกรอบตัวชี้วดั                                                                 

 2. บุคลากรและนักศึกษาตะหนกัถึงการมีสวนรวมของการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณในการจัดโครงการมีอยางจํากัด    
2. รณรงคการสรางจิตสํานึกการแตงกายผาไทยอยางตอเนื่องตามวัฒนธรรมองคกร   

 
ผูกํากับ 

1. นางสาวชนมธิดา ยาแกว      
   

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางชชัรี สุนทราภัย  2. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ 
3. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น   4. นางเอมิกา  รัตนมาลา 
 

ผูเขียนผลการดําเนินการ 
1. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ  2. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น   
3. นางเอมิกา รัตนมาลา 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 พั ฒ น า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ จ า ก ผ ล ก า ร
วิ เคราะห  SWOT โดยเชื่ อมโยงกับ
วิสัยทัศนของคณะ และสอดคลองกับ
วิสัยทัศน ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ลุ ม ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสู
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพื่ อ ใหบรรลุผลตามตั วบ งชี้  และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

   ศู นย ฯ  นครนายก  มี คณะ 
กรรมการบริหารศูนยฯ มีการจัดทํา
แผนกลยุทธวิ เคราห SWOT เปน 
Flow Chart  เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฎิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาตามตัวบง
ข้ี และเสนอผู บริ หารระดั บสู ง
พิจารณาอนุมัติ 

นย.5.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
                 บริหารศูนย 
นย.5.1.1.2 แผนกลยุทธของศูนย 
                 นครนายก ป 2557 - 2560 
นย.5.1.1.3 แผนกลยทุธทางการเงิน  
นย.5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจําป  
                  งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 

 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแต
ละหลักสูตร สัดสวน คาใชจาย เพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่ อวิ เคราะหความคุมคาของการ
บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน  

   ศูนยฯ นครนายก มีการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตและ
หลักสูตร สัดสวน คาใชจาย เพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความคุมคา 
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขงขัน โดย 
ดําเนินการตามแผนกลยุทยธของ
ศูนยฯ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และมีความเชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

นย.5.1.2.1 แผนกลยุทธการเงนิ 
นย.5.1.2.2 คําสั่งแตตั้งเจาหนาที่ 
                  การเงิน 
นย.5.1.2.3 เลมหลักสูตรศึกษาศาสตร- 
                 บณัฑิต มคอ.2 (หนา 13) 
นย.5.1.2.4 แบบสรุปงาน/โครงการ 
นย.5.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2558 
                  (หนา 4) 
นย.5.1.2.6 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัต ิ
                 ราชการประจําปงบประมาณ 
                 พ.ศ. 2558 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ และใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการวิเคราะห
และระบุความเสี่ยง และปจจัย
กอใหเกิดเสี่ยงมี 3 ดานตาม
บริบทของศูนยฯ 
1. ศูนยฯ นครนายกมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผูอํานวยการ
ศูนยและตัวแทนที่ รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของศูนยฯ 
2. มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของศูนยฯ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของสถาบัน 
-  ความเสี่ ยงด านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
(กระบวนการบริหารหลักสูตร,
ผลงานวิชาการ)  
3. มีการประเมินโอกาสและผล 
กระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ไดมาวิเคราะห 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินตามแผนและรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบถัดไป 

นย.5.1.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
               และคณะทํางานบริหาร 
               ความเสี่ยง 
นย.5.1.3.2 มีการวิเคราะหระบุความ 
               เสี่ยงทั้ง 3 ดานตามบริบท 
                  ศูนยฯ 
นย.5.1.3.3 มีการประเมินโอกาสและ 
               ผลกระทบ (ตารางผลการ 
               ประเมินการควบคุมที่มี 
                อยูแลววาไดผลหรือไม) 
นย.5.1.3.4 มีการจัดทําแผนบริหาร 
               ความเสี่ยง (ตารางผลการ 
               ประเมินที่เปนระดับ 
               ความเสี่ยงสูง) 
นย.5.1.3.5 มีการติดตามและประเมินผล 
                 (รายงานผลการประเมิน 
               องคประกอบควบคุมภายใน 
                  ตามแบบฟอรม ปย.1 
                    แบบฟอรม ปย.2 รอบ 9 
                    เดือน และรอบ 12 เดือน  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน  

   ศูนยฯ นครนายก มีการบริหารงาน
ด ว ยหลั ก เป นกา รถ า ยทอด
ความรูแกผู รวมงานโดยเนน
ผูรวมงานโดยมีการประชุมกลุมยอย 
KM ผูบริหารมีการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
   1. หลักประสิทธิภาพ 
   2. หลักประสิทธิผล 
   3. หลักการตอบสนอง 
   4. หลักภาระผดิชอบ 
   5. หลักการโปรงใส 
   6. หลักการมีสวนรวม 
   7. หลักกระจายอํานาจ 
   8. หลักนิติธรรม 
   9. หลักความเสมอภาค 
   10. หลักมุงนนฉันทามติ 

นย.5.1.4..1 รายงานการประชุม 
                     ประจําเดือน 

 5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

   หลักสูตรฯ มีวางแผนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมที่
ส ง เส ริมพัฒนาครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธของศูนยฯ ในเปาประสงค
ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ กลยุทธที่ 1 เร่ือง พัฒนา
สมรรถนะนั ก ศึ ก ษ า สู ค รู ใ น
ศตวรรษที่21 และคณะ กรรมการ
หลักสูตรมีการลงมติ คัดเลือก
กิจกรรมที่มีความโดดเดน คือ 
โครงการเชิงปฏิบัติการความรูสะ
เต็ม (STEM) ศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย สามารถพัฒนาตอยอด
องค ค ว าม รู ใ ห แก นั ก ศึ กษ า 
ดังนั้น จึงจัดประชุมหลักสูตร และ
แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ

นย.5.1.5.1 รายงานการประชุม KM 
นย.5.1.5.2 โครงการอบรมเชิง 
                 ปฏิบัติการความรูสะเต็ม 
                 (STEM) ศึกษาสําหรับ 
                 เด็กปฐมวัย 
นย.5.1.5.3 คําสั่งแตงตั้งคณะ  
               กรรมการจัดการความรู 
นย.5.1.5.4 คูมือ STEM Education 
นย.5.1.5.5 สรุปองคความรูการเขียน 
                 บทความทางวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ความรู ในการดํ าเนินงานต าม
ประเด็นที่คัดเลือก 
        คณะกรรมการจัดประชุม 
เพื่อสรุปแนวทางในการจัดทํา
นวัตกรรมที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของอาจารยประจําหลักสูตร 
และสรุปผลการดําเนินการโครงการฯ 
ตอที่ประชุม ทบทวนโครงการ
จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาฯ  เพื่อใชในการพัฒนา 
ปรับปรุงโครงการในปตอไป และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหความรู
ในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งไดขอสรุปใน
การจัดทําคูมือ STEM Education 
ประจําป 2558 และพัฒนาเปน
โครงการในการนํ า STEM สู การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ประจําป 2559 

 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนนุ  

   ศูนยฯ นครนายก มีการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 
   มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

นย.5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
นย.5.1.6.2 ผลงานวิจัย 

 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ไดปรับให
ก า รดํ า เ นิ น ง านด านก า รประ กัน
คุ ณ ภ า พ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบ
และกลไกในการกํากับติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและระดับศูนยฯ ให
เปนไปตามองคประกอบการประกัน 

นย.5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพ 
นย.5.1.7.2 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
นย.5.1.7.3 รายงานผลการดําเนินงาน 
                  ประจําปการศึกษา 2557 
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บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ ต า ม ป ก ติ ที่
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

และมี คณะกรรมการ กํา กับ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบที่ กํ าหนดในขอ  1 
และรายงานผลการติดตามให
กรรมการระดั บสถาบั นเพื่ อ
พิจารณา 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
7 ขอ  7 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

จุดเดน 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการดําเนินการตามแผนเพือ่ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว                                                                 

  

จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวครบ 100% 
 

ผูกํากับ 
1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง       

  

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี   2. นางชชัรี  สุนทราภัย 
3. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ  3. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น 
 

ผูเขียนผลการดําเนินการ 
1. นางสาวสปุญญา ยิ่งประเสริฐ  3. นางสาวปานใจ  ยกกลิ่น         
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

   หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
   1. อาจารยประจําหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยมีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดํา เนินงาน
หลักสูตร   
   - รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  1/57   
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
   -  รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  2/57   
วันที่ 15 กันยายน 2557 
   -  รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  3/57   
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 
   - รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  4/57   
วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
   - รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  5/57   
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

นย.5.2.1.1  คูมือการประกันคุณภาพ 
                หลักสูตร 
นย.5.2.1.2 - รายงานการประชุม 
                อาจารยประจาํหลกัสูตร 
                 คร้ังที่ 1/57   
                - รายงานการประชุม 
                  อาจารยประจําหลักสูตร 
                  คร้ังที่ 2/57   
                - รายงานการประชุม 
                  อาจารยประจาํ
หลักสูตร 
                  คร้ังที่ 3/57 
                 - รายงานการประชุม 
                  อาจารยประจาํ
หลักสูตร 
                  คร้ังที่ 4/57   
                  - รายงานการประชุม 
                  อาจารยประจาํ
หลักสูตร 
                  คร้ังที่ 5/57   
                - รายงานการประชุม 
                  อาจารยประจาํ
หลักสูตร 
                  คร้ังที่ 6/57  
นย.5.2.1.3 รายงานการประชมุ คร้ัง 
                ที่ 5/57 วาระที่ 1 ขอที่ 1.1 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

   - รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร คร้ังที่  6/57   
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
   2. มีการจัดการประชุมหลักสูตร 
คร้ังที่ 5/57 วาระที่ 1 ขอที่ 1.1 
อาจารยใหมแนะนําตนเองบอก
ความถนัดและความสนใจ เพื่อ
หลักสูตรมอบหมายภาระงานให
ร ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม  
   3. หลักสูตรจัดอาจารย เข า
อ บ ร ม 
ในหัวขอที่สนใจ 
   4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ 
มคอ.1 โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรู 6 ดาน (TQF) 
   5. หลั กสู ตร ศึ กษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเก่ียวกับผลการ
ประ เมิ นการ เ รี ยน รู และข อ 
เสนอแนะจาก มคอ.7 ปการศึกษา 
2556 มาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 
ปการศึกษา 2557 
   6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมี
การประชุมคร้ังที่ 3/57 วาระที่ 
3 ขอที่ 1 ใหจัดทํารายละเอียด
ของ มคอ.3 เสร็จกอนเปดภาค
การศึกษา โดยประกอบดวย 

 นย.5.2.1.4 ประกาศนียบตัรการเขา 
                อบรม 
 
นย.5.2.1.5 มคอ.2 เลมหลักสูตร 
               ศึกษาศาสตรบณัฑติ  
                สาขาวชิาการศึกษา 
               ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
               ปรับปรุงปพ.ศ. 2554 
นย.5.2.1.6 มคอ.7 ปการศึกษา  
               2556 
นย.5.2.1.7 - มคอ.3 
              - มคอ.4 
              - รายงานการประชมุ 
คร้ัง 
                ที่ 3/2557 วาระที่ 3  
                ขอที่ 1 
นย.5.2.1.8 มคอ.5 ตามกรอบ 
               มาตรฐานคุณวุฒ ิ
               ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
               (TQF) จํานวน 41 วิชา 
นย.5.2.1.9 สรุปโครงการพัฒนา 
               นักศึกษา ประจาํป 
               การศึกษา 2557 
นย.5.2.1.10 สรุปการประเมินความ 
                พึงพอใจตอการเรียน 
                การสอนตามรายวชิา  
                ภาคเรียนที่ 1/2557  
                และภาคเรียนที่ 
2/2557 
นย.5.2.1.11 - มคอ.5 
                - มคอ.6 
                - รายงานการประชุม 
                  คร้ังที่ 6/2557  
                  วาระที่ 1 ขอที่ 1.3 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ภาคเรียนที่ 1 รวมทั้งหมด 25 
วิชา แบงเปน ชั้นปที่ 1 มี 7 วิชา 
(รหัส 57) ชั้นปที่  2 มี 7 วิชา 
(รหัส 56) ชั้นปที่  3 มี 6 วิชา 
(รหัส 55) ชั้นปที่ 4 มี  5 วิชา 
(รหัส 54) 
ภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งหมด 25 
วิชา แบงเปน ชั้นปที่ 1 มี 7 วิชา 
(รหัส 57) ชั้นปที่  2 มี 7 วิชา 
(รหัส 56) ชั้นปที่  3 มี 7 วิชา 
(รหัส 55) ชั้นปที่ 4 มี  4 วิชา 
(รหัส 54) รวมปการศึกษา 2557 
มี มคอ.3 ทั้งสิ้น จํานวน 50 วิชา 
   7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการ
ใชกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผล
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน (TQF) 
   8. หลั กสู ตร ศึ กษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าการศึกษา
ป ฐ ม ว ัย  จ ัด โครงการพัฒนา
นัก ศึกษาโดยเนนความเปน
วิชาชีพครู ซ่ึงนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความเปนค รู  ภายใต
โครงการพัฒนานักศึกษา ในป
การศึกษา 2557 
   9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยทุกรายวิชา 
   10. ในการประชุม คร้ังที่ 6/57 
วาระที่ 1 ขอที่ 1.3 หลังจากที่อาจารย
ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดรับ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ

นย.5.2.1.12 - มคอ.3 ที่ปรับปรุง 
                  รายวิชา 9 รายวชิา  
                - รายงานสรุปผลการ 
                  ทวนสอบผลสมัฤทธิ์  
  
                - รายงานการประชุม  
                  คร้ังที่ 6/2557  
                  วาระที่ 1 ขอที่ 1.2 
นย.5.2.1.13  มคอ.7 
นย.5.2.1.14 รายงานสรุปความพึง 
                 พอใจของนักศึกษาชัน้
ป   
                  สุดทายที่มีตอคุณภาพ 
                  ของหลักสูตร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

การสอนไดนําผลเสนอแนะมา
จัดทํา มคอ.5 โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเปนผูพิจารณาและ
ประธานหลักสูตรเปนผูลงนาม ใน
ภาคเรียนที่ 1/57 มี 25 วิชา และ
ภาคเรียนที่  2/57 มี 25 วิชา รวม
ทั้งหมด 50 วิชา 
   11. มีการจัดประชุมอาจารย
ผูสอนคร้ังที่ 6/57 วาระที่ 1 ขอที่ 
1.2  ให อาจารย ผู สอนวิ ชาใน
หลักสูตรเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
และอาจารยผูสอนชี้แจงพรอม
แสดงหลักฐานการใหคะแนนผล
การเรียนของนักศึกษาในรายที่
ผิดปกติ  
   12. อาจารยประจําหลักสูตร
ไดประชุมเพื่อจัดทํา มคอ.7 และ
ดําเนินการสงใหคณบดีลงนาม
ภายใน 60 วัน 
   13. หลักสูตรจัดสงแบบสอบถาม
ใหนักศึกษาปสุดทายใหตอบ
กลับทุกคน   

 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดํ า เนินงานให เปนไปตามระบบที่
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา  

   หลักสูตรมีการกําหนดบทบาท 
หน าที่ ค วาม รับผิดชอบและ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดทํา มคอ.3, 4 กําหนดตาม 
รางปฏิทินกําหนด การจัดสงตาม
กําหนดกอนการเปดสอนตามป
การศึกษา ในการจัดประชุมคร้ังที่ 4
อาจารยประจําหลักสูตร ตรวจสอบ
ขอมูลการจัดทํา มคอ.3, มคอ.4  ใน
รายวิชาสุท รียะ ศึกษา กับการ

นย.5.2.2.1 มคอ.3 และ มคอ.4 รายวิชา 
               สุทรียะศึกษากับการพัฒนา 
               ทักษะทางอารมณ 
นย.5.2.2.2 งานวิจัยชั้นเรียนของ 
               อาจารยผูสอน 
นย.5.2.2.3 รายงานผลการศึกษาดูงาน 
                  และการฝกประสบการณ 
                  ของนักศึกษา 
นย.5.2.2.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
                  การเตรียมความพรอมทาง 
                  การเรียนแกนักศึกษาและ 
                      ประสบการณกอน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

พัฒนาทักษะทางอารมณ ใหมี
การปรับปรุงเนื้อหาโดยพิจารณา
ถึงความสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินการ
กํากับกระบวนการเรียนการสอน
ควบคุมใหการจัดการเรียนการ
ส อ น ที่ มี ห ล า ย ก ลุ ม เ รี ย น มี
มาตรฐานคุณภาพเทาเทียมกัน  
มีการแตงตั้งอาจารยและบุคลากร
คุมสอบ ในการสอบทุ กค ร้ั ง
เพื่อใหการสอบดําเนินไปอยาง
เปนระบบ รวมไปถึงการแตงตั้ง
กรรมการทวนสอบเพื่อใหผลสัมฤทธิ์
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
การประเมินการสอนของอาจารย
และนําผลมาใชในการสงเสริม
พัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย การสงเสริมใหอาจารย
ทําวิจัยการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา   

                ออกไปทํางาน 
นย.5.2.2.5 ผลการประเมนิการสอน 
                 ของอาจารยและรายงาน 
                 การนําผลมาใชในการ
สงเสริม 
                    พัฒนาความสามารถดาน 
                 การสอนของอาจารย 
นย.5.2.2.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
นย.5.2.2.7 รายงานการประชุมคร้ังที่ 4 
นย.5.2.2.8 คําสั่งแตงตั้งอาจารยและ 
                  บุคลากรคุมสอบ 
นย.5.2.2.9 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 
              ทวนสอบ 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

   หลักสู ตรได รั บงบประมาณ
สนับสนุนการดํ า เ นินงานดาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 

นย.5.2.3.1 รายงานการประชุม 

 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา  

   หลักสูตรวางแผนการจัดทํา
การประเมินคุณภาพในรอบ 1 ป 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยการระบุหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรใหตรง
ตามงานที่กําหนด จัดเขียนรายงาน
ผลการประเมิน โดยกําหนดผูกํากับ 
และผูจัดเก็บขอมูล และมีการ
ติดตามการดําเนินการเปนระยะๆ 

นย.5.2.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
               ประกันคุณภาพหลักสูตร  
นย.5.2.4.2 รายงานการประชมุศูนย 
               คร้ังที่ 1/58 วาระที ่5 
               ขอที่ 5.1 
นย.5.2.4.3 ผลการประเมินการ 
               ปฏิบัติงานการประกัน 
               คุณภาพหลักสูตร   
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และ
รายงานตอผู อํานวยการศูนยฯ 
รับทราบ 
   หลังจากการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเสร็จสิ้น มีการรายงาน
ผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําศูนยฯ ทราบในวาระการ
ประชุม เพื่อทบทวนกระบวนการ
ในการกํากับ ติดตาม และจัดเก็บ
ขอมูลวามีปญหาหรืออุปสรรค 
และตรงตามเปาหมายที่ระบุไว
หรือไม และใหคณะกรรมหลักสูตร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และนําผลที่ไดมาปรับปรุง
ในการวางแผนการประเมินคุณภาพ
ในปตอไป 

 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลั กสู ต ร ให มี คุณภาพดี ข้ึ นอย า ง
ตอเนื่อง  

   หลักสูตรนําผลการประเมิน
หลักสูตรเขาที่ประชุมศูนยฯ 
เพื่อนําเสนอผลประเมิน และ
ทบทวนการดํา เนินงานของ
หลักสูตร รับฟงขอเสนอแนะ 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
หลักสูตรในปตอไป 

นย.5.2.5.1 รายงานการประชมุศูนย 
               คร้ังที ่1/2558 วาระที่ 5 
               ขอที่ 5.1 
นย.5.2.5.2 แผนกลยทุธ ศูนยฯ เร่ือง 
               การผลิตบัณฑิต ฉบับ 
               ปรับปรุง 2558-2560 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ านองคประกอบที่  1 การ กํา กับ
มาตรฐาน 

   หลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่  1 การกํ ากับ
มาตรฐาน ผลการประเมินผาน 
ไดระดับคะแนน 3.39 

นย.5.2.6.1 ผลคะแนนประเมิน 
               หลักสูตรศึกษาศาสตร 
                     บัณฑิต สาขาวิชา 
               การศึกษาปฐมวัย 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 
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จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรที่สอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการพัฒนาของ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสตูรอยางตอเนื่องเพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

3. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี ้
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับบุคลากรทุกคนของศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ นครนายก 
  2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีความรู
ความเขาใจในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ผูกํากับ 

1. ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง       
  
ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส  2. นางสาวมุทิตา  ทําคําแสน 
3. นายภานวุัฒน  นิ่มนวล   4. นางสาวชนมธิดา ยาแกว 
4. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร 

 
ผูเขียนผลการดําเนินการ 

1. นางสาวชนมธิดา ยาแกว   2. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร 
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สวนที่ 3  

สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สวนที่ 3  

สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผลการประเมินตนเอง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปการศึกษา 2557  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้  

 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลคะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ 
 บรรล ุ

ตัวหาร  ไมบรรล ุ

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 3.39 คะแนน  - 3.39 คะแนน  3.39 

- 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 รอยละ 40 20 x 5 รอยละ 20  2.50 

40 

ตัวบงชีท้ี่ 1.3 รอยละ 60 0 X 5 รอยละ 0  0 

60 

ตัวบงชีท้ี่ 1.4 นอยกวารอยละ 10 36.66-20 X 5 รอยละ 8.33  5 

10 

ตัวบงชีท้ี่ 1.5 5 ขอ - 6 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 1.6 5 ขอ - 6 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 6 ขอ - 6 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 25,000 บาท/คน 2,123,300 193,027.27 บาท/คน  5 

11 

ตัวบงชีท้ี่ 2.3 รอยละ 20 3.4 X 100 รอยละ 30.90  5 
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11 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 6 ขอ - 6 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.1 7 ขอ - 7 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 5.1 7 ขอ - 7 ขอ  5 

ตัวบงชีท้ี่ 5.2 6 ขอ - 6 ขอ  5 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบงชี ้ คะแนนเฉลี่ย 4.30 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ  

 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช  

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 2.50+0+5 5+5 3.39 3.48 พอใช 

 

2 5 5 5 5.00 ดีมาก 

 

3 - 5 - 5.00 ดีมาก 

 

4 - 5 - 5.00 ดีมาก 

 

5 - 5+5 - 5.00 ดีมาก 

 

เฉลี่ยรวม 3.13 5 4.20 
4.30 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี 
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การวิเคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนา 

องคประกอบ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
1 1. ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยจบตรงสาขา 

   การศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละออ 
   อุทิศเปนแหลงฝกประสบการณแกนักศึกษา 
2. ศูนยฯ นครนายก มีอาจารยทีส่ําเร็จการศึกษา  
   ระดับปริญญาเอกแลว จาํนวน 2 คน และ 
    อยูระหวางทําดุษฎีนิพนธ จาํนวน 1 คน                                                                   
3. ศูนยฯ นครนายก มีสัดสวนจาํนวนอาจารยตอ 
    จํานวนนักศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
    ที่กําหนดให 30:1 แตศูนยมสีัดสวนอาจารย 
    ตอนักศึกษาที่เปนจริงเทากับ 19:1 ซึ่งหมายถึง 
    อาจารยหนึ่งคนดูแลนักศึกษา 19 คนเทานัน้ 
    ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง 
4. ศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
    นักศึกษาที่หลากหลาย มีการบริการใหคํา  
    ปรึกษา บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
    ตอนักศึกษาทุกชั้นปรวมทั้งศิษยเกา  
5. มีการจัดทําแผนพฒันากิจการนักศึกษารวมกับ 
   หนวยงานอ่ืนๆ เพื่อสรางความเขมแข็งสําหรับ 
   กิจการนักศึกษาของศูนยฯ นครนายก  
6. อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษามีความตืน่ตัว 
    ในการรวมกิจกรรมเชิงรุก 

1. เพิ่มกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและ 
    บริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน 
    และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน  
    จังหวัดนครนายก 
2. สงบุคลากรศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3. สงเสริมสนับสนนุใหอาจารยทําผลงาน 
    วิชาการในสาขาที่ศูนยฯ นครนายก เปด 
    การเรียนการสอน หรือในสาขาที่เชี่ยวชาญ 
4. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเอ้ือ  
   อํานวยตอการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา 
 

2 1. มีอาจารยที่มีความรูดานการวิจัย  
2. มีเคร่ืองมือสนับสนนุการจัดการความรูดาน 
    การวิจัย 
3. เงินสนับสนนุการวิจัยและงานสรางสรรคมี 
   เพียงพอทั้งจากภายในระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. เพิ่มประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัย 
    หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ 
    การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2. ควรมีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ 
    สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน 
    สรางสรรคเพื่อการใชประโยชนในหลายมิติ  
3. สงเสริมและสรางแรงจงูใจใหคณาจารย 
    ทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานทั้งในระดับ 
    ชาติและนานาชาต ิ
4. จัดทําแผนยกระดับงานวิจัยเพื่อสงเสริมและ 
    สรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและ 
   เผยแพรผลงานวิจยัในระดับชาติและนานาชาต ิ
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องคประกอบ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
  5. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยทํางาน 

    วิจัยสรางสรรคในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    ที่ศูนยฯ เปดการเรียนการสอน หรือในสาขา  

3 1. มีงานบริการวชิาการอยางสม่าํเสมอ  
2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั 
   และการวิจัย 
 

1. เนนการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณให 
   มากข้ึน 
2. ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและ 
    การวิจัยไมครอบคลุมความตองการของ 
    กลุมผูรับบริการ 

4 1. ศูนยฯ นครนายก มีแผนงานและนโยบาย 
   ชัดเจนตามกรอบตัวชี้วัด                                                                 
2. บุคลากรและนักศึกษาตะหนักถึงการมีสวนรวม  
    ของการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. งบประมาณในการจัดโครงการมีอยางจํากัด 
2. รณรงคการสรางจิตสํานึกการแตงกายผา 
    ไทยอยางตอเนื่องตามวัฒนธรรมองคกร 
 

5 1. ศูนยฯ นครนายก มีการดาํเนนิการตามแผน 
   เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ที่สอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการ 
   พัฒนาของศูนยฯ นครนายก 
3. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
   หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อกํากับและติดตาม 
   การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
    ของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ 

1. ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงาน 
   ตามแผนที่วางไวครบ 100% 
2. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความ 
   เขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้การ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร 
   ทุกคนของศูนยฯ นครนายก  
3. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให 
   บุคลากรทุกคนของศูนยฯ นครนายก  
   มีความรูความเขาใจในแตละองคประกอบ 
   และตัวบงชีป้ระกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนที่ 4 

ภาคผนวก 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน จํานวน 1 หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มติสภาอนุมัติการเปดหลักสูตรนอกสถานท่ีตั้ง ครั้งท่ี 14 (41)/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 
2554 พรอมรายละเอียดหลักสูตรท่ีขอเปดนอกสถานท่ีตั้ง  

 

ช่ือหลักสูตร 

การเปดสอนในท่ีตั้ง การเปดสอนนอกสถานท่ีตั้ง 

วันท่ี สกอ.
รับ 

ทราบ 
หลักสูตร 

ภาค/ปการ 
ศึกษาท่ีเริ่ม 
เปดสอน 

ภาค/ป
การศึกษาท่ี

เริ่มเปด 
สอน 

รูปแบบการ 
จัดการศึกษา 

สภาอนุมัติ/ 
เห็นชอบให 
เปดสอน 
(ครั้งท่ี/
วันท่ี) 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
กําลังศึกษา

รวมท้ัง 
หมด 

ท้ัง
หลักสูตร 

บาง 
สวน 

หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 

9 พฤษภาคม 
2556 

1/2555 1/2555 5 ป - 9 
พฤษภาคม 

2556 

225 

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ประเภท 
ช้ันปท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 86 74 43 22 - 225 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ สาขาวิชา 
1. ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง อาจารย ปร.ด. 

กศ.ม. 
กศ.บ. 
ศษ.บ. 

วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน 
การสอนวิทยาศาสตร-ฟสิกส 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

2. นางธมลวรรณ เปรมศรี อาจารย ศษ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ สาขาวิชา 
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3. ดร.จิระ จิตสุภา อาจารย ปร.ด. 
วท.ม. 
คอ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุศาสตรเทคโนโลย ี

4. นางสาวมุทิตา ทาคําแสน อาจารย ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

5. นางสาวนิศารตัน อิสระมโนรส อาจารย ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

6. นางสาวชนมธิดา ยาแกว อาจารย ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

7. นางสาวรวี ศิริปริชยากร อาจารย ค.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

8. นางชัชรี สุนทราภัย อาจารย บธ.ม. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

การจัดการท่ัวไป 
บริหารการศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

9. นายภานุวัฒน นิ่มนวล อาจารย ค.ม. 
บธ.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การจัดการท่ัวไป 

10. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ อาจารย วท.ม. 
อส.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ สาขาวิชา ตําแหนง 
1. นางสาวพรใจ แกวสุข บธ.ม. 

บธ.บ. 
การตลาด 
การจัดการท่ัวไป 

เจาหนาท่ีสํานักงาน
(บริหารงานท่ัวไป) 

2. นางสาวนฤมล อินทสร ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 

3. วาท่ีรอยตรีหญิงขวัญใจ 
จริยาทัศนกร 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

นักวิจัย 

4. นางสาวคนิตฐา ปนทอง บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(การเงิน, การบัญชี) 

5. นางสาวปานใจ ยกกลิ่น น.ม. 
น.บ. 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 

นิติกร 
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ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิ สาขาวิชา ตําแหนง 
6. นางเอมิกา รัตนมาลา บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ีสํานักงาน 

(บุคคล) 
7. นางสาวธารารัตน  

วรรณรัตน 
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว

และโรงแรม 
นักวิจัยผูชวย 

8. นายอวิรุทธ ฟูตระกูล วท.ม. 
อส.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เจาหนาท่ีบริการ
สารสนเทศ 

9. นายวรฤทธิ์ อุจวาที วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. นายจักรพันธ อบอวล บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ เจาหนาท่ีประสานงาน
วิชาการ 

11. นายสมชาย จงรกัษ ประถมศึกษา - พนักงานขับรถ 
12. นายประวิง เอ่ียมเรือง มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
- พนักงานขับรถ 

 

อาคารสถานท่ี เทคโนโลย อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
ดานการจัดการเรียนการสอนมีอาคารท่ีใชจัดการเรียนการสอน 1 อาคารสูง 4 ชั้น ประกอบดวย 
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
2. หองพักอาจารย จํานวน 2 หอง 
3. หองผูอํานวยการ จํานวน 1 หอง 
4. หองสํานักงาน จํานวน 1 หอง 
5. หองทํางานเจาหนาท่ี จํานวน 1 หอง 
6. หองวิทยาบริการ จํานวน 1 หอง 
7. หองเรียน จํานวน 7 หอง 
 

แนวทางพัฒนาไปสูการดําเนินการในอนาคต 

 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการศึกษาเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ
วิเคราะหมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ โดยมีการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนของศูนยฯ 
นําไปสูการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ท่ีวางไว โดยครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการ
บริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของศูนยฯ 
ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจในแตละดานใหมีประสิทธิภาพ และ
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จัดประชุมผูรับผิดชอบเพ่ือรวมกันวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามภารกิจโดยใชระบบตัวชี้วัดและการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 
 

 การวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. เปดหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักสูตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
2. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนตัวแสดงมาตรฐานการจัดการศึกษา 
3. ศูนยการศึกษาผานการประเมิน สมศ.เปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปท้ังในพ้ืนท่ีและตางจังหวัด 
4. มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยสามารถพัฒนาองคความรูและเผยแพรในวารสารทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
5. โรงเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป  
6. ศูนยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษาท้ังในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวันดาน

ความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอื่นๆ โดยมี
โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรรีเปนหนวยสนับสนุน 

จุดออน (Weaknesses) 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเทากับมหาวิทยาลัย 
2. ความพรอมของอาคารเรียนและอาคารประกอบซึ่งไมไดถูกออกแบบเพื่อความพรอมในการ

จัดการเรียนระดับอุดมศึกษา ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  
3. งานวิจัยดานอัตลักษณมีนอย 
4. ไมมีหอพักใหกับนักศึกษาในตางจังหวัดท่ีสนใจเขามาศึกษาในศูนยการศึกษาท่ีพบวามีจํานวนเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องทุกป 
5. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาท่ีควร รวมท้ัง 

หนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอยจึงทําใหใหแผนงานท่ีทํารวมกับจังหวัดขาด
ความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

6. การทํางานเปนทีมและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากศูนยมีการยุบรวมบุคลากร 
การเปด – ปด หลักสูตร จึงทําใหบุคลากรบางสวนตองใชเวลาในการพัฒนาตนเอง ไมสามารถแสดงศักยภาพ
ไดเต็มท่ี 

7. หลักสูตรท่ีเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมีหลักสูตรเดียว และเปนสาขาท่ีมีผูสนใจเฉพาะกลุม
จึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ 

8. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงานและการบริหารงานยังขาด
ความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 
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โอกาส (Opportunities) 
1. เปนหนวยงานที่มีขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร มีความรวมมือในการดําเนินการ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ 
2. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัดจึง

สามารถแสดงศักยภาพและนํานเสนอผลงานท่ีเปนท่ียอรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได 
3. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคมอาเชียน

รวมทั้งเปนจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
และแหลงการจัดการศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1.  มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมีคูแขง 

ทางดานการจัดการศึกษา 
2. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมี
หลายตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผลตอการ
พัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาว สงผลตอการ
พัฒนางานดานวิชาการของอาจารย 

3. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิต
องคความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางานสมํ่าเสมอ

อยางตอเนื่อง และการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการสูความเปนเลิศ(EdPEx) มาใช
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมินผูปฏิบัติงานท้ังในแนวดิ่งและ
แนวราบอยางตอเนื่อง  

 

กระบวนการและวิธีการทํางาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

ความทาทายขององคการ  
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษาที่ เปนผูนําในการผลิตบัณฑิตดาน

การศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียนภายใน 8 ป 
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ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกใหได 

มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล) 
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การศึกษาวิจัยใหไดรับการยอมรับในระดับ ประเทศ

ภายใน 4 ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการศึกษาปฐมวัย 
และประถมศึกษา 

3. เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เชน สาขาทางการวิจัย และ
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

4. เปนศูนยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูนยการเรียนรูดานการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


