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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประจําปการศึกษา 2560 
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คุณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง โดยสาระสาคัญของรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  บริบทองคกร  
สวนที่ 2 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 

ของเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 (สกอ.) กิจกรรม
การดําเนินการในแตละตัวบงชี้คุณภาพ ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑคุณภาพ แนวทาง 
การปรับปรุงผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ หลักฐาน รองรอย และเอกสารอางอิง  

สวนท่ี 3 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หวังวารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ 

จะเปนเอกสารสาคัญท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสราง
ความเชื ่อมั ่น และความมั ่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง 
นครนายก 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีมีอัตลักษณดานปฐมวัย สงเสริมดานการ
วิจัยและการบริการวิชาการภายใตการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล เปนแนวคิด
ในการพัฒนาศูนยการศึกษาในอนาคต รวมท้ังการพัฒนาทองถ่ินเปนภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของ
ศูนยฯ 

ศูนยการศึกษานอกท่ี ตั้งนครนายก กาวสูป ท่ี 20 เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินท่ี
ตองการไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําใหคนนครนายก และพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงมีโอกาส
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ินโดยมุงบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปนศูนยการศึกษา แหงแรกท่ีผานการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในสาขาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและเปนสาขาท่ีไดสั่งสมความเชี่ยวชาญมากวา 70 ป ี 
จากแนวคิดในการพัฒนา บัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญ มีความคิดเชิงสังเคราะห ความคิดสรางสรรคในการ
ตอยอดองคความรูท่ีมีอยู รวมกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการวิจัย    

การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถ่ินเปนจุดเนน
ย้ําถึงเปาหมายท่ีตองการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหาองคความรูใหมี
ความกาวหนา ทันสมัย และสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพทางวิชาการ รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและ
การพัฒนาทองถ่ินเปนอีกเปาหมายของศูนยฯ 

นอกจากการจัดการศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของศูนยฯ การบริการวิชาการก็เปนสวน
หนึ่งที่ศูนยฯ ใหความสําคัญจึงไดจัดตั้งโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เปนแหลงฝกประการณวิชาชีพดาน
อาหาร และใหบริการอาหาร ขนมอบ โครงการโรงสีขาวสวนดุสิต ศูนยการเรียนรูขาวเกษตรอินทรีย 
ศูนยวิจัยและพัฒนาองคความรูดานขาว และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 การเดินหนาผลิตบัณฑิตใหเขาถึงองคความรูและความเชี่ยวชาญเพ่ือตองการเปนศูนยการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล การสรางความเชี่ยวชาญจึงเปนจุดแข็งของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง
นครนายก 
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สวนท่ี 1 
บริบทองคกร 

 
1. บทนํา 

1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ท่ีตั้ง : 
ข4 - 390 และ ข4 - 490 ถนนสุวรรณศร ตําบลนครนายก อําเภอเมือง จังหว ัดนครนายก 
โทรศัพท 037 – 321590 ตอ 6405 – 6406 
โทรสาร 037 – 321591 
ประวัติความเปนมาโดยยอ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จัดการศึกษาครั้งแรกเม่ือวันท่ี 7

มิถุนายน 2541 – ปจจุบัน การเปดการเรียนการสอนนอกท่ีต้ังนี้ชวยใหนักเรียนในทองถ่ินและผูสนใจ
ไดรับการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยโดยไมตองเดินทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาตามความตองการของทองถ่ินท่ีสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเพ่ือใหสามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต สงเสริมดานการวิจัย การบริการวิชาการและการจัดการศึกษาสําหรับครูในศตวรรษท่ี 
21 โดยเนนการบวนการสอนแบบ Active Learning และการลงมือทําดวยการเรียนรูจากการทํางาน 
(Work-based Learning) รวมถึงการใชระบบเสริมศักยภาพใหกับนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยีชวย
ขับเคลื่อน (Technological Scaffolding) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดกิจกรรม  

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ผานมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ. 2555 ตรวจประเมินเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 
ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ผานการตรวจประเมิน 2 หลักสูตร 
ไดแก 1. หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดงดรับนักศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษา
เฉพาะสาขาท่ีเปนอัตลักษณ และเปนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมการเปนมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก จึงเหลือการจัดการศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว คือ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ผานการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
บัณฑิตตามสภาพจริงจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี 13/2560 วันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 รับรองปริญญา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2554 
(หลักสูตรหาป ) ใหการรับรองตั้ งแตปการศึกษา 2556 ถึงปการศึกษา 2559 
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ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ผานมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตรวจประเมินเม่ือวันท่ี  2 กุมภาพันธ 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ไดรับผลการประเมินในระดับ "ผาน" ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 เปนตนไป โดยมีกําหนดระยะเวลา 5 ป  

ในปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดยายอาคารเรียนและอาคาร
สํานักงานเดิม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน มาอยูท่ีตั้งใหม เลขท่ี ข 4 – 390 4และเลขท่ี ข - 490 
ถนนสุวรรณศร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซ่ึงเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน โดยใช
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ซ่ึงเปนหลักสูตรเดียวกับในมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ผานการพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นของจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว 

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

สรางความเขมแข็งของทองถ่ิน 
เปาหมายและวัตถุประสงค 
1. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทอง ถ่ินในสาขา

ท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนและเปนผูนํา

ในสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
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1.4 รายช่ือผูบริหาร ตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2541   นายประเสรฐิ 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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  

1.5 คณะกรรมการบริหาร  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  ผูอํานวยการ   ประธาน 
2. นางธมลวรรณ เปรมศรี   รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
3. นายณัฐพงศ ศิริชนะ   ผูวาราชการจังหวัดนครนายก ผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายทวีป ฉิมไทย      รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผูทรงคุณวุฒิ 
      รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการ 

                                  จังหวัดนครนายก  

5. นางเอมิกา รัตนมาลา   ผูชวยผูอํานวยการฯ กรรมการ 
6. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน  ผูชวยผูอํานวยการฯ กรรมการ 
7. นางสาวรวี ศิริปริชยากร   ประธานหลักสูตร  กรรมการ 
8. นางนฤมล โพธิ์ชัย    หัวหนาสํานักงาน  กรรมการ/เลขานุการ 

9. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ  หัวหนาโครงการพิเศษ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

 

2. ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560 
2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

 หนวย : หลักสูตร 
ระดับ จํานวน 

ปริญญาตรี 1  
รวมท้ังหมด 1 

 

2.2 จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560 

 หนวย : คน 
หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

- 15 - - 15 

รวมทั้งหมด - 15 - - 15 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 
                                                                                                        หนวย : คน 

หลักสูตร ระดับการศึกษา รวม 

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

- 70 - - 70 

รวมท้ังหมด - 70 - - 70 
 

 

2.3 จํานวนบุคลากร  
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย - 8 2 10 
ผูชวยศาสตราจารย - - 1 1 
รองศาสตราจารย - 1 - 1 
ศาสตราจารย - - - - 

รวมท้ังหมด - 9 3 12 
 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

เจาหนาท่ี 3 5 7 - 15 
รวมท้ังหมด 3 5 7 - 15 

 

2.4 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2561 

 หนวย : บาท 
ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 

งบประมาณแผนดนิ 132,700.00 

ขอสนับสนุนงบประมาณ 4,927,540.00 

รวมท่ีไดรับจัดสรร 5,060,240.00 
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อาคารสถานท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

อาคาร 
หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

หองพักอาจารย หองสํานักงาน อ่ืนๆ รวม 

อาคาร 5 26 2 1 10  
อาคาร 6 24 - 1 7  

อาคารสํานักงาน และท่ีพัก - - 5 1  
รวม 50 2 7 18 77 

 

2.5 เอกลักษณหรือวัฒนธรรม  
 1. มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
2. การแตงกายเรียบรอย 
3. มีสัมมาคารวะ  
4. มีคุณธรรมจริยธรรม  
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ืท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
 
  
คะแนนท่ีได =  
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 1 

หลักสูตร โดยมีผลรวมคาคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหลักสูตร เทากับ 3.47 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เทากับ 3.47 คะแนน ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

3.30 ตัวบงชี ้ 3.47  3.47 บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

ศนย.1.1.1.1 ผลคะแนนประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศเปนแหลงฝกประสบการณแกนักศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  เพ่ิมกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน และปรับ
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน จังหวัดนครนายก 

 
ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ลําดับ รายช่ือหลักสูตร คะแนนเฉล่ียประเมินหลักสูตร 
1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.47 

ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.47 
คะแนนเฉล่ียภาพรวมศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 3.47 
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ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง       

       
ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร  2. นางสาวอัญชิษฐา ปยะจิตติ 
3. นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ   

 
ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 

1. นางสาวปรตา  หวังดุล   2. นางสาวจิราภรณ ยกอินทร 
3. นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม   
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

3 
X 100 

10.5 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
28.57 

X 5 
40 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา รวมทั้งสิ้น 3 คน จํานวนอาจารยประจํารวมทั้งสิ ้น 10.5 คน คิดเปนรอยละ 28.57 มีคา
คะแนน เทากับ 3.57 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  10 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทา   
0 

3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

7 

4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

3 

5. คารอยละของอาจารยประจํา วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  28.57 
6. คาคะแนนท่ีได 3.57 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40 รอยละ 28.57 3.57 คะแนน ไมบรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
ศนย.1.2.1.1 เอกสารรายชื่อพรอมวุฒิการศึกษาของอาจารย 
 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาจารยท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว 
จํานวน 3 คน และอยูระหวางทําดุษฎีนิพนธ จํานวน 1 คน                                                                  
  
จุดท่ีควรพัฒนา 

สงบุคลากรศึกษาตอตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง     
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี    

   
ผูเขียนผลการดําเนินงาน 

1. นางเอมิกา  รัตนมาลา                                                                   
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3   อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร  
 

2 
X 100 

10.5 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได = 
19.04 

X 5 
60 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 2 คน จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 10.5 คน คิดเปนรอยละ 19.04 มีคา
คะแนน เทากับ 1.58 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 10 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  10 
3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   1 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 
5. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 
6. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 
7. คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 19.04 
8. คาคะแนนท่ีได 1.58 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60  รอยละ 19.04 1.58 คะแนน ไมบรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
ศนย.1.3.1.1 เอกสารกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิชาการในสาขาท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
เปดการเรียนการสอน หรือในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ   
 
ผูกํากับ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง     
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี    

   
ผูเขียนผลการดําเนินงาน 

1. นางเอมิกา   รัตนมาลา                                                                  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับคาความตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาท่ีกําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการ
เทียบบัญญัติไตรยางศดังนี้ 
 คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5  
 คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0  
 คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20  
ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 1.  คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังนี้ 
   SCH = ∑nici  
   เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i  
   ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i  
 
 2.  คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอป (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการ

ลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้นๆ 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ในระดับ บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
อาจารยประจํา 

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  

• แพทยศาสตร 

• พยาบาลศาสตร 

8 : 1  
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  20 : 1  
3. วิศวกรรมศาสตร 20 : 1  
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  8 : 1  
5. เกษตร ปาไมและประมง  20 : 1  
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว 
เศรษฐศาสตร 

25 : 1  

7. นิติศาสตร  50 : 1  
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30 : 1  
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8 : 1  
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 : 1  

 
สูตรการคํานวณ  
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร  
 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา                    สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ 
ตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง             จํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

 X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน 5 คะแนน  
2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน  
2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนทีไ่ด = 5 - 
(คารอยละที่คํานวณไดจาก  2.3) 

 
4 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
ปท้ังสิ้น 247.056 จํานวนอาจารยประจํารวมทั้งสิ้น 10.5 คน คิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
จํานวนอาจารยที่เปนจริงเทากับ 23.52 คิดเปนรอยละผลตางจากเกณฑมาตรฐาน -21.60 มีคาคะแนน
เทากับ 5 ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

ศนย.1.4.1.1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  
ศนย.1.4.1.2 รายชื่ออาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
 
จุดเดน 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเม่ือเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดให 30:1 แตศูนยฯ มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ี
เปนจริงเทากับ 23.52:1 ซ่ึงหมายถึงอาจารยหนึ่งคนดูแลนักศึกษา จํานวน 23.52 คนเทานั้น ทําให
อาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
 
 
 
 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 247.056 
2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง 23.52 
3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 30 
4. ผลตางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีได -6.48 
5. คารอยละของผลตางจากเกณฑมาตรฐาน -21.60 
6. คาคะแนนท่ีได 5 
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ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 
           

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรวี    ศิริปริชยากร  2. นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 
3. นางสาวกุลธิดา  มีสมบูรณ 
 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. นางสาวปรตา   หวังดุล   2. นางสาวจิราภรณ ยกอินทร 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  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 จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในศูนยการศึกษา 

     ศูนยฯ นครนายก เล็งเห็นความสําคัญของ
การใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต
แกนักศึกษาภายในศูนยฯ จึงไดมีการวางแผน
งาน  โดยมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยประจําศูนย ทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาใหกับนักศึกษา  โดยในปการศึกษา 
2560 ไดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดย
มีสัดสวนนักศึกษาตออาจารยประจําศูนยที่ 
26:1 (นักศึกษารหัส 56 – 60 มีจํานวน 273 
อาจารยประจํา 10.5) และเจาหนาที่บริการ
การศึกษา ทําหนาที่ รับผิดชอบในการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. นักศึกษารหัส 56 
   ตอนเรียน NA  อ.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
   ตอนเรียน NB  อ.ชัชรี สุทราภัย 
   2. นักศึกษารหัส 57 
   ตอนเรียน NA  อ.พัฒนพงษ ตันเจริญ 
   ตอนเรียน NB  อ.จิราภรณ ยกอินทร 
   3. นักศึกษารหัส 58 
    ตอนเรียน NA  อ.รวี ศฺริปริชยากร 
    ตอนเรียน NB  อ.อัญชิษฐา ปยะจิตติ 
    4. นักศึกษารหัส 59 
    ตอนเรียน NA  ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
    ตอนเรียน NB  อ.กุลธิดา มีสมบูรณ 
    5. นักศึกษารหัส 60 
    ตอนเรียน NA  อ.ประพิมพใจ เปยมคุม 
    ในการใหคําปรึกษา ศูนยไดดําเนินการ 
ดังนี้ 

ศนย.1.5.1.1 ระบบกลไก 
ศนย.1.5.1.2 แผนบริการวชิาการ 
ศนย.1.5.1.3 คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษา 
ศนย.1.5.1.4 คูมืออาจารยที ่   
ปรึกษา 
ศนย.1.5.1.5 ตารางชั่วโมง  
Homeroom 
ศนย.1.5.1.6 Line/Facebook 
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    1. การให คํ าปรึกษาทางวิ ชาการแก
นักศึกษา ประกอบดวย การลงทะเบียนเรียน 
การเพิ่ ม-ถอนรายวิชา การคงสถานภาพ
นักศึกษา การปรับแกไขผลการเรียน (I)  ตาม
ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ทาง
วิชาการ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  
     2. การใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตของ
นักศึกษา ศูนยฯ ไดจัดโครงการกาวแรกสู 
มสด. เปนการ “ปฐมนิเทศ” นักศึกษาใหม  ให
รูจักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และรูจักศูนยฯ 
รวมถึ งแนะแนวทางการใช ชี วิ ตใน ร้ั ว
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางศูนยมีเจาหนาที่
บริการการศึกษา ทําหนาที่จัดหาขอมูลดาน
แหล งงาน ทุ นการศึ กษา โดยทํ างาน
ประสานงานกับฝายวิชาการ ฝายบริการ
การศึกษา ผูปกครองนักศึกษา ตลอดจน
หนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และการดํารงชีวิต
ของนักศึกษา        
      ผลจากการใหคําปรึกษาดังกลาว พบวา 
นักศึกษาของศูนยฯ นครนายก สามารถ
ปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน
รายวิชา การคงสถานภาพนักศึกษา การ
ปรับแกไขผลการเรียน (I)   ไดถูกตองตาม
ระยะเวลาปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน
การใหคําปรึกษาดานวิชาการและการใชชีวิต 
อาจารยที่ปรึกษามีการจัดใหนักศึกษาเขาพบ
ในชั่วโมงโฮมรูมที่กําหนด 

 2 มี ก า ร ใ ห ข อ มู ล ข อ ง
ห น ว ย งาน ที่ ให บ ริ ก า ร
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวล า  และนอก เวลาแก
นักศึกษา  

      ศูนยฯ มีระบบบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาผานเจาหนาที่
บริการการศึกษา ซ่ึงประจําอยูที่อาคาร
เรียน (อาคารปฏิบัติการปฐมศึกษา) และ
อาคารสํานักงาน ทําหนาที่ใหขอมูลดาน
กอ งทุ น กู ยื ม เพื่ อ ก าร ศึ กษ า  (กยศ .) 
โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75 ชม.) 

ศนย.1.5.2.1 เว็บไซตศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก  
ศนย.1.5.2.2 เวบ็ไซตมหาวทิยาลยั 
ศนย.1.5.2.3  บอรดประชาสัมพนัธ 
ศนย.1.5.2.4  ตารางชั่วโมง                     
 Homeroom 
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ทุนการศึกษาจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารดาน
แหลงงานจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อาทิเชน ขาวประกาศรับ
สมัครสอบบรรจุครูคืนถ่ิน ขาวประกาศรับ
สมัครสอบบรรจุครูผูชวยในพื้นตางๆ ขาว
ประชาสัมพันธแหลงงานลวงเวลา (หาง 
Lotus รานอาหาร โรงเรียนสอนพิเศษ 
โรงเรียนสอนดนตรี) รวมทั้งสวัสดิการตางๆ 
ที่ นั กศึกษาควรได รับ  นอกจากนี้ ยั งมี
ช องทางการติ ดต อผ าน facebook ศู นย ฯ 
เ ว็ บ ไ ซ ต ศู น ย ฯ 
www.nakhonnayok.dusit.ac.th 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ www.dusit.ac.th 
และบอรดประชาสัมพันธ ตลอดจนมีการ
จั ด ส งข อ มู ล ข า วส ารที่ เ ก่ี ย วข อ ง กั บ
นักศึกษาสงไปที่ เจาหนาที่ งานกิจการ
นักศึกษาและอาจารยที่เก่ียวของ โดยแจง
เวียนทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(E-0 ffice) เพื่ อ ข อ ค ว าม อ นุ เค ร า ะ ห
ประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ 

 3 จัด กิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก
นักศึกษา  

     ตลอดระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาทุก
ชั้นปจะไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้ง 9 มาตรฐาน ผานการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความเปนครู อาทิเชน โครงการเลนตามรอย
พระยุคลบาท เพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย โครงการสงเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัยสูครูมืออาชีพในอนาคต  
โครงการรักษชุมชนคนไทยพวนฯ นอกจากนี้
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
และเพิ่ มพู นความรู ด านการปฐมวัยให
นักศึกษาและศิษยเกา ศูนยฯ ไดจัดโครงการ 
ปจฉิมนิ เทศ (Open House) เพื่ อเปนการ
ป ระช าสั ม พั น ธ แ ล ะ ให ค ว าม รู กั บ
บุคคลภายนอก ศิษยเกา หรือผูที่สนใจ ไดเขา
มาศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ

ศนย.1.5.3.1 โครงการสงเสริม 
ศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลยั สูครูมืออาชีพใน   
อนาคต 
กิจกรรม 1.1 การอบรมสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง แผนการจัด
ประสบการณและการจัดการชัน้
เรียน โดยใชเทคนิคการใชเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 1.2 การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการนําเสนอความ
คืบหนาโครงการระหวางการฝก
ประสบการณ  
กิจกรรม 1.3  การอบรม สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เร่ืองการผลิตสื่อการ
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโครงการจะมี
การจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และไดมีการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4 
กิจกรรม) สําหรับครูปฐมวัย เพื่อเปนการ
เพิ่มเติมความรูที่จําเปนสําหรับครูปฐมวัยใน
การประกอบวชิาชีพ  
    กอนสําเร็จการศึกษา ศูนยฯ นครนายก จัด
โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย สู
ครูมืออาชีพในอนาคต เพื่อเปนการเสริมองค
ความรูและทักษะที่จําเปน อาทิเชน การจัด
ประสบการณและกิจกรรมที่ถูกตองสําหรับ
เด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการ
สอนที่เหมาะสมและนาสนใจ รวมทั้งไดจัด
นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
แหลงความรูและประสบการณตางๆ  ของแตละ
โรงเรียน เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน
ของแตละบุคคล 

สอนสําหรับเด็กปฐมวยั 
กิจกรรม 1.4 การอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการนําเสนอ
งานวิจยัในชัน้เรียน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูนทิรรศการแหง
ความรูและประสบการณ 
ศนย.1.5.3.3  โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู
ปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2560 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาภาษาอังกฤษ
สําหรับครูปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาสื่อ/เทคโนโลยี
สําหรับครู 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพี่สอนนองสูความเปนครู
ปฐมวัยอาชพี 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานสงเสริม
ทักษะความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพ  


  

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
ในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  

 ในการดําเนินโครงการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในศูนยฯ ฯ
นครนายก ไดมีการสํารวจและสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจในทุกดาน พบวา 
    1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต
ของอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 
2560 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุด 4.61 โดยพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ในด านการดู แล /เอาใจ ใส
นักศึกษา 4.72 โดยมีขอเสนอแนะอยาก
ใหอาจารยที่ปรึกษา มีเวลาใหคําปรึกษา
มากกวาเดิม 
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ ให

ศนย.1.5.4.1 รายงานความพงึ
พอใจตอการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชวีิตของ
อาจารยที่ปรึกษาประจาํป
การศึกษา 2560  
ศนย.1.5.4.2 รายงานผลความพึง
พอใจตอการ ใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการใชชวีิต (กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหลงงาน) แก
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2560   
ศนย.1.5.4.3 รายงานผลความพึง
พอใจตอการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา ประจาํป2560 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการใชชีวิต 
(กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน) แก
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560  พบวา 
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ 
มากที่สุด  4.38 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
มากดานขอมูลขาวสารที่ประชาสัมพันธเปน
ประโยชนตอการใชชีวิต 4.44 จากการประเมิน
พบว า ช องทางการติ ดต อสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพมากไดแก การโทรศัพท การใช
ชองทาง Social Media  
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา ประจําป2560 พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุด 4.58 โดยพึงพอใจ
มากที่สุดในดานกิจกรรมที่จัด ข้ึนเพื่ อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษามีความเหมาะสม 4.62 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 
ม าป รับ ป รุงพั ฒ น าการ
ใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา  

   จากผลการประเมินและสรุปภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษา ในภาพรวม
พบวาการดําเนินโครงการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา
ภ า ย ใน ศู น ย ฯ  ฯ น ค ร น า ย ก  แ ต มี
ขอเสนอแนะที่อยากใหศูนยฯ ปรับปรุง
แกไข โดยทางศูนยไดดําเนินการปรับปรุง 
ดังนี้ 
  1. อาจารยที่ปรึกษาเพิ่มเวลาที่นักศึกษา
สามารถเขาพบเพื่อปรึกษาได จาก 1 วัน 
เปน 2 วัน 
  2. ศูนยฯ นครนายกไดปรับปรุงเว็บไซต
ข อ ง ศู น ย ฯ  ให มี ข า วส ารที่ ทั น ส มั ย 
ตลอดเวลา รวมทั้งการใชชองทาง Social 
Media เช น  Facebook และ  Line ใน
การติดตอกับนักศึกษา มีการนําเสนอ
ขาวสารแหลงงานตางๆ  อาทิ เชน ขาว
สอบบรรจุ การประชาสัมพันธแหลงงาน

ศนย.1.5.5.1 เว็บไซตศูนย 
ศนย 1.5.5.2.โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู
ปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2560 
(4 กิจกรรม) 
ศนย.1.5.5.3 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสตูร
ประจําปการศึกษา 2560 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

นอกเวลา  
   3. ศูนย ไดจัดโครงการเพื่อใหความรู
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
รูปแบบการจัดนิทรรศการของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และการจัดโครงการ
พั ฒ น าทั ก ษ ะ ใน ศ ต วรรษ ที่  2 1  (4 
กิจกรรม) สําหรับครูปฐมวัย เพื่อเปนการ
เพิ่มเติมความรูที่จําเปนสําหรับนักศึกษา 

 6 ใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 

    ศูนยฯ นครนายก มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยาง 
ต อ เ นื่ อ ง โ ด ย ผ า น ท าง  เว็บไซตศูนยฯ 
www.nakhonnayok.dusit.ac.th 
นอกจากนั้นในสวนของศิษยเกา ไดมีการ
ประชาสัมพันธแจงให ศิษยเกา ไดทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆ ของศูนยฯ ผานทางสื่อ
ออนไลน (facebook) เพจสมาคมศิษยเกา
ศูนยฯ นครนายก ทั้งนี้ในรอบปการศึกษา 
2560 ศูนยฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ความรูและประสบการณใหกับศิษยเกาและ
บุ ค ค ล ทั่ ว ไป ที่ ส น ใจ  โด ย ได มี ก า ร
ประชาสัมพันธและเชิญชวนศิษยเกา โดยสง
จดหมายเชิญไปยังโรงเรียนตนสังกัดที่ศิษย
เกาปฏิบัติงานอยู สงจดหมายเชิญผานทาง
องคการบริหารสวนตําบล ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุ รี และ
ป ระชาสั มพั น ธ เว็ บ ไซต ศู น ย ฯ  โดย
มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการรวมกับศูนยฯ คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรทาง
การศึกษาในดานอาหาร  โภชนาการ และการ
อนามัย ซึ่งมีศิษยเกาเขารวมโครงการอบรม
ความรูดังกลาว  

ศนย.1.5.6.1  เว็บไซตศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
ศนย.1.5.6.2  LINE กลุมนักศึกษา 
ศนย.1.5.6.3 facebook คือ เพจ
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต นครนายก 
ศนย.1.5.6.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน
ดานอาหาร  โภชนาการ และการ
อนามัย” 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ
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จุดเดน 

1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการใหบริการนักศึกษาที่ชัดเจน 
มีบุคลากร เจาหนาท่ี รวมท้ังชองทางใหนักศึกษาสามารถติดตอไดตลอดเวลา 
       2.  ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบ และกระบวนการในการใหบริการนักศึกษา 
ท้ังการใหบริการผานบุคลากร และการใหบริการผานสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3. ศูนย การศึกษานอกที ่ตั ้ง  นครนายก มีการนําผลจากการประเมินโครงการ รวมท้ัง
ขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงโครงการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุงดานระบบเครือขาย
ไรสาย (WIFI) การปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี (ทางเดินเชื่อมอาคาร, โรงอาหาร) 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. นโยบายในการรับนักศึกษาแบบ Admission (2560) มีผลกระทบตอการแนะแนวนักศึกษา

ใหม ดังนั้นในปการศึกษา 2561 ศูนยไดรับนโยบายการรับนักศึกษาแบบ TCAS มาปรับใชในการวางแผน
แนะแนวนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

2. การใหบริการนักศึกษาดานเอกสารธุรการ ใชเวลามากกวาท่ีควรจะเปน เชน การยื่นเอกสารคํา
รองท่ัวไป ตองใชเวลานานกวาปรกติ เนื่องจากตองรอรอบรถตูเดินทางเขาไปติดตองานในกรุงเทพ เพ่ือนํา
เอกสารตัวจริงไปดําเนินการ โดยเบื้องตน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดแกไขปญหานี้โดยการ
ติดตอทางโทรศัพทไวกอน เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน 
 

ผูกํากับ 
 1. นางชัชรี   สุนทราภัย       
 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน  
 1. นางธมลวรรณ    เปรมศรี    2. นายศุภพล     กิจศรีนภดล 
 3. นางสาวพันธุทิพย  สิงหปาน   4. นางสาวชุติสา  นาคสัมฤทธิ์ 
 5. นายจกัรพันธ    อบอวล 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  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 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม  

   ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทําแผน
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
คุณ ลักษณ ะอันพึ งประสงค  มีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการนักศึกษา 
เพื่อกําหนดแนวทางในการทําแผนที่จะ
พัฒนานักศึกษาใหได รับการพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรม จริยธรรมใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 
ดวยการจัดทําแผนกิจการนักศึกษา 
มุงเนนการมีสวนรวมของอาจารย และ
นักศึกษา 

ศนย.1.6.1.1 แผนกิจกรรมนักศึกษา 
ประจาํปการศึกษา 2560  
ศนย.1.6.1.2 วาระการประชุมเพื่อ 
จัดทํารางแผนกิจการนักศึกษา 
ศนย.1.6.1.3 รายงานการประชุม 
ประจําเดือน 

 2 ใน แ ผ น ก ารจั ด กิ จ ก รรม
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ
ใหครบถวน ประกอบดวย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู  
   (3) ทักษะทางปญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิ เคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ใน แผน การจั ด กิ จก รรม พั ฒ น า
นักศึกษาของศูนยฯ นครนายก มีการ
จั ด กิ จ ก รรม ที่ แ ส ด งอ อ ก ถึ ง  (1 ) 
คุณธรรมจริยธรรม  ในการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนผูที่มีความเขาใจผูอ่ืน มี
การแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
การระลึกถึงครู อาจารย การมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ มีจิต
อาสารวมถึงการสืบสานประเพณีอันดี
งาม โดยผานโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
เช น   : โค รงการก าวแรกสู  มสด .
ป ระจํ าป ก าร ศึ กษ า 2560  โดยมี
วัตถุประสงคที่สงเสริมใหนักศึกษามี
ความกลาหาญทางจริยธรรม ความ
ซื่ อสัตย  มี น้ํ า ใจ มี วินั ย  และความ
รับผิดชอบตอหนาที่ รวมถึงการรับฟง

ศนย.1.6.2.1 แผนกิจกรรมนักศึกษา 
ประจาํปการศึกษา  2560 
ศนย.1.6.2.2 สรุปผลการดําเนนิงาน 
กิจกรรมตาม TQF ประจําปการศึกษา 
2560 
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ความคิด เห็นผู อ่ืน  : โครงการสาน
สัมพันธพี่นองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักศึกษาปรับตัวเขากับผูอ่ืนได การทํา
กิจกรรมรวมกันเปนกลุม การสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่ รุนนอง 
รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการสูชุมชน และจิตอาสา
โดยผานกิจกรรมฟนฟูภูมิทัศน การทํา
ความสะอาดโรงเรียน ทาสีเคร่ืองเลน : 
กิจกรรมพิธีไหวครู เพื่อใหนักศึกษาได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีระลึก
ถึงพระคุณของครู และยังเปนการสืบ
สานประเพณีที่ดี (2) ดานความรู มี
ก า รจั ด โค รงก า รก า วแ รก สู ม ส ด .
ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมที่ 
2  เป น เ ร่ื อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ก า รพั ฒ น า
บุคลิกภาพสําหรับนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21, การสื่อสารและการรูเทาทันสื่อ
ในสังคมยุคใหม, การศึกษาความเปน
สวนดุสิต โดยนํานักศึกษาเยี่ยมชม
สถานที่ตางๆ ของ มสด.เพื่อสรางความ
ภาคภูมิใจ ความรัก ความศรัทธาและ
แหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักศึกษา 
มสด.สูครูมืออาชีพในอนาคต โดยการ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเร่ือง
การเขียนแผนการจัดประสบการณ การ
จัดการชั้นเรียนโดยใชเทคนิคการใช
เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย, การผลิตสื่อ
การสอนสําหรับเด็กปฐมวัย, การอบรม
วิ ธี ก ารใช งาน โป รแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ “English Discoveries 
Online” (3) ทักษะดานปญญา มีการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนํา
ความรูในศาสตรตางๆ มาบูรณาการให
เกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม มี
การสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลง
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เรียนรู นําความรูที่มีไปเชื่อมโยงกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อสรางสรรคสังคม 
โดยผานกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติ
การ เร่ือง การนําเสนอผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ห ง ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณ การผลิ ตสื่ อจาก ภูมิ
ป ญ ญ าท อ ง ถ่ิน  (4 ) ทั กษ ะความ 
สัมพันธระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ เปนการจัดกิจกรรมและ
โครงการที่ตองการใหนักศึกษาเขาใจ
ผูอ่ืน มีมุมมองเชิงบวก ชวยเหลือเอาใจ
ใสผู อ่ืน มีการทํางานรวมกันไดอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพตลอดจน
การมีภาวะผูนํา และผูตามที่ดี รวมถึง
การมีความรับผิดชอบตอสวนรวมโดย
ผาน กิจกรรมตางๆที่ นั ก ศึกษาตอง
ทํ างานรวม กัน  เชน  โครงการสาน
สั มพั น ธพี่ น อ ง  ,กิ จ ก รรม ไห ว ค รู , 
กิจกรรมตักบาตรและรําถวายความ
อาลัยร.9, กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
, กิจกรรมกีฬาบริดจ กิจกรรมพลศึกษา
และนันทนาการ กิจกรรมกีฬานักเรียน
คนพิการแหงชาติ คร้ังที่ 19, กิจกรรม
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามศาสตร
พ ระ ราช า , กิ จ ก รรม พั ฒ น าผู นํ า
นักศึกษาสูการพัฒนาสวนดุสิต 5.0, 
กิจกรรมบริการวิชาการทําสื่อและมอบ
สื่อ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี เปน
การจัดกิจกรรมที่ เนนใหนักศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ข าวส าร  ที่ เป น ตั ว เล ขและภ าษ า 
สามารถประมวลผล แปลความหมาย 
รูจักเลือกใชขอมูล สารสนเทศและ
เทคโนโลยีอยางสม่ํ าเสมอ โดยผาน
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
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สําหรับครูปฐมวัย : กิจกรรมอบรมเชิง
ปฎิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
ค รู ป ฐ ม วั ย , กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สําหรับครูปฐมวัย การอบรมวิธีการใช
งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
“ English Discoveries Online” 
รวมถึงการสืบคนขอมู ลต างๆจาก
เว็บ ไซต ในการทํ ารายงานส ง การ
นําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยใช I Pad 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก : มีการใหความรู
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ โดยการ
จัดอบรมนักศึกษากับระบบประกัน
คุณภาพที่ควรรู โดยมีผู อํ านวยการ
ศูนยฯ เปนผูใหความรู และมีประเมิน
ความรูและความพึงพอใจในการจัด
อบรม : มีการสงเสริมใหนักศึกษามี
บทบาทในการประกันคุณภาพโดยการ
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดเตรียม
ขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพดาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการนํา
ความรูจากการอบรมประกันคุณภาพ
มาเขียนโครงการที่สอดคลองกับการ
ประ กัน  เชน  หัวขอที่ ป ระกอบ ใน
โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ ผลลัพธของ
โครงการ ตั วชี้ วัดความสําเร็จของ
โครงการ และการทํ าการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ เชนโครงการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2560 

ศนย.1.6.3.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานประกันคุณภาพ 
 

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ัง

   ศูนยฯ นครนายก ไดนําความรูที่ได
จากการอบรมประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยการทํา
ส รุป ผ ลก ารดํ า เนิ น งาน ใน แต ล ะ
กิจกรรม มีการประเมินผลความสําเร็จ

ศนย.1.6.4.1 สรุปผลการดําเนนิงาน 
กิจกรรมตาม TQF ประจําปการศึกษา 
2560 
ศนย.1.6.4.2 รางแผนกิจกรรม 
นักศึกษาประจาํปการศึกษา 2561 
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ตอไป  ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และเมื่อ
โครงการ/กิจกรรมดําเนินการเสร็จสิ้น
แล ว จะมีการส รุปผลความสํ าเร็จ 
ความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม
โดยการนําขอเสนอแนะ ขอประเมินที่
ได ผลการป ระ เมิ น ระดับพอใช ไป
ปรับปรุงในโครงการคร้ังหนา 

 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

    ศูนยฯ  นครนายก รวม กับคณ ะ 
กรรมการพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา 
ดําเนินการในข้ันตอนการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการ โดยการประชุม
เพื่อประเมินโครงการ/กิจกรรมตางที่
จัดผานมาแลวเพื่อกํากับติดตามวา 
กิจกรรมที่จัดข้ึนบรรลุตามแผนการจัด
โครงการที่ตั้งไวโดยใหสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ วามีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมบรรลุผลไมนอยกวา 
6 กิจกรรมซึ่งผลการประเมินบรรลุ 12 
กิจกรรม และตัวชี้ วัด เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่
กํ าหนดไว เพื่ อพัฒ นาคุณ ลักษณ ะ
ม าต รฐ าน ก าร เรี ย น รู ต าม ก รอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยที่นักศึกษาจะทํา
การบันทึกกิจกรรมลงในสมุดคูมือ
กิจกรรมนักศึกษา ผลการประเมินทุก
กิจกรรมในภาพรวมสรุปไดดังนี ้
   :  ดานการรับรู กิจกรรมนาสนใจ มี
ค ว าม เห ม าะสม  มี ป ระ โยช น กั บ
นักศึกษาอยูในระดับดีมากที่สุด 4.43 
   : ดานรูปแบบกิจกรรม ข้ันตอนใน
การจัด เนื้อหา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม
อยูในระดับดีมากที่สุด 4.44 
    : ดานสถานที่ การใชเทคโนโลย สื่อ
ที่ใชในการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี
มากที่สุด 4.43  
 

ศนย.1.6.5.1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ ประจําปการศึกษา 2560 
ศนย.1.6.5.2 รางแผนกิจกรรม 
นักศึกษาประจาํป การศึกษา 2561 
ศนย.1.6.5.3 สมุดคูมือกิจกรรม 
นักศึกษา 
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   :  ดานคณะทํางาน ความสามารถใน
การทํางานบริหารจัดการ มีมรรยาท มี
บุคลิกภาพดีอยู ในระดับดีมากที่สุด 
4.41 
   : ด าน คุณ ภ าพ การจั ด กิ จกรรม 
ประโยชนที่ไดจากากรเขารวมการนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวันอยู
ในระดับดีมากที่สุด 4.44 
   : และในภาพรวม อยูในระดับดีมาก
ที่สุด 4.42 
ขอเสนอแนะ 
   : ค ว ร มี ก า ร จั ด ทํ า  Transcript 
Activities เพื่อเปนตัวชวยใหมสําหรับ
นักศึกษาในการเก็บขอมูล ประวัติการ
เขารวมกิจกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสให
บัณฑิตจบใหมหางานทํางายข้ึน โดยใช
ในการประกอบการพิจารณาโอกาสใน
การทํางาน 
   : ควรมีการจัดกิจกรรมที่ฝกภาวะ
ผู นํ านั ก ศึกษาที่ ดี  ผู ตามที่ ดี ให กับ
นักศึกษา 
   : ค ว รมี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ที่ เป น
เครือขายรวมกันระหวางศูนยฯและ
มหาวิทยาลัยเพื่ อเสริมสรางมนุษย
สัมพันธที่ดี เชนกิจกรรมรับนองรวมใน
เชิงสรางสรรค 

 6 นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก มีเปาหมายที่จะ
นําขอเสนอแนะจากการประเมินความ
นําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุง
แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2561 
โดยการประชุมรวมกันเพื่อออกแบบ
การดําเนินการและนําผลการประเมิน
หรือขอเสนอแนะจากแผนกิจกรรม
นักศึกษา ประจําป 2560 ไปปรับปรุง
โดยคํานึกถึงการจัดทํ า Transcript 

ศนย.1.6.6.1 รางแผนกิจกรรม 
นักศึกษาประจาํป การศึกษา 2561 
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Actieties เพื่อเพิ่มโอกาสใหบัณฑิตจบ
ใหมหางานทํางาน และการจัดกิจกรรม
ที่ฝกภาวะผูนํานักศึกษาที่ดี ผูตามที่ดี
ให กั บนั ก ศึ กษ า ตลอดจนการจั ด
กิจกรรมที่เปนเครือขายรวมกันระหวาง
ศู น ย ฯ  แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เพื่ อ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดี  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

 
จุดเดน 

1. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม 
2. อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา มีความตื่นตัวในการรวมกิจกรรมเชิงรุก 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

ผูกํากับ 
1. ดร.ประพิมพใจ  เปยมคุม 
        

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ   

   
ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 

1. นายศุภพล  กิจศรีนภดล  2. นางนฤมล  โพธิ์ชัย 
3. นางสาวชุติสา  นาคสัมฤทธิ์  4. นายจักรพันธ  อบอวล 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  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
งาน วิ จั ย ที่ ส า ม า รถ นํ า ไป ใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย ดังนี้  
1)  ระบบสารสนเทศในการบริหาร
งาน วิจั ยบนฐานข อมู ล Excel เพื่ อ
ตรวจสอบสมรรถนะงานวิ จั ยของ
คณาจารยและนักวิจัย งบประมาณที่ใช
ในการวิจัย และทิศทางของงานวิจัยตาม
กลยุทธดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2) ระบบ R-System ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาสําหรับ 2.1) การยื่นขอทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ไดแกทุนงบบํารุงการศึกษา (บกศ.) ทุน
งบประมาณแผนดิน และทุนงบอ่ืนๆ 
และติดตามความคืบหนาของ โครงการวิจัย 
2.2) การขอตีพิมพบทความวิจยั/บทความ
วิชาการ ในวารสารวิจัย มสด และติดตาม
ความคืบหนาของวารสารวิจัย โดยมีคูมือ
การใช งาน R-System ในการสํ าหรับลง
ระบบ  

ศนย.2.1.1.1 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย 
ศนย.2.1.1.2 คูมือการใชงาน  
R-System 
ศนย.2.1.1.3 เว็บ ไซต  ศูนยฯ 
นครนายก 
 
 

 
 

 

 

 

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค ในประเด็น
ตอไปนี้  
- ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห รื อ ห อ ง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ

      ศู นย ฯ นครนายก  ส นั บ ส นุ น            
พั น ธ กิ จ ด า น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค โดยมี ศูนยวิจัย สําหรับ
ปฏิบัติการดานการวิจัย ใหคําปรึกษา 
และแนะนําในการทําวิจัย รวมทั้ ง
ใหบ ริการดานการวิ เคราะหขอมูล
สําหรับการวิจัย  มีหองสมุด สําหรับ

ศนย.2.1.2.1 ศูนยวิจัย 
ศนย.2 .1 .2.2  หองปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.2.3 หองสมุด 
ศนย.2.1.2.4 ผลงานวิจัยตีพิมพ
แล ะนํ า เส น อ ใน การป ระชุ ม
ระดับชาติ 
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วิจัยหรืองานสรางสรรค 
- ห องสมุ ดห รือแหล งค นคว า
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสรางสรรค เชน 
ระบบ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ  
- กิ จกรรมวิ ช าการที่ ส ง เส ริม
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารย อา คันตุ กะหรือ
ศาสตราจารย รั บ เชิ ญ  (visiting 
professor) 

คนควาขอมูลและ ใหบริการหนังสือ และ
มีห องปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร  เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสรางสรรค มีระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ โดย
การยืนยันสิทธิ์ผูใชระบบ และสนับสนุน
การเขารับการอบรมและประชุมดานวิจัย
ของบุคลากร และมี เว็บไซต  ศูนยฯ 
นครนายก เพื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับ
ขอมูลดานการวิจัยตางๆ ไดแก ระบบ 
e-Research ในการสืบคนขอมูล การ
ทําวิจัย ซึ่งมีฐานขอมูลทั้งวิทยานิพนธ
และบทความวิจัยตางๆ ระบบ e-journal 
ที่สามารถยืนสงบทความเพื่อตีพิมพใน
วารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
ตน และมีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
งานวิจัย ไดแก 1) การวิจัยเชิงประเมิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร ง ใส ใน ก า รดํ า เนิ น ง า น ข อ ง
หนวยงานภาครัฐ ในจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี และระยอง 2) การฝกอบ
บรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและ
พัฒนาแอนิเมชันเพื่อการศึกษาดวย
เท ค นิ ค  Stop Motion”  โด ย เชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
ของครูปฐมวัย สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข า ถึ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็ก
ปฐมวัยในชุมชนจังหวัดนครนายก” 

ศนย.2.1.2.5 สรุปการเขารับการ
อบรมและประชุมด านวิจั ยของ
บุคลากร 
ศนย.2.1.2.6 คูมือการใชงาน              
e-Research 
ศนย.2.1.2.7 คูมือการใชงาน  
e-journal 
ศนย.2.1.2.8 การประเมินความ
พึงใจของผูใชศูนยวิจยั 
ศนย.2.1.2.9 การประเมินความ
พึงใจของผูใชหอง ปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.2.10 การประเมินความ
พึงใจของผูใชหองสมดุ 
ศนย.2.1.2.11 เว็บไซต ศูนยฯ 
นครนายก 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

    ศู นย ฯ นครนายก ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการจัดสรรทุนสําหรับการ
วิจัยใหกับคณาจารยและนักวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ผาน 7 ชองทางของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศนย.2.1.3.1 คูมือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
ศนย.2.1.3.2 คูมือการใชงาน
ระบบลงทะเบยีนการยืน่ขอเสนอ
การวิจัย  
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทางระบบ
สารสนเทศ ประกอบดวย  
  1) ก า ร พั ฒ น า ง า น วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู  
  2) การพัฒนางานวิจัยเพื่อฝกทักษะ
การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหมโดยมี
นักวิจัยพี่เลี้ยง  
  3) การพัฒนางานวิจัยเพื่อใชประโยชน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สวนดุสิต  
  4) ก า รพั ฒ น า ง า น วิ จั ย เพื่ อ ใช
ประโยชนในเชิงวิชาการ  
  5) ก า รพั ฒ น า ง า น วิ จั ย เพื่ อ ใช
ประโยชนในเชิงนโยบาย 
   6) ก า รพั ฒ น า งาน วิ จั ย เพื่ อ ใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย  
  7) ก า รพั ฒ น า ง า น วิ จั ย เพื่ อ ใช
ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ศนย.2.1.3.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง 
หลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย   
พ.ศ. 2559 
ศนย.2.1.3.4 แนวทางการ
เปดรับขอเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนบัสนุน จาก
งบประมาณแผนดิน (แบบปกติ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และงบประมาณทุนสถาบนัวิจัย
และพัฒนา ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ศนย.2.1.3.5 สัญญาการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ ใน ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

    ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพร
ผลงาน วิ จั ย  ผ าน  R- System ข อ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการเผยแพร
ผลงานวิจัยและหรืองานสรางสรรค ดังนี้ 
1) การเผยแพรผลงานวิจัยและหรืองาน
สรางสรรคดวยวาจา (Oral Presentation ) 
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยมี
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมเป น
บทความฉบับเต็ม (Full Text) จายตามจริง 
2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนเพื่อการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ/
วิจัย ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
และ  3)  สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับงาน
ทรัพยสินทางปญญา  และได รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 9,000 บาท 

ศนย.2.1.4.1 คูมือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
ศนย.2.1.4.2 คูมือการใชงาน  
R-System 
ศนย.2.1.4.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง 
หลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย   
พ.ศ. 2559 
ศนย.2.1.4.4 คูมือการสง
บทความเขาสูวารสาร 
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 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน 

    ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรเขารวมอบรมเก่ียวกับงานวิจัย และ
พัฒนาสมรรถนะจากการปฏิบัติการ 
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  1) การอบรม
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 2) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิค
การสืบคนขอมูลงานวิจัย และการหา
ค า  Citations จ า ก ฐ า น ข อ มู ล
ระดับชาติและนานาชาติ  3) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน : 
รูจักเด็ก   4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิจัยในชั้นเรียน : การสรางนวัตกรรม 
5) การอบรมเสวนาเร่ือง เทคนิคเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู จํานวน 2 คน 6) 
โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เร่ืองยก
รางสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัติ จํานวน 1 คน 
และมี การประชาสั มพั นธ ยกย อ ง
บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดี เดนของ
ศูนยฯ ทางปายประชาสัมพันธ และเว็บไซต 

ศนย.2.1.5.1 ศูนยวิจัย 
ศนย.2.1.5.2 หองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.5.3 สรุปการเขารับการ
อบรมและประชุมด านวิจั ยของ
บุคลากร 
ศนย.2.1.5.4 ปายประชาสัมพันธ 
บุคลากรและเวบ็ไซตศูนย ฯ 
นครนายก 
 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ
ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ที่ นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก  มีระบบและกลไก
เพื่ อช วยในการคุมครองสิทธิ์ ของ
งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนดังนี้  

  1) การรวบรวมผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค โดยรวบรวมขอมูล
งานวิจั ยห รืองานสรางสรรค เพื่ อ
ดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน  
  2) การยื่นขอรับความคุมครอง
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา โดยการยื่น
ขอรับความคุมครองผานหนวยจัดการ
ทรัพย สิ นทางปญญา และถ ายทอด
เทคโนโลยี ของ  มสด. ซึ่ง เปนหนวยงานที่
สนั บสนุ นการให บริการ และการใช

ศนย.2.1.6.1 ระบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย 
ศนย.2.1.6.2 คูมือการเนินงาน               
โครงการวิจัย 
ศนย.2.1.6.3 ระเบียบวาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา  
ศนย.2.1.6.4 ขอมูลดานทรัพยสนิ
ทางปญญา 
ศนย.2.1.6.5 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์
ศนย.2.1.6.6 คูมือลิขสิทธิ ์
ศนย.2.1.6.7 พ.ร.บ. สิทธิบัตร 
ศนย.2.1.6.8 คูมือ สิทธิบัตร 
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ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาอยาง
เป นรูปธรรมในการนํ าผลงานวิ จั ย 
สิ่ งประดิษฐ และนวัตกรรมไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยศูนยฯ มี
คูมือการดําเนินงานโครงการวิจัย 
ระเบียบวาดวยการบริหารการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลดานทรัพยสิน 
ทางปญญา พ.ร.บ.คูมือลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.
สิทธิบัตร คูมือสิทธิบัตร โดยศูนย ได
นํามาเผยแพรแกบุคลากรเพื่อเตรียม
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน  ไมบรรล ุ
 

จุดเดน 
1. มีอาจารยท่ีมีความรูดานการวิจัย  
2. มีเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรูดานการวิจัย เชน หองปฏิบัติการดานการวิจัย หองสมุด 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูล หนังสือหลักและแนวคิดทฤษฎี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. เพ่ิมประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  2. ควรมีการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือ
การใชประโยชนในหลายมิติ 
 

ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง      

ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นางสาวรวี  ศิริปริชยากร    
 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 2. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ 
3. นางสาวธารารัตน   วรรณรัตน 4. นายฉัตรชัย   ตนมงคลวัฒนา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดชองตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
= 50,000 บาทข้ึนไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5  = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา และนักวิจัย  
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 
 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด = 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับศูนยการศึกษา  

คะแนนท่ีไดในระดับศูนยการศึกษา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในศูนย

การศึกษา 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุก
แหลงทุน จําแนกดังนี้ 
 - แหลงเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1,761,557บาท 
 - แหลงเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5,978,861 บาท 
โดยมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 11.5 คน คิดเปนจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเทากับ 673,079.82 บาท 
มีคาคะแนน เทากับ 134.61 ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

25,000 บาท/คน 673,079.82 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
ศนย.2.2.1.1 สัญญาการไดรับทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 

ชื่องานวิจัย จํานวนเงิน 
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมสําหรับผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการ 
   ทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

549,967  

2. รูปแบบทักษะชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกของไทย 
    กับการพัฒนาอัตลักษณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรทางการศึกษาใน 
    ศตวรรษท่ี 21 

1,211,590  

 รวม 1,761,557 
 
 
 

กลุมสาขา 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 

รวมเงิน
สนับสนุน 

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด 

จํานวน
นักวิจัย
ประจํา
ทั้งหมด 

เงินสนับสนุน
ตออาจารย
ประจําและ

นักวิจัยประจํา 
บาท/คน 

คา
คะแนน

ที่ได 

เงินสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรฯ        

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

       

มนุษยศาสตรฯ 1,761,557 5,978,861 7,740,418 10.5 1 673,079.82  

รวมทั้งสิ้น 1,761,557 5,978,861 7,740,418 10.5 1 673,079.82 134.61 
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ศนย.2.2.1.2 สัญญาการไดรับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 
จํานวนเงิน 

 
1. จังหวัดนครนายก 1,380,000 
2. จังหวัดปราจีนบุรี 1,999,661 
3. จังหวัดระยอง 2,169,200 

 รวม 5,978,861 
 

จุดเดน  
1. เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคมีเพียงพอท้ังจากภายในและภายนอก 
2. คณาจารยมีความรูดานการวิจัย 
3. มีเครือขายดานการวิจัยท้ังจากภายในและภายนอก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําและนักวิจัยทํางานวิจัยสรางสรรคในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยท่ีเปนอัตลักษณ หรือในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
 

ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 
       

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง  
 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 2. นางสาวสุปญญา  ยิ่งประเสริฐ 
3. นางสาวธารารัตน   วรรณรัตน     
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5  เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค 2  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร  
 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ  1 มีคะแนนเทากับ 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 

 
รอยละผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1* 2* 3* 

  .1 จํานวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

0.20   4 0.80 

-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     

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสาร
ทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

0.60     

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสาร
ทางวชิาการระดับนานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  
    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลกัเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุัติและจัดทาํเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนบัแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูบน Beall’s list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

0.80   2 1.60 

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

1.00     
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รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1* 2* 3* 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 
2.ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการ    4 2.4 
3. จํานวนผลงานสรางสรรค      
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  
หรือผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส online 

0.20     

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

 

รายการขอมูล 
จํานวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จํานวนอาจารยประจํา     
1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง   10.5 10.5 
1.2 จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ     
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี)     
2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง   1 1 
2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ     
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด    11.5 11.5 
4. ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   2.4 2.4 
5. คารอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   20.86 20.86 
6. คาคะแนนที่ได   5.21 5.21 
1*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
2*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3* = กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 



  

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ ประจําปการศึกษา 2560 ศูนยฯ นครนายก 48 

 

ผลดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลงานวิชาการท้ังสิ้น 6 เรื่อง 
จําแนกดังนี้ 
 - ผลงานทางวิชาการ จํานวน  6 เรื่อง 
 - ผลงานสรางสรรค จํานวน ...-... เรื่อง 
โดยมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 11.5 คน คิดเปนคารอยละของผลรวม
ถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค เทากับรอยละ 20.86 มีคาคะแนนเทากับ 5.21 
ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 20  รอยละ  20.86 5 คะแนน บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
ศนย.2.3.1.1 ตารางงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

และ 

พสิษฐ โสภณพงศพัฒน 

การวิเคราะหปจจัยทีส่ัมพนัธ กับ

การเลือกเชาหอพักของผูเชาพัก

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

วารสารวชิาการ

บริหารธุรกิจ  

สมาคมถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย 

ในพระราชปูถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

กรกฎาคม-

ธันวาคม

2560 

0.8 

รวี ศิริปริชยากร และ 

ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก จังหวัด 

นครนายก ตามการปฏิบตัิที่

เหมาะสมกับพัฒนาการ 

วารสารวิจัย มสด สาขา

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มกราคม-

เมษายน

2561 

0.8 

ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

 
การวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธ

กับทักษะการคิดของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “มศว วิจัย” 

ครั้งท่ี 11 

 

29-30 

มีนาคม

2561 

0.2 

จิราภรณ ยกอินทร  

ขวัญใจ จริยาทัศนกร  

ชนมธิดา ยาแกว และ 

ผลการใชรูปแบบการจดัการเรียนรู 

ผานการลงมือปฏิบตัิวิชาการ

ประเมินพัฒนาการเด็กคณะครุศาสตร 

การประชุมวชิาการ คร้ัง

ที่ 13 ประจําป 2561 

“กลยุทธดิจิทัลสาหรับ

29-30 

มีนาคม

2561 

0.2 
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ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
อัญชิษฐา ปยะจิตต ิ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต อุดมศึกษา: การเสริมสราง

การเรียนการสอนและ

การประเมินผล” โดย 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา สมาคม

เครือขายการพัฒนา

วิชาชีพอาจารยและ

องคกรระดับอุดมศึกษา

แหงประเทศไทย 

รวี ศิริปริชยากร และ 

ปรตา หวังดุล 

การจัดการเรียนรูดวยโครงงานที่

มีตอคุณลักษณะครูปฐมวัยมือ

อาชีพในศตวรรษที ่21 ตามหลัก

สมรรถนะครู 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติสวนดุสิต          

คร้ังที่ 3 “งานวิจัยสราง

มูลคา บูรณาการสหสาขา 

พัฒนาชาติกาวไกล 

Thailand 4.0” 

31 

กรกฎาคม 

2561 

0.2 

จิระ จิตสุภา  

ขวัญใจ จริยาทัศนกร  

นวลศรี สงสม   

อรวรรณ ลิ้มสมมุติ 

ฐิติพร เพ็งวัน และ  

ปรัชญนนัท นิลสุข 

ผลการเรียนรูเชิงรุกจากการ
ออกแบบและพัฒนาแอนิเมชนั
ของนักศึกษาครู ดวยเทคนิคการ
เคลื่อนไหวแบบหยุดตามข้ันตอน
ของแบบจําลอง ADDIE 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติสวนดุสิต   

คร้ังที่ 3 “งานวิจัยสราง

มูลคา บูรณาการสหสาขา 

พัฒนาชาติกาวไกล 

Thailand 4.0” 

31 

กรกฎาคม 

2561 

0.2 

 
ตารางงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร   

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่เผยแพร   แหลงที่นําไปเผยแพร 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
- - - - - 

 
จุดเดน 

อาจารยประจําและนักวิจัยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
    

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําและนักวิจัยทํางานสรางสรรคเพ่ิมข้ึน  
  2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
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ผูกํากับ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 

 
ผูจัดเก็บและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
 1. ท่ีรอยตรีหญิง ดร. ขวัญใจ จริยาทัศนกร  2. นางเอมิกา รัตนมาลา 
 3. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน   
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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 จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนดตัว
บงชี้  วัดความสําเร็จ ในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสั งคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

    ศูนยฯ นครนายก มีการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ จากผลการ
สํารวจ พบวา ผูตองการเขารับโดยสวนมาก
เปนสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 70.4 เมื่อ
พิจารณาจากประเภทบริการวิชาการที่
ตองการรับบริการที่มากที่สุด คือ การ
ประชุมและสัมมนา คิดเปนรอยละ 59 
ไดแก การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูปฐมวัยและอ่ืนๆ รองลงมา คือ 
การรับคําปรึกษา คิดเปนเปนรอยละ 26 
ไดแก การทําวิจัย นําผลการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการที่ไดมาจัดทํา
แผนการบริการวิชาการแก สั งคม ที่
สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ของศู นย
การศึ กษานอกที่ ตั้ ง นครนายก ใน
ยุทธศาสตรที่ 2 การประสานประโยชนและ
ความรวมมือในการพัฒนาความรูและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภายนอกเพื่อบริการวิชาการ ประกอบดวย 
3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด  
    กําหนดตัวบงชี้ วัดความสําเร็จ ใน
ระดับแผน 
    1. คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการรอยละ 80  ข้ึนไป 
    2. จํานวนเครือขายความรวมมือไมนอย
กวา 2 หนวยงาน 
 

ศนย.3.1.1.1 แบบสาํรวจความ 
ตองการรับบริการวิชาการ 
ศูนยฯ นครนายก   
ศนย.3.1.1.2 คําสัง่แตงตัง้คณะ 
กรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
ศนย.3.1.1.3 แผนการบริการ
ทางวชิาการแกสังคม 2560 
ศนย.3.1.1.4 บันทึกการประชุม
รับรอง แผนการบริการวิชาการ 
ศนย.3.1.1.5 แผนกลยุทธศูนยฯ  
2560 - 2561 
ศนย.3.1.1.6 แผนปฏิบัติงาน
ศูนยฯ 2560 - 2561 
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    3. ประเด็นหรือหั วขอที่ ให บ ริการ
วิชาการสอดคลองกับสังคม ทองถ่ิน และ
ชุมชน 
    4. จํานวนโครงการการบริการวิชาการที่
ใชบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย
ไมนอยกวา 2 รายวิชา 
    กําหนดตัวบงชี้ วัดความสําเร็จ ใน
ระดับโครงการ 
      คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการรอยละ 80  ข้ึนไป 
      ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองตาม
แผนการบริการวิชาการแกสังคม เสนอ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ พิจารณา เมื่อ
ไ ด รั บ ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารแลวจึงนําเขาสูแผนปฏิบัติ
งานศูนยฯ ประจําป 2560 - 2561 และนํา
แผนไปดําเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ทั้งหมด มีการรายงานผลการดําเนินการให
คณะกรรมการบริหารรับทราบ และ
รายงานผลความสําเร็จของแผนบริการ
วิชาการแกสังคม 

 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ป ร ะ โย ช น จ า ก ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการ เพื่อให เกิดผลตอการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม  

     ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทําโครงการ
บ ริก ารวิ ช าการแก สั งคมตามแผน 
ประกอบดวย 
   1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 สําหรับครูปฐมวัย 
   2. โครงการหลักสูตร เตรียมครู (Pre-
teacher Program) 
   3 .  โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร                 
องคกร/หนวยงานภายนอก 
   4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งม าจากพ ระราชดํ า ริ  ส ม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     มีการจัดทําแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการมุงเนนใหเกิดผล

ศนย.3.1.2.1 แผนการบริการ
วิชาการแกสังคม 2560 
ศนย.3.1.2.2 แผนการจัดทาํ
แผนการใชประโยชนจากการ 
บริการวิชาการแกสังคม 
ศนย.3.1.2.3 บันทึกการประชุม
รับรองแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตอการพัฒนากลุมเปาหมายของการ
ให บ ริ การวิ ชาการ 7 กลุ ม ได แก  1 ) 
นักศึกษาปจจุบัน 2) บุคลากรภายใน 3) 
ศิษยเกา 4) ตลาดแรงงาน 5) รัฐบาล 6) 
สั งคมและชุมชน  และ 7 ) ผู ให การ
สนับสนุนดานการเงิน  
    มีกลยุทธ ดังน้ี  
   1) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
การใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพ  
   2) สรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ทองถ่ินและชุมชน  
   3) สงเสริมการตอยอดองคความรู
ใหกับผูรับบริการเพื่อนําไปประยุกตใช
ในองคกร  
   4) บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
   เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม โดยการเผยแพรความรูที่
ได รับจากการบ ริการวิชาการ ผ าน
ชองทางที่หลากหลาย เชน Youtube 
website แ ล ะ นํ า ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น ม า ป ร ะ เมิ น เพื่ อ ห า
กระบวนการพัฒนาตอยอดองคความรูตอไป 

 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ใน ข อ  1 อ ย า ง น อ ย ต อ ง มี
โครงการที่บริการแบบใหเปลา  

     ศูนยฯ นครนายก  ไดดําเนินการการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 4 โครงการ ไดแก 
1) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 สํ าห รับค รูปฐมวัย  2 ) โครงการ
ห ลั ก สู ต ร  เต รี ยม ค รู  (Pre-teacher 
Program) 3) โครงการบริการวิชาการ
องคกร/หนวยงานภายนอก และ 4) 
โครงการอนุ รักษ พั น ธุกรรมพื ช อัน
เนื่ อ งม าจากพ ระราชดํ า ริ  ส ม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศนย.3.1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู
ปฐมวัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาภาษาอังกฤษ
สําหรับครูปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาสื่อ/เทคโนโลยี
สําหรับครูปฐมวัย  
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     มีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 1 
โครงการ  
     ศูนยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การบริการวิชาการแกสังคมแบบให
เปลา โดยผูเขารับการอบรมไมไดเสีย
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ไดแก 
     โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 
ของนักศึกษาและศิษยเกาโดยแบงเปน 4 
กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู
ปฐมวัย กิจกรรมที่  2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ/เทคโนโลยีสําหรับครู
ปฐมวัย กิจกรรมที่  3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพี่สอนนองสูความเปนครูมือ
อาชีพ กิจกรรที่ 4 กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานสงเสริมทักษะความเปนครู
ปฐมวัยมืออาชีพ  
     ผลการประเมิน ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจโครงการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 
21 สําหรับครูปฐมวัย ในภาพรวมอยู ใน
ระดับพอใจมาก เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา 
ด านอาคารสถานที่  ค าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด 
เทากับ 4.18 รองลงมา ดานความรูความ
เขาใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพี่สอนนองสูความเปน
ครูมืออาชีพ  
กิจกรรที่ 4 กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานสงเสริมทักษะความ
เปนครูปฐมวัยมืออาชีพ 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการ ประจําคณะ 
เพื่อพิจารณา  

    ศูนย ฯ นครนายก มี การประเมิ น
ความสําเร็จของโครงการเมื่อดําเนิน
โครงการเสร็จสิ้นตามตัวชี้วัดการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของศูนยฯ ไดแก      
กําหนดตัวบงชี้ วัดความสําเร็จ ใน
ระดับแผน 
   1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูรับบริการรอยละ 80 ข้ึนไป ผลการ
ประเมิน บรรลุ คือ รอยละ 87.2  

ศนย.3.1.4.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
ประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก 
  1. โครงการการพฒันาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สาํหรับครูปฐมวยั 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2. โครงการหลักสูตร เตรียม
ครู (Pre-teacher Program)  
   3. โครงการบริการวิชาการ
องคกร/หนวยงานภายนอก    
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   2. จํานวนเครือขายความรวมมือไม
นอยกวา 2 หนวยงาน ผลการประเมิน 
บรรลุ  คือ  3 เค รือขาย  ไดแก  ศูนย
สุพรรณบุ รี  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และศูนยนครนายก  
   3. ประเด็นหรือหัวขอที่ ใหบ ริการ
วิชาการสอดคลองกับสังคม ทองถ่ินและ
ชุมชน  ผลการประเมิน  บรรลุ  คือ 
ประเภทบริการวิชาการที่ ตองการรับ
บริการ    
    1. การประชุมและสัมมนา ไดแก การ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับครู
ปฐมวัย และอ่ืนๆ  
     2. การรับคําปรึกษา ไดแก การทําวิจัย 
การประสานประโยชนและความรวมมือใน
การพัฒนาความรูและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
ไดแก 1) โครงการหลักสูตร เตรียมครู 
(Pre-teacher Program) 2) โครงการ
บ ริการวิช าการองค กร/หน วยงาน
ภายนอก และ 3) โครงการอนุ รักษ
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   3 . จํ าน วน โค รงก ารก ารบ ริก าร
วิชาการที่ใชบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและวิจัยไมนอยกวา 2 รายวิชา ผล
การประเมิน บรรลุ คือ ไดแก รายวิชา 
1) การวิจัยการศึกษาปฐมวัย และ 2)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย โดยทั้ ง 2 
รายวิชาไดมีการเรียนการสอนที่มุงเนน
ทฤษฎีในชั้นเรียน และการปฏิบัติจริง
เพื่ อบู รณ าการการเรียนการสอนสู
โครงการ 
      กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ ใน
ระดับโครงการ 

   4. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต (อพ.สธ.-
มสด.) ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ศนย.3.1.4.2 บันทึกการ
ประชุมเพื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
บริหารศูนยฯ 
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    คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจของ
ผู รับบ ริการรอยละ 80   ข้ึน ไปและ
นําเสนอผลการดําเนินตอคณะกรรมการ
ประจําศูนยฯ 
   1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 สําหรับครูปฐมวัย ความพึงพอใจ
ของผู รับบริการ รอยละ 3.97 ยังไม
บรรลุ  
   2. โครงการหลักสูตร เตรียมครู (Pre-
teacher Program) ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รอยละ 90.2 บรรล ุ
   3. โครงการบริการวิชาการองคกร/
หนวยงานภายนอก ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ รอยละ 82 บรรล ุ
   4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งม าจากพ ระราชดํ า ริ  ส ม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความพึง
พอใจของผูรับบริการ รอยละ 76.2 ยัง
ไมบรรล ุ

 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม  

    ศูนยฯ นครนายก ไดรวบรวมผลการ
ประเมินขอเสนอแนะตางๆ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยสํารวจปญหาหรือ
อุปสรรคเพื่อนํามาพิจารณาพฒันาปรับปรุง
แผนบริการวิชาการแกสังคมในป 2561  
   ปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 
   1. ผูเขารวมโครงการขาดความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรม 
   2. ระยะเวลาในการดําเนินงานไม
เหมาะสม 
   3. กิจกรรมบางโครงการมีผูสนใจให
ความรวมมือนอย 
   4. ขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
โครงการที่เหมาะสม 
   ผลการดําเนินงานตามดานที่ตอง
ปรับปรุง 

ศนย.3.1.5.1 สรุปการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
ศนย.3.1.5.2 แผนปรับปรุงการ
บริการวิชาการแกสังคม 2561 
ศนย.3.1.5.3 (ราง) แผนการ
บริการวิชาการแกสังคม 2561 
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   1. ดานการลงทะเบียน/ระยะเวลา 
   2. ดานความรูความเขาใจ 
   3. ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย
และการวิจัยไมครอบคลุมความตองการ
ของกลุมผูรับบริการ 
   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงในการ
จัดกิจกรรมคร้ังตอไป 
   1. สรางความเขาใจที่ดีในการเขารวม
กิจกรรม 
   2. เผยแพรสื่อใหหลากหลายชองทาง 
   3. ควรประชาสัมพั น ธ ในการจั ด
โครงการใหนาน 
   แนวทางการปรับปรุง 
   ติดตามและประเมินผลแผนบริการ
วิชาการ ทําใหทราบปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ และนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

 6 คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน  
 

    ศูนยฯ  มี ส วน รวม ในการบ ริการ
วิช าการแก สั งคม ใน ระดับ สถาบั น 
รวม กับ ศูนย สุพ รรณ บุ รี  และคณ ะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
ดําเนินการกิจกรรม 3 กิจกรรม ไดแก  
   1) การสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
และขอมูล ศึกษาทรัพยากรพืชสมุนไพร 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม ใน
เขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครนายก  
   2) สอบถามและประเมินความพึง
พอใจของผูใชผลิตภัณฑ เผยแพรองค
ความรูที่ไดสูชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครนายก  
   3) ประชุมเพื่อวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคในการใหบริการวิชาการ 

ศนย.3.1.6.1 โครงการอนุรักษ     
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดาํริฯ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ (อพ.สธ.-มสด.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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 การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 
 

จุดเดน 
1. มีงานบริการวิชาการอยางสมํ่าเสมอ  
2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยไมครอบคลุมความตองการของกลุมผูรับบริการ 

 

ผูกํากับ 
1. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ    

 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. ดร.ประพิมพใจ  เปยมคุม  
 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม  2. นางนฤมล  โพธิ์ชัย 
3. นางสาวสุปญญา ยิ่งประเสริฐ  4. นางสาวชุติสา  นาคสัมฤทธิ์ 
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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  

  P : ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการ
จัดทําระบบและกลไกดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้    
   1.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํ านุบํ า รุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
  2. ศู น ย ฯ  น ค รน ายก  ป ระชุ ม
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อแบงหนาที่
รับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
    3. คณะกรรมการประชุมวางแผนราง
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่ อเป นแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน
ประจําป 2560 

 ศนย.4.1.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลยั 
 สวนดุสติ ที่ 5281/2559 
 ศนย.4.1.1.2 รายงานการประชุม 
เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
แบงหนาที่รับผิดชอบดานการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศนย.4.1.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะ 
กรรมการดําเนินงานดานการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยั ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของศูนยฯ นครนายก 

 ศนย.4.1.1.4 รายงานการประชุม
เร่ืองวางแผนจัดทาํรางแผนงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาํป พ.ศ. 
2559-2562 
 

 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 รรงบ ป ระม าณ เพื่ อ ให
สามารถดําเนินการไดตามแผน  

  P : ศูนยฯ นครนายก นําแนวทาง
ขอ งสถาบั น ภ าษ า  ศิ ลป ะแล ะ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และแนวทางของศูนยนครนายกมา
กําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมไหวครู, 
กิจกรรมลอยกระทงและ กิจกรรม
สงกราน ต  น อกจากนี้ ได มี ก า ร
วางแผนโครงการใหสอดคลองกับ

ศนย.4.1.2.1 แผนงานสรางเสริมทํานุ
บํ า รุ งศิ ลป วั ฒ น ธรรม  ป ระจํ าป  
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
ศนย.4.1.2.2 แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บริบทของศูนยฯนครนายก ไดแก การ
ผลิตสื่อจากภูมิปญญาทองถ่ิน(ผา
ไทยพวน) เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดังนี้ 
   1. นักศึกษามีสวนรวม ในการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย รอยละ 80 
   2. นักศึกษาสามารถบูรณางาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของ
นักศึกษา รอยละ 80 
   3. นักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับบุคคลในชุมชน รอยละ 80 
     และในแตละกิจกรรมมีการกําหนด
จัดสรรงบประมาณ โดยคํานึ งถึ ง 
จํ านวนผู ร วมกิ จกรรม, สถานที่ , 
วิทยากร, สื่อและอุปกรณ ใหมีความ
เหมาะสม 

 3 กํ า กั บ  ติ ด ต า ม ใ ห มี ก า ร
ดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  D : ศู น ย ฯ  น ค รน าย ก  มี ก าร
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
และวัฒนธรรม มีการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยมีการประชุม
กํากับติดดตาม ผลการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
พิจารณาการดําเนินนงาน ตามแผนดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย  ป ระจํ าป 2560 ที่
สอดคล องกั บแผนกลยุ ท ธ ของ
มหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 

1 การพัฒนา อัตลักษณมหาวิทยาลัย
บนพื้ นฐานของความเปนเลิศ และ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ
ทองถ่ิน ซึ่งในการประชุมพบวา ในเร่ือง

ศนย.4.1.3.1 รายงานการประชุม 

เร่ือง การดําเนินงาน การจัดโครงการ

ตามแผนดานการทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ศนย.4.1.3.2 รายงานการประชุม 

เร่ือง การดําเนินงาน การจัดโครงการ

ตามแผนดานการทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ศนย.4.1.3.3 โครงการเสริมสราง

ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- กิจกรรมไหวครู 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมสงกรานต 
- การผลิตสื่อจากภูมปิญญา 

      ทองถ่ิน 
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ของประสิทธิภาพ การจัดทําโครงการ
เสริมสรางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิ ปญ ญ าท อง ถ่ิน ได มี การ
ดําเนินการจัดโครงการเปนไปตามแผน
ที่ตั้งไว คือ กิจกรรมไหวครู, กิจกรรม
ลอยกระทง,  กิจจกรรมสงกรานต 
และการผลิตสื่ อจากภูมิปญญ า
ทองถ่ิน )ผาไทยพวน (สวนในดาน
ประสิทธิผล กิจกรรมที่จัด ข้ึน ได
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
ในแผนทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
   1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม ในการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  
   2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณางาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
   3. เพื่ อใหนั กศึกษาได เรียนรูการ
ทํางานรวมกับบุคคลในชุมชน 
     ใน ด า น ค ว าม คุ ม ค า ใน ทุ ก
กิจกรรมมีการจัดสรรงบประมาณ 
ให มี ค ว าม เพี ย งพ อ ต อ ก า รจั ด
กิจกรรม 
     หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการ
ไดเสนอผลการดําเนินงานตอสถาบัน
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม โดยการจั ด
โครงการ /กิจกรรม ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ให กั บ นั กศึ กษาและ
บุคคลภายนอก โดยมหาวิทยาลัย ได
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกปให
ดําเนินงานสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
     ทางสถาบั นภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ไดมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานการจัดโครงการของศูนยฯ 

ศนย.4.1.3.4 แบบสรุปโครงการดาน

ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัตงิาน

ของคณะครุศาสตร ศูนยฯ นครนายก  
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ทุกๆ โครงการและศูนยการศึกษาฯ มี
การส งผลการสรุปโครงการด าน
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
ทุก  ๆไตรมาส 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

  C : ศู น ย ฯ  น ค รน ายก  มี ก า ร
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ/
กิ จก รรม งาน ด าน ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิ ลป วั ฒ น ธรรม โ ด ย ป ระ เมิ น
ความสําเร็จดวยแบบสอบถามตาม
วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 
และประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดังนี้ 
   1. นักศึกษามีสวนรวมในการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย รอยละ 95 
   2. นักศึกษาสามารถบูรณางาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของ
นักศึกษา รอยละ 95 
   3. นักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน
รวมกับบุคคลในชุมชน รอยละ 95         
   ซึ่งจากการประเมินตามตัวบงชี้ใน
แผนและผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งไว  ในสวนของ
โครงการการผลิตสื่อจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน(ผาไทยพวน) นักศึกษาให
ขอเสนอแนะวา ในการลงไปศึกษา
เรียนรูกับชุมชนไทยพวน พบวา ยัง
ขาดการประชาสัมพันธใหกับทาง
ศูนยภูมิปญญามนุษย วัดปทุมวงษา
วาส เพื่อสงเสริมใหเปนที่ รูจักภูมิ
ปญญาผาไทยพวนมากยิ่งข้ึน 

ศนย.4.1.4.1 โครงการเสริมสราง

ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- กิจกรรมไหวครู 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมสงกรานต 
- การผลิตสื่อจากภูมปิญญา 

      ทองถ่ิน 
 

 

 

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

   A : ทางคณะกรรมการ ไดมีการประชุม 
เพื่อนําขอเสนอแนะของนักศึกษา มา
พิจารณาผลการประเมิน โครงการการ
ผลิตสื่อจากภูมิปญญาทองถ่ิน ในเร่ือง

ศนย.4.1.5.1 รายงานประชุม เร่ือง 
รายงานผลการดําเนินงาน ดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ของการประชาสัมพันธ ซึ่งในที่ประชุมให
ข อเสนอแนะการจั ดทํ าแผน ในป
การศึกษาหนา ใหมีการประชาสัมพันธ
เพิ่มมากข้ึนในชองทางตางๆ  เชน จัดทํา
เว็บไซต รักษชุมชน คนไทยพวน เพื่อ
ประชาสัมพันธ ใหบุคคลภายนอก ได
รูจักภูมิปญญาทองถ่ิน ของศูนยภูมิ
ปญญามนุษย วัดปทุมวงษาวาส ผาน
กิจกรรมและผลงานของนักศึกษา และ
ทางคณะกรรมการจะมีการลงไปรวม
ประชุมเพื่อหาแนว หรือ ความตองการ
ของทางศูนยภูมิปญญามนุษย วัดปทุม
วงษาวาส เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมตางๆ ให
สอดคลองกับภูมิปญญาที่หลากหลาย 
อาทิ เช น อาหารพื้ นบ าน วัฒธรรม
ทองถ่ิน เปนตน 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการ
ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

   D : ศูนยฯ นครนายก มีการเผยแพร
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในสวนของ
กิจกรรม กิจกรรมไหวครู, กิจกรรม
ลอยกระทง,กิจกรรมสงกรานต มี
การเผยแพรข้ึน เว็บไซต ของทาง
ศูนยฯ นครนายก นอกจากนี้ ใน
โครงการการผลิตสื่อจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน นักศึกษาไดนําสื่อ ไปเผยแพร
ตามสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก และ 
จัดทําสื่อสิ่งพิมพ เชน คูมือการใชสื่อ
ฉบับพกพา และการจัดนิทรรศเพื่ อ
นํ าเสนอสื่ อแก คณะอาจารย และ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ในการมาศึกษาดูงาน ที่ศูนยฯ 
นครนายก  

ศนย.4.1.6.1 โครงการเสริมสราง

ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- กิจกรรมไหวครู 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมสงกรานต 
- การผลิตสื่อจากภูมปิญญา 

      ทองถ่ิน 

 

 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ  

 
N/A N/A 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
7 ขอ  6  ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

จุดเดน 
1. ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแผนงานและนโยบายชัดเจนตามกรอบตัวชี้วัด                                                                 

 2. บุคลากรและนักศึกษาตะหนักถึงการมีสวนรวมของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หาผูสนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รณรงคการสรางจิตสํานึกการแตงกายผาไทยอยางตอเนื่องตามวัฒนธรรมองคกร   

 

ผูกํากับ 
1. นางสาวรวี   ศิริปริชยากร 
 

ผูจัดเก็บ   
1. นางสาวจิราภรณ  ยกอินทร 
      

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. นางสาวกุลธิดา  มีสมบูรณ  2. นางสาวปรตา หวังดุล 
3. นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ  4. นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของศูนยฯ เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของศูนยฯ 

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 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับ วิสั ยทั ศน ของคณ ะ และ
สอดคลองกับวิสัยทัศน ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้ งสอดคลองกับ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของ
คณะ และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลา
เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

   ศูนย ฯ  นครนายก ได มี การ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย
ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 
ผู อํ า น ว ย ก า ร ศู น ย  ร อ ง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ
ผู วาราชการจังหวัดนครนายก 
ศึกษาธิการจั งหวัดนครนายก
ประธานหลักสูตร หัวหนาสวน
งานต างๆ โดยมีหน าที่ ในการ 
วิเคราะห  กําหนดนโยบาย จัด
แผนกลยุทธ แผนการเงิน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานของศูนย 
ส รุ ป แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิท ยาลั ย  โดย เน น ความ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับความเชี่ยวชาญและ
บริบทของทองถ่ิน นํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติประจําปตามกรอบ
เว ล าต าม ตั ว บ ง ข้ี แ ล ะ เส น อ
ผูบริหารระดับสูงพิจารณาอนุมัติ 
โดยเนนกระบวนการการมีสวน
รวมของบุคลากรในการกําหนด
วิสัยทัศน คานิยมรวม พันธกิจ 
โดยใช กระบวนการวิ เคราะห 
SWOT จัดประชุมระดมสมอง 
วางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

ศนย.5.1.1.1 คําสัง่แตงตัง้คณะ 
กรรมการบริหารศูนยฯ                    
ศนย.5.1.1.2 แผนกลยทุธของศูนย 
นครนายก ป 57- 60 
ศนย.5.1.1.3 แผนกลยุทธทางการเงิน  
ศนย.5.1.1.4 แผนปฏิบัติงาน 2560 
ศนย.5.1.1.5 รายงานการประชุม 
บุคลากรและคณะกรรมการบริหาร 
ประจําเดือน 
ศนย.5.1.1.6 สรุปผลการดําเนินการ 
ประจําปการศึกษา 2560 
ศนย.5.1.1.7 รายงานสรุปขอเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัย 
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งานประจําป และมีการประชุม
ติดตามแผนและปรับปรุงแผน 
ป จ จุ บั น ใช แ ผน กลยุ ท ธ ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอสํานัก
บ ริหารกลยุทธ  เพื่ อนํ าเข าขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การจัดทําแผนการจัดหารายได 
ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการดานการเงิน 
เสนออนุกรรมการดานการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใน
การอนุมัติแผน และมีการรายงาน
แ ผ น ทุ ก ไ ต ร ม า ส แ ล ะ นํ า
ขอเสนอแนะมาปรับปรุง และมี
การนําเสนอผลการดําเนินการ
ต าม แผน ป ฏิ บั ติ ง าน ต อ สภ า
มหาวิทยาลัยทุกป ซึ่งในปนี้สภาฯ 
ไดเสนอใหศูนยจัดทําแผนระยะ
ยาวเพิ่มเติม   

 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุน
ต อห น วย ใน แต ล ะหลั กสู ต ร 
สัดสวน คาใชจาย เพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน  อย า ง
ตอ เนื่ อง เพื่ อวิ เคราะห ความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน  

   ปการศึกษา 2561 ศูนยฯ นครนายก 
ได รับ การจั ดส รรงบประมาณ 
จํ านวนทั้ งสิ้ น  5,060,240 บาท 
จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 
132,700 บ า ท  ข อ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ 4,927,540 บาท โดย
ศูนยฯ มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาดานตางๆ ดังนี้  
  1. พัฒนาอาจารย จํานวน 
253,200 บาท  
  2. การจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 425,500.35 บาท  
  3. คาครุภัณฑ จํานวน 95,253 บาท  
  4. คาวัสดทุางการศึกษา จํานวน
32,700 บาท  
  5. บริหารจัดการศูนยฯ จํานวน
73,450 บาท 
  6. โครงการตามพนัธกิจ จํานวน 

ศนย.5.1.2.1 รายงานการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
ศนย.5.1.2.2 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที ่ 
การเงิน  
ศนย.5.1.2.3 เลมหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต มคอ.2 (หนา 13)  
ศ น ย .5.1.2.4 แ บ บ ส รุ ป ง า น /
โครงการ  
ศนย.5.1.2.5  ส รุป โครงการตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
ศนย.5.1.2.6 แผนพัฒนาบุคลากร 
 



  

  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ ประจําปการศึกษา 2560 ศูนยฯ นครนายก 67 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

100,000 บาท  
  7. คาสาธารณปูโภค จํานวน 
1,755,000 บาท  
  ศูนยฯ มีการกํากับ ติดตามการ
ใชงบประมาณแตละเดือนทุกไตร
มาส สม่ําเสมอขอมูลการวิเคราะห
งบประมาณ ประกอบดวย 
  1. ความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตรโดยรวม ศูนยฯ มีการ
คํานวณ เปรียบเทียบตนทุนตอ
หนวยกับรายไดตอปของบัณฑิต 
ซึ่งศูนยฯ มีแผนการวิเคราะหดังนี ้
     - รายไดตอปของบัณฑิตครู 
216,000 บาท 
     - ตนทุนตอหนวย (บาท/คน/
ป) เมื่อสิ้นปงบประมาณ จํานวน 
74,591.12 บาท 
     - สวนตางของตนทุนตอหนวย
กับรายไดตอปในปแรกของบัณฑิต
ครู (เมื่อสิ้นปงบประมาณ) จํานวน 
141,408.88 บาท  
     - ค ว าม คุ ม ค า ใน ก ารผ ลิ ต
บัณฑิต (เมื่อสิ้นปงบประมาณ) 
จํานวน 427 คน 
  2. ประสิทธิภาพ  ในการผลิต
บัณฑิต 
      - มีการดําเนินงานที่ เปนไป
ตามแผนรอยละ 91.25 
      - มี ก า ร ใช ง บ ป ร ะ ม า ณ 
จํานวนทั้งสิ้น 4,002,540.21 บาท 
คิดเปนรอยละ 87.4 
   3. ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณฑิต วิเคราะห ดังนี้ 
       - บัณฑิตที่จบการศึกษาในป
การศึกษา มีงานทําเทากับรอยละ 
82.72 
       - การสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเปน
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ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ไมตองสอบเนื่องจากหลักสูตรผาน
การประเมินมาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
จากคุรุสภา มีผลใหนักศึกษาเมื่อ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดย
อัตโนมัติ 
  4 . โอ ก า ส ใน ก า ร แ ข ง ขั น 
วิเคราะหจาก 
     - สภ าพ การมี งาน ทํ าขอ ง
บัณฑิ ตที่ สํ าเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2560 รอยละ 87.4 
    - ความพึงพอใจคุณลักษณะ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) 6 
ดาน ในภาพรวมอยูในระดับด ี   

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะห
และระบปุจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะ 
และใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  

  ศูนยฯ นครนายก มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดใหมีการประชุมการวิเคราะห
และระบุความเสี่ยง และปจจัย
กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับ ศูนยฯ 
ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง ศู น ย ฯ  โด ย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้ 
   1. ศูนยฯ  นครนายก มี การ
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ง โดย
มีผูอํานวยการศูนยและมีตัวแทน
รวมเปนคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
  2. มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของศูนยฯ  
   - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

ศนย.5.1.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะ  

กรรมการคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงของศูนยฯ 

ศนย.5.1.3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะ  

กรรมการคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลยั 

ศนย.5.1.3.3 แผนบริหารความ

เสี่ยงของศูนยฯ 

ศนย.5.1.3.4 มีการติดตามและ

ประเมินผล องคประกอบควบคุม

ภายในตามแบบฟอรม ปย.1 

แบบฟอรม ปย.2 รอบ 12 เดือน  

ศนย.5.1.3.5 รายงานการประชุม 

การติดตามประเมนิความเสี่ยง 
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หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
   - ความเสี่ ย งด านท รัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่)  
   - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(กระบวนการบริหารหลักสูตร,
ผลงานวิชาการ)  
  3. มีการประเมิน โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ ยงและ
จั ด ลํ า ดั บ ค ว า ม เสี่ ย งที่ ได ม า
วิเคราะห  
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน  
  5. มีการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินตามแผนและรายงาน
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง ซึ่งในปนี้
ศู น ย เน น เร่ืองความ เสี่ ย งของ
จํานวนและคุณภาพของนักศึกษา
ที่มีโอกาสไดรับนักศึกษาใหมไม
เป น ไ ป ต า ม แ ผ น  จึ ง มี ก า ร
ดําเนินการประบวนการออกแนะ
แนวการศึกษา กลยุทธในการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ สื่ อ
ประชาสัมพันธซ่ึงที่ผานมายังอยู
ระหวางการดําเนินการยังไมเสร็จ
สิ้นกระบวนการรับนักศึกษาใหม  
  6. มีการนําผลการประเมินและ
ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบ
ถัดไปซึ่งศูนยไดจัดทําโครงการ 
Pre-teacher ข้ึ น ม า เพื่ อ ส ร า ง
เครือขายและเตรียมนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
เขาศึกษาตอในปถัดไป ซึ่งสามารถ
รองรับนักศึกษาไดปละ 30 คน ซึ่ง
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สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาได  

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน  
 

   ศูนยนครนายก มีการบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย  
  1. หลักประสิทธิผล นํามาใชใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 
     - เร่ืองการบริหารงานบุคคล 
ได แ ก  ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิบั ติ งาน  โดยมี ก ารแต งตั้ ง
คณะกรรมการในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
    - การบริหารแผนงานโครงการ 
ไดแก การประเมินผลโครงการ
ด ว ย ตั ว ชี้ วั ด ค ว าม ส า เร็ จ เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่กําหนด 
ชัดเจนและสามารถวัดได 
    - การบริหารความเสี่ยง โดย
กําหนดให มี การหาป จจัย เชิ ง
สาเหตุผลกระทบ และกําหนดใหมี 
การจัดทําแผนความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ 
   2. หลักประสิทธิภาพ นํามาใช
ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การควบคุมกํากับงาน ไดแก 
การใชงบประมาณและการดําเนิน 
โครงการใหเปนไปตามแผนที่ระบุ 
และเกิดความคุมคาคุมทุน 
   - การจัดการเรียนการสอน 
ไดแก การจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามาใช
อยางเปนระบบและมีความสอด 
คล องเชื่ อม โยงระหว างระดับ
หลักสูตร (มคอ.2) และระดับ 
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ4 
   - การจัดการเรียนสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพื่อผลิตบัณฑิต 
ให มี ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู เพื่ อ

ศนย.5.1.4.1 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนย 

ศนย.5.1.4.2 รายงานการประชุม 

ประจําเดือนการแบงความรับผิดชอบของ

สวนงานตาง ๆ   

ศนย.5.1.4.3 คําสั่งแตงตัง้คณะ  

กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ประจําป 
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ตอบสนองความตองการของสังคม 
ในศตวรรษที่ 21 
   3. หลักการตอบสนอง นํามาใช
ในเร่ืองตอไปนี้ 
   - การดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
และการมอบหมายงานผานระบบ 
e-office และ เครือขาย online ที่
จะมีการตอบสนองแบบทันท ี 
    - การใชเครือขายสังคม เพื่อ 
การสื่อสารภายในคณะระหวาง
ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร 
   4. หลักภาระผิดชอบ นํามาใช
ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การจัดโครงการบริการวิชาการ 
โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก ครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชน
ทั่วไป เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
    - การสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู
เพื่อสรางจิตสานึกในความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและผูอ่ืน 
   5. หลักการโปรงใส นํามาใชใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบการใชขอตกลงและม ี
การใหบุคลากรทุกคนรับทราบผล
การประเมินของตนเอง 
   - การนําระเบียบการบริหาร
งบประมาณมาใชในการคํานวณ 
งบประมาณโครงการ 
   6. หลักการมีสวนรวม นํามาใช
ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบการใชขอตกลง 
   - การเปดโอกาสใหอาจารยและ
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บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแผน 
พัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อ
ตอบสนองความตองการรายบคุล 
   7. หลักกระจายอํานาจ นํามาใช
ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
    - มีการมอบหมายงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ เชน กรรมการ 
บริหารศูนยฯ กรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ก รรม ก ารป ระ กั น
คุณภาพ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง เปนตน 
   8. หลักนิติธรรม นํามาใช ใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การนําระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาใชประกอบการ
บริหารงานโดยไมเลือกปฏิบัต ิเชน 
สิทธิการลา การศึกษาตอ หรือ
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เปนตน 
   - ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการ
ตั ดสิ น ใจที่ ยึ ดมั่ น ใน ระ เบี ยบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน 
ก า ร คํ าน วณ ภ า ระ ง า น  ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
   9 .  ห ลั ก ค ว า ม เส ม อ ภ า ค 
นํามาใชในเร่ืองดังตอไปนี้ 
   - การกํ าหนด เกณ ฑ การรับ
นักศึกษา การรับสมัครอาจารย 
และเจาหนาที่ที่ระบุคุณลักษณะ
ของผูสมัคร และวิธีการคัดเลือก 
อยางชัดเจน 
   - การสนับสนุนใหอาจารยที่มี
คุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑ 
การพิ จารณ าในการศึกษาต อ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก ไ ด รั บ 
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   1 0 . ห ลั ก มุ ง เน น ฉั น ท าม ต ิ
นํามาใชในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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   - การตัดสินใจในเร่ืองเก่ียวของ 
และมีผลกระทบตอบุคลากร จะใช
การประชุมคณะกรรมการที่มีสวน
เก่ียวของกับงานนั้นๆ เพื่ อเปด
โอกาสใหทุกคนมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินโดยใช
ข อส รุป สุ ดท าย  ซึ่ ง เป นความ
คิดเห็นจากเสียงสวนใหญ ของ
กรรมการ นําสูขอตกลง หรือแนว
ปฏิบัติของศูนย    

 5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้ง
ที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยาง
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อย างเป นระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

   ในปการศึกษา 2560 ศูนยฯ
นครนายก ไดดําเนินการวิเคราะห
ศักยภาพ จุดเดน ความสามารถ
ของบุคลากร โดยดูจากผลการ
ปฏิบัติงาน การไปอบรม ศึกษาตอ 
เพื่ อ เพิ่ ม ค วาม รู นํ าม าพั ฒ น า
โครงการบริการวิชาการสูทองถ่ิน
ที่ยังยืน เชน โครงการหลักสูตรเตรียม
ครู (Pre-Teachers Program) โดย 
พัฒ นาอยู ใน รูปหลั กสู ต รการ
จั ดการเรียนการสอนร วม กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครนายกมีนักศึกษาที่ เขารวม
โครงการรุนละ 30 คน โดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญดานการเรียนการ
สอนและทักษะเฉพาะบุคคลของ
อาจารย ผลการดําเนินโครงการ
เปนที่นาพอใจและไดรับคัดเลือก
ใหเปนโครงการดีเดนดานความ
รวมมือกับโรงเรียน สพฐ. ไดรับรางวัล 
จํ า น ว น  25,000 บ าท  พ ร อ ม
เกียรติบัตรและในปการศึกษา
ตอไปจะขยายหลักสูตรดานอาหาร
และการทองเที่ยวตอไป  
   ดานการวิจัยศูนยสงเสริมให
บุคลากรทั้ งสายสนับสนุนทาง

ศนย.5.1.5.1 รายงานการประชุมการ 
ดําเนินโครงการ 
ศนย.5.1.5.2 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
ศนย.5.1.5.3 รายงานสรุปผลการ 
ดําเนินโครงการ 
ศนย5.1.5..4 วารสารการวิจัยของ 
ศูนยฯ นครนายก 
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วิชาการและสายวิชาการศึกษาตอ
ใน ระดับที่ สู ง ข้ึน ในสาขาวิจั ย 
จัดการอบรมเทคนิคการวิจัยและ
ก า รวิ เค ร าะ ห ข อ มู ล  พั ฒ น า
นักวิเคราะหโปรแกรมทางสถิติข้ัน
สูง และสงบุคลากรไปอบรมการ
พัฒนาวารสาร ส งบุคลากรไป
อบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการ สามารถพัฒนาการเขียน
บทความวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
(JEF)” โดยมีกําหนดเผยแพรปละ 
1 ฉบับใน 2 ปแรก และปละ 2 
ฉบับในปตอไป  
   ซ่ึงจากผลการดําเนินการทั้ง 2 
กิจกรรมศูนยไดจัดใหมีการประชุม
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวารสาร
ในเดือนกรกฎาคมเพื่อนําผลมาใช
ในการปรับปรุงการดําเนินการตอไป  

 6 การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน  

   ศูนยฯ นครนายก มีการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่ กําหนด มีระบบการ
ติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทักษะ
ที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
เ ก่ี ย วข อ งโดย เน น การพัฒ น า
บุคลากรให ได รับตําแหนงทาง
วิชาการและสงเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
เผยแพรผานการตีพิมพ รวมทั้ง
การพัฒนาวารสารทางการวิจัย
เพื่ อสนับสนุนการเผยแพรองค
ความรูของอาจารยและบุคลากร

ศนย.5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
ศนย.5.1.6.2 ผลงานวจิยั 
ศนย.5.1.6.3 วารสารการวิจยัของ 
ศูนยฯ นครนายก 
ศนย.5.1.6.4 ผลการประเมิน
บุคลากร ประจาํป 2561 
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โดยใชระบบการติดตาม ดังนี้  
 
   1. การติดตามการมาปฏิบัติ
หนาที่ประจําตามภาระงานโดยดู
จากการขาด ลา มาสาย  
   2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ผ า น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือน  
   3. จากการป ระเมิ น ผลการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย  
   4. จ ากการรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานประจําปเพื่อเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
จากผลการกํากับติดตามทําให
สามารถพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สาม ารถพั ฒ น าบุ คล ากรให มี
ความรูความสามารถในงานที่
จะตองปฏิบัติได  
    จากผลการดํ าเนินงานยั งมี
ขอจํากัดในการพัฒนาอาจารยสู
ตําแหนงทางวิชาการเนื่องจาก
อาจารยสวนใหญยังมีอายุงานไม
ถึงในการประเมินเพื่อขอตําแหนง
ทางวิ ชาการ เช น เดี ยวกับ สาย
สนับสนุนวิชาการ  

 7 ดํ า เนิ น งานด านการป ระ กัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บ ริห ารงานคณ ะตามปกติ ที่
ป ระ ก อ บ ด ว ย  ก า รค วบ คุ ม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 

    ศูนยฯ นครนายก มีระบบและ
กลไกในการกํากับติดตามการ
ดํ า เนิ น ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรและระดับ ศูนยฯ  ให
เป น ไปตามองคป ระกอบการ
ป ร ะ กั น  แ ล ะ มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการดานการ
ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ทั้ ง ใน ระดั บ
หลักสูตร ระดับศูนยการศึกษา มี
การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ

ศนย.5.1.7.1 คูมือการประกัน 
คุณภาพของหลักสูตร 
ศนย.5.1.7.2 คูมือการประกัน 
คุณภาพของศูนย ฯ 
ศนย.5.1.7.3 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ของศูนยฯ 
ศนย.5.1.7.4 รายงานผลการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 
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และการประเมินคุณภาพ การศึกษา มีคณะ กรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบ และมีการรับการตรวจ
ประเมินทั้งในรอบ 9 เดือนและ
รอบ 12 เดือน ที่กําหนดในขอ 1 
และรายงานผลการประเมินการ
ติดตามโดยคณะกรรมการระดับศูนย
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ที่ ตั้ ง แ ล ะ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามเกณฑ
การประกันคุณภาพและเสนอผล
ใหคณะกรรมการระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณา  

ประจาํปการศึกษา 2559 
ศนย.5.1.7.5 รายงานผลการตรวจ 
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาํปการศึกษา 
2560 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
7 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

จุดเดน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว                                                                 

  

จุดท่ีควรพัฒนา 
  ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวครบ 100% 
 
ผูกํากับ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ    ชาวระนอง 
  

ผูจัดเก็บ 
1. นางธมลวรรณ   เปรมศรี  

 
ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
 1. นางเอมิกา      รัตนมาลา 2. นางสาวธารารัตน    วรรณรัตน 
 3. นางนฤมล     โพธิ์ชัย  4. นางสาวคนิตฐา   ปนทอง 
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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 มีระบบและกลไกในการ
กํ า กั บ ก า รดํ า เนิ น ก า ร
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

  1. ระบบและกลไก 
  P: ศูนยฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ให เป น ไป ต า ม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี้ 
   1 . อาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับองคประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คือ 
   1.1) กําหนดองคประกอบคุณภาพ และ
ตัวบ งชี้ตามหลักการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
   1.2) กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษ าที่ กํ าหนด โดย  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
   1.3) กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานประเด็นการพิจารณาในการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณ ฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2558 
   1.4) กําหนดระยะเวลา โดยดําเนินการ
กอนเปดภาคการศึกษา 2560 ในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 
    - การบริการจัดการหลักสูตร 

ศนย.5.2.1.1  คูมือการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ศนย.5.2.1.2  รายงานการประชุม 
เร่ือง การประกันคุณภาพหลักสตูร 
ศนย.5.2.1.3 มคอ.2 เลมหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
ปรับปรุงป พ.ศ. 2554 
ศนย.5.2.1.4 มคอ.2 เลมหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
ปรับปรุงป พ.ศ. 2560 
ศนย.5.2.1.5 มคอ.7 ปการศึกษา  
2559 
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    - การรับนักศึกษา การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา รวมถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    - การบ ริหารและพัฒ นาอาจารย 
คุณภาพอาจารยและผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย 
    - สาระของรายวิชาในหลักสูตร การ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  
    - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 
ดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี ้
    - คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการ
ได งานทํ าหรือผลงานวิ จั ยของผู สํ าเร็ จ
การศึกษา 
    - การประเมินผูเรียน 
    - ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
    - การประเมินกระบวนการของแตละ
องคประกอบและตัวบ งชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
   1 .5 )  กํ า ห น ด ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ผูรับผิดชอบ คือ 
       ผ ศ . ด ร . ชั ย ย ศ  ช า ว ร ะ น อ ง  
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต าม ก า ร
ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
       นางธมลวรรณ เปรมศรี รับผิดชอบ
การกํากับติดตามการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
      นางสาวรวี ศิริปริชยากร รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน)  
     น า ง ส า ว จิ ร า ภ ร ณ  ย ก อิ น ท ร 
รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร (องคประกอบที่ 2 บัณฑิต)  
    นางสาวอัญชิษฐา ปยะจติติ รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 3 นักศึกษา)  
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    วาที่รอยตรีหญิง ดร. ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร (องคประกอบที่ 4 อาจารย)   
   นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอนและการประเมินผูเรียน)  
   นายศุภพล กิจศรีนภดล รับผิดชอบการ
ดําเนินงานประกัน คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)  

 2 มี คณ ะกรรมการกํา กับ 
ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนด
ในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา  

    ศูนยฯ มีการกําหนดบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบและแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับ ติดตามและดําเนินงานตามระบบ ดังนี้  
   2. การนําไปสูการปฏิบัติ 
   D: หลั กสู ต ร ศึกษ าศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้  
   1 . หลั กสู ต รศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียด
ข อ งห ลั ก สู ต ร  ต าม แ บ บ  ม ค อ .2 ที่
สอดคลองกับ มคอ.1 โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรู 6 ดาน (TQF) 
   2 . หลั กสู ต รศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการประชุม
อาจารยประจําหลักสูตรเก่ียวกับผลการ
ประเมินการเรียนรูและขอ เสนอแนะจาก 
มคอ.7 ป การศึ กษา 2559 ม าพั ฒ น า
ปรับป รุงการจัดการเรียนการสอนใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา 2560 
   3. หลั กสู ตรศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมีการ
ประชุมจัดทํารายละเอียดของ มคอ.3 
และ  มคอ . 4  ให เส ร็จก อน เป ดภ าค
การศึกษา โดยประกอบดวยภาคเรียนที่ 
1/2560 รวมทั้งหมด 25 วิชา แบงเปน 

ศนย.5.2.2.1 มคอ.2 เลมหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
ปรับปรุงป พ.ศ. 2554 
ศนย.5.2.2.2 มคอ.2 เลมหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
ปรับปรุงป พ.ศ. 2560 
ศนย.5.2.2.3 มคอ.7 ปการศึกษา  
2559 
ศนย.5.2.2.4 มคอ.3 และ มคอ.4 ป
การศึกษา 2560 
ศนย.5.2.2.5 โครงการตามแผนพัฒนา 
นักศึกษาวิชาชีพครู  
ศนย.5.2.2.6 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กระบวนการจัดการเรียนรู   
ศนย.5.2.2.7 รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
ศนย.5.2.2.8 รายงานผลความพงึพอใจ
ของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีตอคุณภาพ 
ของหลักสูตร 
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ชั้นปที่ 1 มี 6 วิชา (รหัส 60) ชั้นปที่ 2 มี 
7 วิชา (รหัส 59) ชั้นปที่ 3 มี 6 วิชา (รหัส 
58) ชั้นปที่ 4 มี  6 วิชา (รหัส 57) 
ภาคเรียนที่ 2/2560 รวมทั้งหมด 27 วิชา 
แบงเปน ชั้นปที่ 1 มี 7 วิชา (รหัส 60) ชั้น
ปที่ 2 มี 7 วิชา (รหัส 59) ชั้นปที่ 3 มี 7 
วิชา (รหัส 58) ชั้นปที่ 4 มี  6 วิชา (รหัส 
57) รวมปการศึกษา 2557 มี  มคอ.3 
ทั้งสิ้น จํานวน 52 วิชา 
   4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีการใชกลยุทธการสอน
ที่ ใช พั ฒ นาผลการเรียน รูทั้ ง  6  ด าน 
(TQF), การจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (active learning) และใช โรงเรียน
สาธิตละอออุทิ ศ เป นฐานการเรียน รู 
(work-based learning) 
   5. ห ลั กสู ต รศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
ส า ข า ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย  จ ัด
โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาวิชาชีพ
ครู ซึ่งเนนการจัดกิจกรรมเสริมความเปน
ครู ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความเปนครู ภายใต โครงการ
พัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2560 
   6. หลั กสู ตรศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยทุก
รายวิชาในระบบ e-assessment   
   7. หลั กสู ตรศึ กษ าศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการประชุม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรฯของ
ศูนยฯ นครนายก, ระดับหลักสูตรฯ ของ
ในมหาวิทยาลัย และระดับคณะครุศาสตร 
เพื่อใหอาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
และชี้แจงพรอมแสดงหลักฐานการให
คะแนนผลการเรียนของนักศึกษาในรายที่
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ผิดปกติ  
   8. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ. 5 
มคอ. 6 ในภาคเรียนที่ 1/60 มี 25 วิชา และ
ภาคเรียนที่ 2/60 มี 27 วิชา รวมทั้งหมด 52 วิชา   
   9. หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน
ในแตละภาคเรียนใหกรรมการประจํา
ศูนยฯ ทราบในวาระการประชุม เพื่อ
ทบทวนกระบวนการในการกํากับ ติดตาม
และการดําเนินงานของหลักสูตรวามี
ปญหาหรืออุปสรรค 
   10. หลักสูตรเขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รอบ 6 เดือน ไดคะแนนการประเมิน 2.94 
โดยนําผลการประเมินรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ 
   11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต 
ส าข าวิ ช าก าร ศึ กษ าป ฐม วั ย  จั ด ส ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปสุดทายที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร
ใหนักศึกษาชั้นปสุดทายตอบกลับทุกคน 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรให เกิดผล
ตามองค ป ระกอบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร   

  2. การนําไปสูการปฏิบัติ 
  D:  ศูน ย ฯน ครน ายก มี การจั ดห า
จํานวน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู ตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน 1 หองเรียน ตอ 
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า  30 ค น โด ย ก า ร
ประสานงานผานสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
    1. ดานกายภาพ      

รายการ จํานวน 
1. หองเรียน   
    1.1 หองเรียน 32  หอง 
   1.2  Smart 
classroom 

2 หอง 

2. หองปฏิบัติการ 1 หอง 

ศนย.5.2.3.1 รายงานการประชุม 
เร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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    คอมพิวเตอร 
3. หองสมุด 1 หอง 
4. หองวิจัย 1 หอง 
5. หองประชุม 2  หอง 
6. หองสื่อ 2 หอง 

    2. ความพรอมดานจํานวนหนังสือ 
และฐานขอมูล 

รายการ จํานวน 
1. จํานวนหนงัสือ 
    ทั้งหมด 27.06:1 

7,414 เลม 

    1.1 หนังสือ
เก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัย )ภาษาไทย(  

1,232 เลม 

1.2 หนังสือ
เก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัย (ภาษาอังกฤษ)  

49 เลม 

1.3 ดุษฎีนิพนธ/
วิทยานพินธ/วิจัย 

475 เลม 

2. ฐานขอมูลออนไลน  
2.1 ฐานขอมูล

ออนไลนวารสาร 
(Journal) 

15 ฐาน 

   2.2 ฐานขอมูล
ออนไลน 
(Darabase) 

12 ฐาน 

2.3 ฐานขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(e-Book) 

1 ฐาน 

3. คอมพิวเตอร 
สําหรับสบืคนขอมูล 

43 เคร่ือง 

 

 4 มี การประเมิน คุณ ภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงาน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ใ ห
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

  3. การประเมินกระบวนการ 
  C:  ศู นย ฯ  วางแผนการจั ดทํ าการ
ประเมินคุณภาพในรอบ 1 ป มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
การระบุหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให
ตรงตามงานที่กําหนด จัดเขียนรายงานผลการ

ศนย.5.2.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
ศนย.5.2.4.2 รายงานการประชุม 
เร่ือง การจัดทํา มคอ. 3/มคอ.4 และ 
มคอ.5/มคอ.6 ของปการศึกษา 
1/2560 
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ประเมิน โดยกําหนดผู กํากับ และผูจัดเก็บ
ขอมูล และมีการติดตามการดําเนินการเปน
ระยะๆ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ 
รับทราบ 
     ห ลั ง จ าก ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
หลักสูตรเสร็จสิ้น มีการรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจําศูนยฯ ทราบใน
วาระการประชุม เพื่อทบทวนกระบวนการ
ในการกํากับ ติดตาม และจัดเก็บขอมูลวามี
ปญหาหรืออุปสรรค และตรงตามเปาหมาย
ที่ระบุไวหรือไม และใหคณะกรรมหลักสูตร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนํา
ผลที่ ได มาป รับป รุงในการวางแผนการ
ประเมินคุณภาพในปตอไป 
      ซึ่งการประชุมพบขอสังเกตจากการ
จัดทํา มคอ. 3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.
6 ของปการศึกษา 1/2560 ที่อาจารยแต
ละรายวิชามีการจัดทํา มคอ. 3/มคอ.4 
และ มคอ.5/มคอ.6 ยั งไม เป น ไป ใน
แนวทางเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยจึง
จัดการประชุมเพื่อรับทราบขอมูลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําจัดทํา มคอ. 
3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ .6 ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ศนย.5.2.4.3 ผลการประเมินการ 
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร   
ศนย.5.2.4.4 มคอ.7 ปการศึกษา 2559 

 5 นํ าผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง  
 
 

   4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
  A: หลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตร
เขาที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ เพื่อ
นําเสนอผลประเมิน และทบทวนการ
ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  รั บ ฟ ง
ขอเสนอแนะ และนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงหลักสูตรในปตอไป 
     ซึ่งจากการประชุมหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มีการประชุมชี้แจงการจัดทํา
มคอ. 3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ตาม

ศนย.5.2.5.1 รายงานการประชุม 
เร่ือง การจัดทํามคอ. 3/มคอ.4 และ 
มคอ.5/มคอ.6 ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลยักําหนด 
ศนย.5.2.5.2 แผนกลยทุธ ศูนยฯ 
เร่ืองการผลิตบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
2559-2560 
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แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให
อาจารยผู สอนจัดทํ า มคอ. ไดอย าง
ถูกตอง และที่ประชุมมีขอเสนอแนะให
จัดทํา “คูมือการจัดทํามคอ. ตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด” และแจกใหกับ
อาจารยผูสอนประจําศูนยฯ ทุกทาน 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ผ า น
องค ป ระกอบที่  1 การ
กํากับมาตรฐาน 

   ห ลั ก สู ต รต รวจป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผล
การประเมินผาน 
 

ศนย.5.2.6.1 ผลคะแนนการประเมิน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

จุดเดน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการ

พัฒนาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
2. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางตอเนื่องเพ่ือกํากับและติดตามการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
3. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรทุกคนของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
  2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
มีความรูความเขาใจในแตละองคประกอบและตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผูกํากับ 
1. นางสาวรว ี  ศิริปริชยากร       

 

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลการดําเนินงาน 
1. นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ 2. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 
3. นางสาวปรตา  หวังดุล  4. นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 
5. นางสาวจิราภรณ ยกอินทร 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

ผลการประเมินตนเอง ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ปการศึกษา 2560 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงช้ี 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

 บรรล ุ
ตัวหาร  ไมบรรล ุ

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 3.47 คะแนน  - 3.47 คะแนน  3.47 
- 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 รอยละ 40 28.57 x 5 รอยละ 28.57  3.57 
40 

ตัวบงชีท้ี่ 1.3 รอยละ 60 19.04 X 5 รอยละ 19.04  1.58 
60 

ตัวบงชีท้ี่ 1.4 คารอยละที่นอยกวา
หรือเทากับรอยละ 0 

23.52-30 X 
100 

รอยละ -21.6  5 

30 
ตัวบงชีท้ี่ 1.5 6 ขอ - 6 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 1.6 6 ขอ - 6 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 6 ขอ - 6 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 25,000 บาท/คน 7,740,418 673,079.82 บาท/คน  5 

11.5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.3 รอยละ 20 2.4 X 100 รอยละ 20.86  5 

11.5 
ตัวบงชีท้ี่ 3.1 6 ขอ - 6 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 4.1 6 ขอ - 6 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 7 ขอ - 7 ขอ  5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 7 ขอ - 6 ขอ  5 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบงชี ้
คะแนน
เฉลี่ย 

.4 50 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ปการศึกษา 2560 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50  การ พอใชดําเนินงานระดับ  
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1.2, 1.3, 1.4 
3.57+1.58+5 

1.5, 1.6 
5+5 

1.1 
3.47 

3.93 ระดับดี 

2 2.2 
5 

2.1 
5 

2.3 
5 

4.66 ระดับดีมาก 

3 
- 

3.1 
5 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 
- 

4.1 
5 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 
- 

5.1, 5.2 
5+5 

- 5.00 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.78 5 4.23 
4.50 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ดี 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
 

องคประกอบ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
1 1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาจารย 

   จบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียน 
   สาธิตละอออุทิศเปนแหลงฝกประสบการณแก 
   นักศึกษา 
2. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาจารยที่ 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว จํานวน  
    3 คน และอยูระหวางทําดุษฎีนพินธ จํานวน 1 คน                                                                  
3. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีอาจารย 
   ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน 
4. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีสัดสวน 
   จํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเมื่อเทียบ 
   กับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดให 30:1 แตศูนยฯ  
   มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน 
   อาจารยประจําที่เปนจริงเทากับ 23.52:1 ซึ่ง 
   หมายถึงอาจารยหนึ่งคนดูแลนักศึกษา จํานวน 
   23.52 คนเทานั้น ทําใหอาจารยสามารถดูแล 
   นักศึกษาไดอยางทั่วถึง 
5. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบ 
   และกลไกการใหบริการนักศึกษาที่ชัดเจน 
   มีบุคลากร เจาหนาที่ รวมทั้งชองทางให 
   นักศึกษาสามารถติดตอไดตลอดเวลา 
6. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบ 
   และกระบวนการในการใหบริการนักศึกษา ทั้ง 
   การใหบริการผานบุคลากร และการใหบริการ 
   ผานสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน 
   การเรียนรู 
7. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการ 
   นําผลจากการประเมินโครงการ รวมทั้งขอ 
    เสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงโครงการ และสิ่ง 
    สนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุงดานระบบ 
   เครือขายไรสาย (WIFI) การปรับปรุงดานอาคาร 
    สถานที่ (ทางเดินเชื่อมอาคาร, โรงอาหาร) 
8. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการสงเสริม 
    การจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม 
9. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีความ 
   ตื่นตัวในการรวมกิจกรรมเชิงรุก 

1. เพิ่มกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและ 
    บริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน  
    และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
    จังหวัดนครนายก 
2. สงบุคลากรศึกษาตอตามแผนพัฒนา 
   บุคลากร 
3. สงเสริมสนับสนนุใหอาจารยทําผลงาน 
   วิชาการในสาขาที่ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  
    นครนายก เปดการเรียนการสอน หรือใน 
    สาขาที่เชีย่วชาญ 
4. นโยบายในการรับนักศึกษาแบบ Admission 
    (2560) มีผลกระทบตอการแนะแนว 
    นักศึกษาใหม ดังนั้นในปการศึกษา 2561  
    ศูนยไดรับนโยบายการรับนกัศึกษาแบบ  
    TCAS มาปรับใชในการวางแผนแนะแนว 
    นักศึกษาในปการศึกษาตอไป 
5. การใหบริการนักศึกษาดานเอกสารธุรการ 
    ใชเวลามากกวาที่ควรจะเปน เชน การยื่น 
    เอกสารคํารองทั่วไป ตองใชเวลานานกวา 
    ปกติ เนื่องจากตองรอรอบรถตูเดินทางเขา 
    ไปติดตองานในกรุงเทพ เพื่อนําเอกสารตัว 
    จริงไปดําเนินการ โดยเบื้องตน ศูนย 
   การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดแกไข 
   ปญหานี้โดยการติดตอทางโทรศัพทไวกอน 
   เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน 
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องคประกอบ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 
2 1. มีอาจารยที่มีความรูดานการวิจัย  

2. มีเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรูดานการ 
    วิจัย เชน หองปฏิบัติการดานการวิจัย หองสมุด 
    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรม 
    คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
   หนังสือหลักและแนวคิดทฤษฎี 
3. เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
   มีเพียงพอทั้งจากภายในและภายนอก 
4. คณาจารยมีความรูดานการวิจัย 
5. มีเครือขายดานการวิจัยทั้งจากภายใน 
   และภายนอกอาจารยประจําและนักวิจัย 
   มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

1. เพิ่มประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัย 
    หรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการ 
    หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ 
    นานาชาติ 
2. ควรมีการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและ 
   สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน 
   สรางสรรคเพื่อการใชประโยชนในหลายมิติ 
   สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําและ 
   นักวิจัยทํางานวิจัยสรางสรรคในสาขาวิชา 
   การศึกษาปฐมวัยที่เปนอัตลักษณ หรือใน 
   สาขาที่เชี่ยวชาญ 
3. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยประจาํและ 
   นักวิจัยทํางานสรางสรรคเพิ่มข้ึน  
4. สงเสริมและสรางแรงจงูใจใหคณาจารย 
    ทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยใน 
    ระดับชาติและนานาชาติ 

3 1. มีงานบริการวชิาการอยางสม่าํเสมอ  
2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั 
   และการวิจัย 

ความเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการ
วิจัยไมครอบคลุมความตองการของกลุม
ผูรับบริการ 

4 1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีแผนงาน 
    และนโยบายชัดเจนตามกรอบตัวชี้วัด                                                                 
2. บุคลากรและนักศึกษาตะหนกัถึงการมีสวน 
   รวมของการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. หาผูสนับสนนุงบประมาณในการทํานบุํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รณรงคการสรางจิตสํานึกการแตงกายผา 
    ไทยอยางตอเนื่องตามวัฒนธรรมองคกร   

5 1. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการ 
   ดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 
   ที่วางไว                                                                 
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ที่สอดคลองและเหมาะสมกับพันธกิจและการ 
   พัฒนาของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
3. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
   หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อกํากับและติดตาม 
   การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
   ของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี ้

1. ควรมีการสงเสริมใหทุกฝายมีการดําเนินงาน 
   ตามแผนที่วางไวครบ 100% 
2. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความ 
   เขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้การ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรทุก 
   คนของศูนยการศึกษานอกทีต่ั้ง นครนายก 
3. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให 
   บุคลากรทุกคนของศูนยการศึกษานอก 
   ที่ตั้ง นครนายก มีความรูความเขาใจในแต 
   ละองคประกอบและตัวบงชีป้ระกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
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ภาคผนวก 
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สวนท่ี 4  
ภาคผนวก 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 

ชื่อหลักสูตร 

การเปดสอนในท่ีต้ัง การเปดสอนนอกสถานท่ีต้ัง 

วันท่ี 
สกอ.

รับทราบ 
หลักสูตร 

ภาค/ปการ 
ศึกษาท่ีเร่ิม 
เปดสอน 

ภาค/ปการ 
ศึกษาท่ีเร่ิม
เปดสอน 

รูปแบบการ 
จัดการศึกษา 

สภาอนมุัติ/ 
เห็นชอบให 
เปดสอน 

(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
กําลังศึกษา
รวมท้ังหมด 

ท้ัง
หลักสูตร 

บาง 
สวน 

หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รอหนังสือ
รับทราบ 
จาก สกอ. 

1/2560 1/2560   ครั้งท่ี 8 
(14)/2560 

30 มิถุนายน 2560 

15 

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ประเภท 
ช้ันปท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 15 52 60 77 69 273 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชา/สถาบัน 

1 ดร.ชัยยศ   
ชาวระนอง 

ผูชวยศาสตราจารย ปร .ด.  
พ.ศ. 2553 

กศ .ม.  
พ.ศ. 2543 

กศ .บ.  
พ.ศ. 2539 

ศษ .บ.  
พ.ศ. 2557 

วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลยับูรพา 
การสอนวิทยาศาสตร – ฟสิกส 
มหาวิทยาลยับูรพา 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นายอุดม  
พรประเสริฐ 

รองศาสตราจารย ศศ.ม. 
พ.ศ. 2524   

กศ.บ. 
พ.ศ. 2512 

จารึกภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภาษาไทย 
วิทยาลัยการศึกษาบางแสน 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา/สถาบัน 

3 นางสาวรวี  
ศิริปริชยากร 

อาจารย M.Sc. 
ค.ศ. 2013 

 
ค .บ.  

พ.ศ. 2549 

Early Childhood Education 
University of Houston Clear Lake, The 
United States of America 
การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 นางสาวจิราภรณ 
ยกอินทร 

อาจารย ศษ.ม. 
พ.ศ. 2556 

ศษ.บ. 
พ.ศ. 2551 

ปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

5 นางสาวอัญชิษฐา 
ปยะจิตต ิ

อาจารย ศษ.ม. 
พ.ศ. 2555 

กศ.บ. 
พ.ศ. 2547 

ปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6 วาท่ีรอยตรีหญิง 
ดร.ขวัญใจ  
จริยาทัศนกร 

อาจารย ปร .ด.  
พ.ศ. 2557 

ศศ .ม.  
พ.ศ. 2543 

ศศ .บ.  
พ.ศ. 2536 

วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา 
รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

7 นางชัชรี  
สุนทราภยั 

อาจารย บธ .ม.  
พ.ศ. 2550 

ศษ .ม.  
พ.ศ. 2557  

ค .บ.  
พ.ศ. 2541 

การจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

8 นางสาวกุลธิดา 
มีสมบูรณ 

อาจารย ศษ.ม. 
พ.ศ. 2559 

พยบ. 
พ.ศ. 2543  

ปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

9 ดร.ประพิมพใจ 
เปยมคุม 

อาจารย ศษ.ด. 
พ.ศ. 2559 

กศ.ม. 
พ.ศ. 2542 

วท.บ. 
พ.ศ. 2533 

การบริหารการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
พลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
วิทยาศาสตรการกีฬา  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

10 วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ 
ตันเจรญิ 

อาจารย วท .ม.  
พ.ศ. 2552 

อส .บ.  
พ.ศ. 2554 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา/สถาบัน 

11 นางสาวปรตา 
หวังดุล 

อาจารย ค.ม. 
พ.ศ. 2557 

ค .บ.  
พ.ศ. 2553 

การศึกษาปฐมวัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การศึกษาปฐมวัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 นางสาวฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 

อาจารย ศษ.ม. 
พ.ศ. 2558  

ค.บ. 
พ.ศ. 2553 

ปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง 
1 นางธมลวรรณ 

เปรมศร ี
ศษ.ม. 

 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

รองผูอํานวยการศูนย/เจาหนาท่ี
สํานักงาน (บริหารงานท่ัวไป) 

2 นางเอมิกา  
รัตนมาลา 

ศษ.ม. 
 

บธ .บ.  

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
การจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกองกลาง/ 
เจาหนาท่ีสํานักงาน (บุคคล) 

3 นางสาวธารารตัน  
วรรณรัตน 

ศษ.ม. 
 

บธ .บ.  

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ
นักศึกษา/นักวิจัย 

4 นางนฤมล โพธ์ิชัย ศศ .ม.  
 

ศศ .บ.  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน/ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 นางสาวสุปญญา 
ยิ่งประเสริฐ 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เจาหนาท่ีสํานักงาน (พัสดุ) 

6 นายศุภพล  
กิจศรีนภดล 

นศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) 

7 นางสาวคนิตฐา  
ปนทอง 

บธ .บ.  การจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(การเงินและบัญชี) 

8 นางสาวพันธุทิพย 
สิงหปาน 

กศ.บ. การสอนชีววิทยา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) 
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง 
9 นางสาวชุติสา  

นาคสัมฤทธ์ิ 
ศษ.ม. 

 
ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป)  

10 นายวรฤทธ์ิ อุจวาที วท .บ.  อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 นายจักรพันธ 
อบอวล 

บธ .บ.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

เจาหนาท่ีประสานงานวิชาการ 

12 นายฉัตรชัย  
ตนมงคลวัฒนา 

ศศ.บ. 
 

สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

เจาหนาท่ีบริการสารสนเทศ 

13 นายสมชาย จงรักษ ประถมศึกษา - พนักงานขับรถ 
14 นายประวิง  

เอ่ียมเรือง 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- พนักงานขับรถ 

15 นายนวพล โพธ์ิทอง - - พนักงานขับรถ 
 

แนวทางพัฒนาไปสูการดําเนินการในอนาคต 

 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการศึกษาเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมี
การวิเคราะหมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยมีการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกคนของศูนยฯ นําไปสูการจัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีวางไว โดยครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดเปาหมายใน
การดําเนินงานของศูนยฯ ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจในแต
ละดานใหมีประสิทธิภาพ และจัดประชุมผู ร ับผิดชอบเพื ่อรวมกันวิเคราะหและติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจโดยใชระบบตัวชี้วัดและการ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 
 

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

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

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 
5. โรงเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศเปนแหลงการเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป  
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6. ศูนยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษาท้ังในสวนของวิชาการและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ดานความเปนการเรือน เชน บุคลิคภาพ การทําอาหาร การทําขนม มารยาท การจัดดอกไม และอ่ืนๆ 
โดยมีโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เปนหนวยสนับสนุน 

 

จุดออน (Weaknesses) 
1. คาธรรมเนียมการศึกษาของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเทากับมหาวิทยาลัย 
2. งานวิจัยดานอัตลักษณมีนอย 
3. ขาดการประสานงานกับศิษยเกาทําใหไมไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเทาท่ีควร รวมท้ัง 

หนวยงานในจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงานบอยจึงทําใหใหแผนงานท่ีทํารวมกับจังหวัดขาด
ความตอเนื่องไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

4. หลักสูตรท่ีเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมีหลักสูตรเดียว และเปนสาขาท่ีมีผูสนใจเฉพาะ
กลุมจึงไมมีความหลากหลายในองคความรูและการแลกเปลี่ยนองคความรูกับศาสตรสาขาอ่ืนๆ 

5. เนื่องจากหนวยงานประกอบของศูนยฯ มีหลายสวนงาน การประสานงานและการบริหารงานยัง
ขาดความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

โอกาส (Opportunities) 
1. เปนหนวยงานที ่ม ีขนาดเล ็ก มีความคลองต ัวในการบริหาร มีความรวมมือในการ

ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของศูนยฯ 
2. หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในความรวมมือดําเนินโครงการตางๆ ภายในจังหวัดจึง

สามารถแสดงศักยภาพและนําเสนอผลงานท่ีเปนท่ียอมรับและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยได 
3. เปนทางผานของเสนทางหลักเสนทางหนึ่งในการขยายความรวมมือของประเทศประชาคมอาเชียน

รวมทั้งเปนจังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพ จึงเหมาะที่จะเปนแหลงอาหาร แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
และแหลงการจัดการศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1.  มีมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงเปดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทําใหมี

คูแขงทางดานการจัดการศึกษา 
2. ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยมีจํานวนมากตอเนื่องเกือบตลอดภาค

การศึกษาทําใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงมีหลายตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาคุณภาพของศูนยการศึกษา และไมไดสงผล
ตอการพัฒนานักศึกษาอยางแทจริง ทําใหบุคลากรตองเสียเวลามากในการดําเนินการดังกลาว สงผล
ตอการพัฒนางานดานวิชาการของอาจารย 

3. บุคลากรยังขาดความรูและเขาใจในการเตรียมความพรอมสูอาเซียนจึงยังไมสามารถผลิต
องคความรู การพัฒนางาน และผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ 

 

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ใชระบบ PDCA ในการปรับปรุง ทบทวน ระบบการทํางาน

สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามภารกิจหลักของศูนยฯ มีการประเมิน
ผูปฏิบัติงานท้ังในแนวดิ่งและแนวราบอยางตอเนื่อง  
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กระบวนการและวิธีการทํางาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เนนการมีสวนรวมของบุคลากร การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์

และมีมาตรฐาน สรางเครือขายกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

ทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานในอนาคต 
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายกใหได 

มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับเดียวหรือใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ละอออุทิศโมเดล) 
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การศึกษาวิจัยใหไดรับการยอมรับในระดับ 

ประเทศภายใน 4 ป โดยใชรูปแบบการพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การศึกษาปฐมวัย  

3. เปนศูนยขอมูล ทดลอง ผลิตสื่อและนวัตกรรม ศึกษาวิจัย ฝกอบรมและศูนยการเรียนรูดาน
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
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คําสั่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ประจําปการศึกษา 2560 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ท่ี  03/2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2560 

..................................................................................... 
เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 

ประจําปการศึกษา 25 60 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

1 . คณะกรรมการอํานวยการ 
1 . ผูชวยศาสตราจารย ดร .ชัยยศ  ชาวระนอง ประธานกรรมการ 
2 . รองศาสตราจารยอุดม  พรประเสริฐ กรรมการ 
3 . นางธมลวรรณ   เปรมศรี  กรรมการ 
4 . นางเอมิกา    รัตนมาลา กรรมการ 
5 . นางสาวธารารัตน   วรรณรัตน กรรมการ 

หนาท่ี อํานวยความสะดวกใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย
การศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2560 ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  

1  .คณ ะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประกอบดวย 

1  .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2  .นางสาวรวี     ศิริปริชยากร ผูจัดเก็บ 
3 .นางสาวอัญชิษฐา   ปยะจิตติ ผูจัดเก็บ 
4  .นางสาวกุลธิดา    มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ 
5  .นางสาวปรตา    หวังดุล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6  .นางสาวจิราภรณ    ยกอินทร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
7 . นางสาวฉัตรทราวดี   บุญถนอม ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.1 
3 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.2

อาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ประกอบดวย 
1 .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 

2 . นางธมลวรรณ   เปรมศรี  ผูจัดเก็บ 
3 . นางเอมิกา    รัตนมาลา ผูเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.2 
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4 . คณะกรรมการดาํเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 1.3
อาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย 

1 . ผูชวยศาสตราจารย ดร .ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2 .นางธมลวรรณ    เปรมศรี  ผูจัดเก็บ 

3 .นางเอมิกา     รัตนมาลา ผูเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.3 

5 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 1.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ประกอบดวย 

1  .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2  .นางสาวรวี     ศิริปริชยากร ผูจัดเก็บ 
3  .นางสาวอัญชิษฐา    ปยะจิตติ ผูจัดเก็บ 
4  .นางสาวกุลธิดา    มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ 
5  .นางสาวปรตา    หวังดุล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6  .นางสาวจิราภรณ    ยกอินทร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.4 

6 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 1.5 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 

1  .นางชัชรี     สุนทราภัย ผูกํากับ 
2  .นางธมลวรรณ    เปรมศรี  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
3 . นายศุภพล    กิจศรีนภดล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 . นางสาวพันธุทิพย   สิงหปาน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR  
5 . นางสาวชุติสา   นาคสัมฤทธิ์ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นายจักรพันธ   อบอวล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 1.5 
7 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 
1  .ดร.ประพิมพใจ    เปยมคุม  ผูกํากับ 
2 .วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ  ผูจัดเก็บ  
3  .นายศุภพล     กิจศรีนภดล ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

4 นางนฤมล     โพธิ์ชัย  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวชุติสา   นาคสัมฤทธิ์ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นายจักรพันธ   อบอวล  ผูจัดเก็บ  และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 1.6 
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8 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ

และกลไก การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประกอบดวย 
1 .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 

2 . นางสาวรวี    ศิริปริชยกร ผูจัดเก็บ 
3 . วาท่ีรอยตรีหญิง ดร .ขวัญใจ   จริยาทัศนกร  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 . วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ   ตันเจริญ  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวธารารัตน    วรรณรัตน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นายฉัตรชัย   ตนมงคลวัฒนา ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 2.1 
9 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร .ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2 . นางสาวคนิตฐา   ปนทอง  ผูจัดเก็บ  

3 .วา ท่ีรอยตรีหญิง ดร .ขวัญใจ   จริยาทัศนกร  ผูจัดเก็บ  และเขียนราง SAR 
4 . นางสาวสุปญญา   ยิ่งประเสริฐ ผูจัดเก็บ  และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวธารารัตน    วรรณรัตน ผูจัดเก็บ  และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 2.2 

10 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ประกอบดวย 

1 .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2 . วาท่ีรอยตรีหญิง ดร .ขวัญใจ  จริยาทัศนกร  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
3 . นางเอมิกา   รัตนมาลา ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 . นางสาวธารารัตน   วรรณรัตน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

 หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 2.3 
11 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบงช้ีท่ี 3.1 

การบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย 
1 .วาท่ี รอยตรีพัฒนพงศ   ตันเจริญ  ผูกํากับ  

2 .ดร.ประพิมพใจ    เปยมคุม  ผูจัดเก็บ  
3 .นางสาวฉัตรทราวดี   บุญถนอม ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

4 . นางนฤมล   โพธิ์ชัย  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวสุปญญา   ยิ่งประเสริฐ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นางสาวชุติสา    นาคสัมฤทธิ์ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 3.1  
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12 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

1 . นางสาวรวี   ศิริปริยชากร ผูกํากับ 
2 . นางสาวจิราภรณ   ยกอินทร ผูจัดเก็บ 
3 . นางสาวกุลธิดา   มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 . นางสาวปรตา   หวังดุล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวอัญชิษฐา   ปยะจิตติ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นางสาวฉัตรทราวดี  บุญถนอม   ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 4.1 
13 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 5.1การ

บริหารศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 
ประกอบดวย 

1 .ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง ผูกํากับ 
2 .นางธมลวรรณ    เปรมศรี  ผูจัดเก็บ 

3 .นางเอมิกา    รัตนมาลา ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 .นางนฤมล    โพธิ์ชัย  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

5 . นางสาวคนิตฐา   ปนทอง  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นางสาวธารารัตน   วรรณรัตน ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 5.1 
14 . คณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 5.2

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย 
1 .นางสาวรวี    ศิริปริยชากร ผูกํากับ 

2 . นางสาวกุลธิดา   มีสมบูรณ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
3 . วาท่ีรอยตรีหญิง ดร .ขวัญใจ  จริยาทัศนกร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
4 . นางสาวปรตา   หว ังดุล  ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
5 . นางสาวอัญชิษฐา   ปยะจิตติ ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 
6 . นางสาวจิราภรณ   ยกอินทร ผูจัดเก็บ และเขียนราง SAR 

 หนาท่ี รับผิดชอบตัวบงชี้ท่ี 5.2 
 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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