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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 
รอบ 12 เด ือน (ระหว างว ัน ที ่ 1 ส ิงหาคม 2561 - ว ัน ที ่ 31 กรกฎาคม 2562) จ ัด ทําขึ ้น  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของศูนยฯ 
ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจติดตามความกาวหนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสาระสาคัญของรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1  บริบทองคกร  
สวนท่ี 2 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี ้
สวนท่ี 3 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาคผนวก 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก หวังวารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เลมนี้ จะเปนเอกสาร

สําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสรางความเชื่อมั่น 
และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
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ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก เปนศูนยการศึกษาท่ีมีอัตลักษณดานปฐมวัย สงเสริมดานการวิจัย

และการบริการวิชาการภายใตการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากลเปนแนวคิดใน
การพัฒนาศูนยการศึกษาในอนาคตรวมท้ังการพัฒนาทองถ่ินเปนภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของศูนยฯ 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกกาวสูปท่ี 20 เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินท่ีตองการไดรับ
โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทําใหคนนครนายกและพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ี
สูงข้ึนเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ินโดยมุงบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การผานการประกันคุณภาพเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงวิชาการ คณาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การมีศูนยเทคโนโลยีทางการวิจัยและพัฒนาทองถ่ินเปนจุดเนนย้ําถึง
เปาหมายท่ีตองการพัฒนาองคความรูดานการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเทคนิคการหาองคความรูใหมีความกาวหนา 
ทันสมัยและสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ 

นอกจากการจัดการศึกษาซ่ึงเปนภารกิจหลักของศูนยการศึกษาแลว การบริการวิชาการก็เปนสวนหนึ่ง
ท่ีศูนยใหความสําคัญจึงไดจัดต้ังโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เปนแหลงฝกประการณวิชาชีพดานอาหารและให 
บริการอาหาร ขนมอบ โครงการโรงสีขาวสวนดุสิต ศูนยการเรียนรูขาวเกษตรอินทรีย ศูนยวิจัยและพัฒนาองคความรู
ดานขาวและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย การเดินหนาผลิตบัณฑิตใหเขาถึงองคความรูและความเชี่ยวชาญเพ่ือตองการเปนศูนยการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล การสรางความเชี่ยวชาญจึงเปนจุดแข็งของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 
179 คน 

บุคลากร สายวิชาการ จํานวน 10 คน 
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 12 คน 
บุคลากร สายบริการ จํานวน 5 คน 
โครงการ/กิจกรรมเดนของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  
2. โครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทํางานสําหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
3. โครงการเผยแพรองคความรูจากการวิจัยสูสาธารณะของอาจารยเพ่ือตอยอดทางวิชาการ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน 
5. โครงการพัฒนาการสื่อสารดวย ICT อยางมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูสูครูปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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7. โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน 
8. โครงการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ความรูดี บุคลิกภาพเดน เกงรอบดาน ประจําปการศึกษา 2561 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ผานการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตาม

สภาพจริงจากคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มติ
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี 13/2560 วันจันทรท่ี 25 กันยายน 2560 รับรองปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 (หลักสูตรหาป) ใหการรับรองตั้ งแตป
การศึกษา 2556 ถึงปการศึกษา 2559 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ผานมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการตรวจประเมินการจัดการ 
ศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ตรวจประเมินเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการ
ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นครนายก 
ไดรับผลการประเมินในระดับ "ผาน" ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เปนตนไป โดยมีกําหนดระยะเวลา 5 ป 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจําปการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
มีผลการประเมิน ดังนี้ (1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.58 คะแนนผลประเมิน
อยูในระดับดี (2) ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิตมีผลดังนี้ปจจัยนําเขา (Input) 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 คะแนนผลประเมินอยูในระดับดี กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน
ผลประเมินอยูในระดับดี ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 คะแนนผลประเมินอยูในระดับดีมาก (3) ผลการประเมิน
องคประกอบที่ 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบมีผลดังนี้ องคประกอบที่ 2 บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ย 4.80 
คะแนนผลประเมินอยูในระดับดีมาก องคประกอบท่ี 3 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนนผลประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง องคประกอบท่ี 4 อาจารยมีคะแนนเฉลี่ย 3.59 คะแนนผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมินผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนนผลประเมินอยูในระดับดี องคประกอบท่ี 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนนผลประเมินอยูในระดับปานกลาง 
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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 เริ่มจากการกอต้ังและเปดสอนทางดานการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของ

การเปดโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ตั้งแตป พ.ศ. 2483 ซ่ึงเปนโรงเรียนอนุบาลของรัฐแหงแรกในประเทศไทย 
และตอมาไดมีการขยายการพัฒนาครู มีการผลิตครูอนุบาลและดําเนินการมาจนถึงปจจุบันอยางมีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยไดใชโรงเรียนสาธิตละอออุทิศปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยวัยมาอยางตอเนื่อง 
จากประวัติศาสตรอันยาวนี้ สวนดุสิตจึงถือเปนแหลงการศึกษาท่ีจัดการศึกษาบนพ้ืฐานความเชี่ยวชาญของ
ตนเองซ่ึงเปนท่ียอมรับในการผลิตครูท่ีมีคุณภาพของสังคมมาโดยตลอด 

ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2541- 
ปจจุบัน การเปดการเรียนการสอนนอกท่ีต้ังนี้ชวยใหนักเรียนในทองถ่ินและผูสในใจไดรับการศึกษาดาน
การศึกษาปฐมวัยโดยไมตองเดินทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตาม
ความตองการของทองถ่ินในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเพ่ือใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต สงเสริม
ดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาสําหรับครูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนกระบวนการสอน
แบบ Active Learning และการลงมือทําดวยการเรียนรูจากการทํางาน (Work Based Learning) รวมถึง
การใชระบบเสริมศักยภาพใหกับนักศึกษาโดยใชเทคโนโลยีชวยชับเคลื่อน (Technological Scaffolding) 
และนําเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการจัดกิจกรรม  

ในปการศึกษา 2560 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ไดยายอาคารเรียนและอาคาร
สํานักงานเดิม จากโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน มาอยูที่ตั้งใหม เลขที่ ข 4 – 390 4และเลขที่ ข - 490 
ถนนสุวรรณศร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซ่ึงเปนสถานท่ีใชจัดการศึกษาในปจจุบัน ประกอบดวย อาคาร
สํานักงานและท่ีพัก อาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชุดอาคารปฏิบัติการดานสังคมศาสตร อาคาร
ศูนยสงเสริมสมรรถนะทางกาย หอพักนักศึกษา นอกจากภารกิจดานการจัดการศึกษาแลว ศูนยการศึกษานอก
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ท่ีตั้ง นครนายก ยังเนนภารกิจดานการบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถ่ินจากฐาน
ความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและดานการวิจัย 

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

ปรัชญา : 
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีเปนเลิศตามความเชี่ยวชาญเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
วิสัยทัศน :  
เปนศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังท่ีมีความโดดเดน (SMART) สามารถแขงขันได จัดการศึกษาตาม

ความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม สรางความเขมแข็งของทองถ่ิน และ
ไดรับการยอมรับระดับชาติ 

พันธกิจ : 
1. การผลิตบัณฑิต    
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย    
3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
4. การบริการวิชาการ   
ปณิธาน : 
จัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ สงเสริมการบริการวิชาการ มีความรับผิดชอบตอสังคม 

สรางความเขมแข็งของทองถ่ิน 
คานิยม (SMART) : 
Standard   จัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Managements บริหารจัดการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 
Advance  ตอยอดองคความรูสูความเชี่ยวชาญ 
Research  ใชวิจัยเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
Technology กาวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารสูสากล 
เปาหมายและวัตถุประสงค : 
1. จัดการศึกษาและฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมี 

ความเชี่ยวชาญ 
2. จัดการศึกษาโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน และเปนผูนํา

ในสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) 
3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม 
4. สรางความรวมมือระหวางศูนยการศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. เปนแหลงการเรียนรูของชุมชนได ท้ังในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานทางดานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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คานิยมรวม ความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit) ประกอบดวย 
1. บุคลิกภาพดี     
2. ออนนอมถอมตน     
3. แสดงความเปนสวนดุสิต     
4. ดํารงตนอยางมีคุณคา     
5. ทํางานดวยความประณีต     
6. เปนผูนํา     
7. เสียสละเอ้ืออาทร    
8. รักและศรัทธามหาวิทยาลัย     
9. มีสวนรวมในการดําเนินงาน   
สมรรถนะหลัก :   
การบริหารภายใตการจัดการของขอมูล    
เปาหมายเชิงนโยบาย :   
การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ท้ังมิติดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร ดาน

การใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ   
 

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
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1.4 รายช่ือผูบริหาร อดีต – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2541   นายประเสริฐ ดวงเจริญ 
พ.ศ. 2542   นางสาวนิศานาถ ม่ังศิริ 
พ.ศ. 2546   รองศาสตราจารยอุดม พรประเสริฐ 
พ.ศ. 2548   นายอิทธิพล   นันทขวาง 
พ.ศ. 2548   นายฐานันต   เอียสกุล 
พ.ศ. 2550   นายวัชระ ประสาทแกว 
พ.ศ. 2551 – 2554  นางสาวพรใจ แกวสุข  
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  

 

2. ขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561 
2.1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  

หนวย : หลักสูตร 
ระดับ จํานวน 

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมท้ังส้ิน 1 หลักสูตร 
 

2.2 จํานวนนักศึกษา  
2.2.1 จํานวนนักศึกษาใหม 

หนวย : คน 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 30 - - 30 

รวมท้ังหมด - 30 - - 30 
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2.2.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

หนวย : คน 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 179 - - 179 

รวมท้ังหมด - 179 - - 179 
 

2.2.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
หนวย : คน 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ป.บัณฑิต ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- 74 - - 74 

รวมท้ังหมด - 74 - - 74 
 
2.3 จํานวนบุคลากร  

2.3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

                           วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

อาจารย - 7 1 8 
ผูชวยศาสตราจารย - - 1 1 
รองศาสตราจารย - 1 - 1 
ศาสตราจารย - - - - 

รวมท้ังหมด - 8 2 10 
 

 
2.3.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

                        วุฒิการศึกษา 
  ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

     

เจาหนาท่ี 5 5 7 - 17 
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นักวิจัย - - - - - 
รวมท้ังหมด 5 5 7 - 17 

 

2.4 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
2.4.1 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2562 

หนวย : บาท 
ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 

งบประมาณแผนดนิ 126,600.00 

ขอสนับสนุนงบประมาณ 4,495,360.00 

รวมท่ีไดรับจัดสรร 4,621,960.00 

 
2.4.2 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. มีวินัย ใสใจสิ่งแวดลอม  
3. มีการแตงกายเรียบรอย 
4. มีสัมมาคารวะ  
5. มีคุณธรรมจริยธรรม  
6. ภาษาอังกฤษดี เทคโนโลยีเดน 
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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 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร 

โดยมีผลคาคะแนนประเมินของหลักสูตร เทากับ 3.58 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้ง นครนายก เทากับ 3.58 คะแนน ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

3.30 คะแนน 3.58 คะแนน 3.58 คะแนน บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

ศนย.1.1.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ประจําปการศึกษา 2561  

 
 
 

 
ผลรวมคาคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร  

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ลําดับ รายช่ือหลักสูตร คะแนนเฉล่ียประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.58 
ผลรวมคาคะแนนประเมินของหลักสูตร 3.58 
คะแนนเฉล่ียภาพรวมศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 3.58 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  15 
   
 

 
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
2. มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเปนแหลงฝก

ประสบการณแกนักศึกษา 
3. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางเปนรูปธรรมและเปดโอกาสใหนักศึกษา 

ไดเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน หรือชุมชนภายนอก  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมทักษะภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา  
2. เสริมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. เพ่ิมกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน และปรับ
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน จังหวัดนครนายก 

2. มีแผนพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
 
ผูกํากับ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง       
       

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรว ี   ศิริปริชยากร   
2. นางสาวจิราภรณ  ยกอินทร 
3. นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นางนฤมล   โพธิ์ชัย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  16 
   
 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 

  2/10x100 = 20 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

  20/40x5 = 2.5 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผล
ดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  10 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   0 
3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 8 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2 
5. คารอยละของอาจารยประจํา วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  20 
6. คาคะแนนท่ีได 2.5 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  17 
   
 

 ปการศึกษา 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา รวมท้ังสิ้น 2 คน จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 20 มีคาคะแนน เทากับ 
2.5 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 40 รอยละ 20 2.5 คะแนน ไมบรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

ศนย.1.2.1.1 รายชื่ออาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2561 
พรอมวุฒิการศึกษาของอาจารย 

 

จุดแข็ง 
มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยใหอาจารยแตละทานเสนอแผนพัฒนาตนเองในเรื่องการศึกษาตอ 
                                                               

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนใหศึกษาตอในสาขาท่ีเปนอัตลักษณ 
2. มีรางวัลใหกับอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
นําแผนพัฒนาบุคลากรไปบังคับใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
- 

  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
 

ผูกํากับ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง     
      

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ  เปรมศรี    
2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน  
 

ผูเขียนผลดําเนินการ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  18 
   
 

นางนฤมล   โพธิ์ชัย                                                               
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.3   อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  
 คารอยละของอาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร  
 

จํานวนอาจารยประจาํคณะทีด่าํรงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํคณะทั้งหมด 
 

2/10x100 = 20 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

20/60x5 = 1.67 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 10 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  8 
3. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   1 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 
5. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  - 
6. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 
7. คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 20 
8. คาคะแนนท่ีได 1.67 
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ รวมท้ังสิ้น 2 คน จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 20 มีคาคะแนนเทากับ 
1.67 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60  รอยละ 20 1.67 คะแนน ไมบรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 
รหัส รายการหลักฐาน 

ศนย.1.3.1.1 รายชื่อาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ปการศึกษา 2561 
ศนย.1.3.1.2 รายชื่ออาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

จุดแข็ง 
- 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิชาการในสาขาท่ีศูนยฯ เปดการเรียนการสอน หรือในสาขาท่ี

เชี่ยวชาญ  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
- 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
 

ผูกํากับ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  

 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางธมลวรรณ   เปรมศรี   
2. นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน  

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นางนฤมล   โพธิ์ชัย  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  20 
   
 

 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน  
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปน
คะแนน 5  ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา
พิจารณา ดังนี้    
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต รอยละ 
20 กําหนดเปนคะแนน 0  
  คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 
0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 1.  คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง 
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
   SCH  =   ∑nici  
   เม่ือ ni  =   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i  
    ci   =   จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i  
 

 2.  คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้น ๆ 

 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใน
ระดับ บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
อาจารยประจํา 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  
3. กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

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

 
สูตรการคํานวณ  
1) 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 
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คะแนนทีไ่ด = 5 - 
( คารอยละที่คํานวณไดจาก  2.3) 

 
4 

 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป
(FTES) เทากับ 181.583 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 10 คน คิดสุดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยที่เปนจริงเทากับ 18.15 เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ที่กําหนดไว  30  : 1 คารอยละผลตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับ -39.47 มีคาคะแนนเทากับ 5 ซึ่งบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด  
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

คารอยละท่ีนอยกวา
หรือเทากับรอยละ 0 

รอยละ -39.47 5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัส รายการหลักฐาน 
ศนย.1.4.1.1 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full-Time Equivalent Student : FTES) ประจําป

การศึกษา 2561 
ศนย.1.4.1.2 รายชื่ออาจารยประจําศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ประจําปการศึกษา 2561 

 
จุดแข็ง 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลดําเนินงาน 
1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 181.583 
2 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํที่เปนจริง 18.15 : 1 
3 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจาํตามเกณฑมาตรฐาน 30  : 1 
4 ผลตางสัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่ได -11.84 

5 คารอยละของผลตางจากเกณฑมาตรฐาน -39.47 
6 คาคะแนนท่ีได 5 
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มีสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดให 30 : 1 
แตศูนยฯ มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริงเทากับ 18.15 : 1 เทานั้น 
ทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- 
 

ผูกํากับ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 
           

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรวี     ศิริปริชยากร  
2. นางสาวจิราภรณ   ยกอินทร 

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นางนฤมล    โพธิ์ชัย 

 
 
 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  24 
   
 

 

 

 

 

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
นักศึกษาในคณะ  

     ศูนยฯ นครนายก เล็งเห็นความสําคัญของการ
ให คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาภายในศูนยฯ จึงไดมีการวางแผนงาน
ตั้งแตการจัดเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา
กอนเขาเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมปรับพื้นฐานกอนเปดภาคเรียน  โดยมีการ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา
ศูนย ทํ าหนาที่ เปนอาจารยที่ปรึกษาให กับ
นักศึกษา  โดยในปการศึกษา 2561 ไดทําคําสั่ง
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดยมีสัดสวนนักศึกษา
ตออาจารยประจําศูนยที่ 22.8 : 1 (นักศึกษารหัส 
57 – 61 มีจํานวน 228 อาจารยประจํา 11) และ
เจาหนาที่บริการการศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. นักศึกษารหัส 57 
   ตอนเรียน NA  อ.พัฒนพงษ ตันเจริญ 
   ตอนเรียน NB  อ.จิราภรณ ยกอินทร 
   2. นักศึกษารหัส 58 
    ตอนเรียน NA  อ.รวี ศิริปริชยากร 
    ตอนเรียน NB  อ.อัญชิษฐา ปยะจิตติ 

ศนย.1.5.1.1 โครงการกาวแรก
สู มสด.2561 
ศนย.1.5.1.2 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 
ศนย.1.5.1.3 คูมืออาจารยที ่   
ปรึกษา 
ศนย.1.5.1.4 ตารางชั่วโมง  
Homeroom 
ศนย.1.5.1.5 Line/Facebook 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

    3. นักศึกษารหัส 59 
    ตอนเรียน NA  ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
    ตอนเรียน NB  อ.กุลธิดา มีสมบูรณ 
    4. นักศึกษารหัส 60 
    ตอนเรียน NA  อ.ประพิมพใจ เปยมคุม 
    5. นักศึกษารหัส 61 
    ตอนเรียน NA  อ.ชัชรี สุนทราภัย 
    ในการใหคําปรึกษา ศูนยไดดาํเนินการ ดังนี้ 
    1. การใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา 
ประกอบดวย การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน
รายวิชา การคงสถานภาพนักศึกษา การปรับแก
ไขผลการเรียน (I)  ตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ทางวิชาการ ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา  
     2. การให คําปรึกษาดานการใชชี วิตของ
นักศึกษา ศูนยฯ ไดจัดโครงการกาวแรกสู มสด. 
เปนการ “ปฐมนิเทศ” นักศึกษาใหม  ใหรูจัก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และรูจักศูนยฯ รวมถึง
แนะแนวทางการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ทางศูนยมีเจาหนาที่บริการการศึกษา 
ทํ าหน าที่ จั ดห าข อมู ลด าน แห ล งงาน 
ทุนการศึกษา โดยทํางานประสานงานกับฝาย
วิชาการ ฝ ายบริการการศึกษา ผู ปกครอง
นักศึกษา ตลอดจนหนวยงานอ่ืน  ๆทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และ
การดํารงชีวิตของนักศึกษา        
      ผลจากการให คําปรึกษาดังกลาว พบวา 
นั กศึ กษาของศูนย ฯ นครนายก สามารถ
ปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
การคงสถานภาพนักศึกษา การปรับแกไขผลการ
เรียน (I)   ไดถูกตองตามระยะเวลาปฏิทินวชิาการ
ของมหาวิทยาลัย ในการให คําปรึกษาดาน
วิชาการและการใชชีวิต อาจารยที่ปรึกษามีการ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

จัดใหนักศึกษาเขาพบในชั่วโมงโฮมรูมที่กําหนด 

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน
ที่ ใหบ ริการกิจกรรมพิ เศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก
นักศึกษา  

      ศูนยฯ มีระบบบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาผานเจาหนาที่
บริการการศึกษา ซึ่งประจําอยูที่อาคารเรียน 
(อาคารปฏิบัติการปฐมศึกษา) และอาคาร
สํานักงาน ทําหนาที่ใหขอมูลดานกองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการสวนดุสิต
เสริมโอกาส (75 ชม.) ทุนการศึกษาจาก
หนวยงานทั้ งภายในและภายนอก การ
สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาเขาสอบแขงชิง
ทุนของสํานักวิเทศสัมพันธ รวมทั้งการให
ขอมูลขาวสารดานแหลงงานจากทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเชน ขาว
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครู ขาวประกาศ
รับสมัครสอบบรรจุครูผูชวยในพื้นตางๆ ขาว
ประชาสัมพันธแหลงงานลวงเวลา  
   แบงเปนแหลงงานเต็มเวลา ไดแก 
หาง Lotus โรงงานอุตสาหกรรมและแหลง
งานนอกเวลา ไดแก รานอาหาร โรงเรียน
สอนพิเศษ โรงเรียนสอนดนตรี 
   รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ที่นักศึกษาควรไดรับ 
นอกจากนี้ยังมีชองทางการติดตอผาน facebook 
ศู น ย ฯ  เ ว็ บ ไ ซ ต
www.nakhonnayok.dusit.ac.th เว็บ ไซต
ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  www.dusit.ac.th แล ะ
บอรดประชาสัมพันธ ตลอดจนมีการจัดสง
ขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับนักศึกษาสงไปที่
เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษาและอาจารยที่
เก่ียวของ โดยแจงเวียนทางระบบงานสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส  (e0 ffice) เพื่ อ ขอ ค วาม
อนุเคราะหประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษา
ไดรับทราบ 

ศนย.1.5.2.1 เว็บไซตศูนย
การศึกษานอกทีต่ัง้ นครนายก  
ศนย.1.5.2.2 เวบ็ไซต
มหาวิทยาลยั  
ศนย.1.5.2.3  บอรด
ประชาสัมพนัธ 
ศนย.1.5.2.4  ตารางชั่วโมง                     
 Homeroom 
 

 3 จั ด กิ จกรรม เต รียมความ      ตลอดระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นป ศนย.1.5.3.1รายงานการ
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พรอมเพื่ อการทํ างานเมื่ อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

จะไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 9 
มาตรฐาน ผานการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน
ครู อาทิเชน  
-  โครงการพัฒนาการสื่อสารดวย ICT อยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
- อบรมวิธีการใชงานโปรแกรมการเรียน
ภ า ษ า อั งก ฤ ษ มั ล ติ มี เดี ย  ชุ ด  English 
Discoveries Online 
- โครงการหลักสูตรพูดใหดี เปนพิธีกรใหเกง 
    กอนสําเร็จการศึกษา ศูนยฯ นครนายก จัด  
กิจกรรม โครงการอบรมตาง ๆ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และเพิ่มพูน
ความรูดานการศึกษาปฐมวัยใหนักศึกษาและ
ศิษยเกา ศูนยฯ ไดจัด 
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาในดานอาหาร โภชนาการ 
- โครงการปจฉิมนิเทศ  
- โครงการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอน 
ในหัวขอ เร่ือง  
1. การเขียนโครงรางงานวิจัยที่ดี 
2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
3 การ  กษาขอใบประกอบวิชาชพีของนักศึ  
   เพื่อเปนการเสริมองคความรูและทักษะที่
จําเปน เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน และ
เป นการประชาสัมพั นธและให ความรู กับ
บุคคลภายนอก ศิษยเกา หรือผูที่สนใจ ไดเขามา
ศึกษาเรียนรู เก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยโครงการจะมีการ
จัดกิจกรรมเพื่ อให ความรู เก่ียวกับการจั ด
การศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และได จั ด
กิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรมประจําป
การศึกษา 2561 

ศนย.1.5.3.2 โครงการสัมมนา
ระหวางฝกปฏิบัติการสอน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัต.ิ“การเขียนโครงราง
งานวิจัยท่ีดี” 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ“การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ”วิจัย 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรม

“การขอใบประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษา”  

 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด  ในการดําเนินโครงการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ ศนย.1.5.4.1 รายงานความพงึ
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กิจกรรมและการจัดบริการ
ในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  

การใชชีวิตแกนักศึกษาภายในศูนยฯ ฯนครนายก 
ไดมีการสํารวจและสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในทุกดาน พบวา 
    1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการให
คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตของ
อาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2561 
พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด 4.68 โดยพบวานักศึกษาเขา
ปรึกษาดานวิชาการ โดยพบขอเสนอแนะ 
ดานปญหาระหวางการฝกสอน ปญหาดาน
ภาษาตางประเทศ เปนตน 
    2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ ใหขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการใชชีวิต (กิจกรรม
พิ เศษนอกหลักสูตร แหลงงาน) แกนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2561  พบวา นักศึกษามีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด  4.52 จาก
การประเมินพบวา ชองทางการติดตอสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากไดแก  การโทรศัพท  การใช
ช อ งท าง  Social Media Facebook line 
และ Web site 
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนักศึกษา ประจําป2561 พบวานักศึกษา
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจ
มาก 3.98 โดยพึงพอใจมากที่สุดในดานการ
จัดอาคารและสถานที่ 4.18 และพบวาจาก
การประเมินโครงการ นักศึกษาอยากใหมี
การจัดอบรมความรูเพิ่มเติม เชน การอบรม
ดานอาหารและโภชนาการ สุขภาวะ เปนตน 

พอใจตอการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชวีิตของ
อาจารยที่ปรึกษา ประจาํป
การศึกษา 2561  
ศนย.1.5.4.2 รายงานผลความ
พึงพอใจตอการ ใหขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการใชชีวิต 
(กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงาน) แกนักศึกษา ประจาํป
การศึกษา 2561  
ศนย.1.5.4.3 รายงานผลความ
พึงพอใจตอการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา ประจําป
2561 

 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 
ม าป รับ ป รุ งพั ฒ น าก า ร
ใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่ อส งให ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปนไปตามความ

   จากผลการประเมินและสรุปภาพรวม
ความพึงพอใจของนักศึกษา ในภาพรวม
พบวาการดําเนินโครงการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายใน
ศูนยฯ ฯนครนายก แตมีขอเสนอแนะที่อยาก

ศนย.1.5.5.1 เว็บไซตศูนย 
ศนย.1.5.5.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในดานอาหาร 
โภชนาการ  
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คาดหวังของนักศึกษา  ให ศูนยฯ ปรับปรุงแกไข โดยทางศูนยได
ดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
  1. อาจารยที่ปรึกษาเพิ่มเวลาที่นักศึกษา
สามารถเขาพบเพื่อปรึกษาได จาก 1 วัน 
เปน 2 วัน 
 
  2. ศูนยฯ นครนายกไดปรับปรุงเว็บไซต
ของศูนยฯ ใหมีขาวสารที่ทันสมัย ตลอดเวลา 
รวมทั้งการใชชองทาง Social Media เชน 
Facebook แล ะ  Line ใน การติ ด ต อ กั บ
นักศึกษา มีการนําเสนอขาวสารแหลงงาน
ต างๆ   อาทิ  เช น  ข าวสอบบรรจุ  การ
ประชาสัมพันธแหลงงานนอกเวลา  
   3. ศูนย  ไดจัดโครงการเพื่ อใหความรู
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในดานอาหาร โภชนาการ เปนการ
เพิ่มเติมความรูที่จําเปนสําหรับนักศึกษา 

ศนย.1.5.5.3 รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรประจาํป
การศึกษา 2561 
 

 6 ใหขอมูลและความรูที่ เปน
ประโยชน ในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 

    ศูนยฯ นครนายก มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยาง ต อ 
เ นื่  อ ง โ ด ย ผ  า น ท าง  เว็บไซต ศูนย ฯ 
www.nakhonnayok.dusit.ac.th 
นอกจากนั้ นในสวนของศิษย เก า ไดมีการ
ประชาสัมพันธแจงใหศิษยเกา ไดทราบขอมูล
ขาวสารตางๆ ของศูนยฯ ผานทางสื่อออนไลน 
(facebook) เพ จสมาคม ศิ ษ ย เก า ศู น ย ฯ 
นครนายก ทั้งนี้ในรอบปการศึกษา 2561 ศูนยฯ 
ได จั ด กิ จกรรม เพื่ อพั ฒ น าความ รู และ
ประสบการณใหกับศิษยเกาและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ โดยไดมีการประชาสัมพันธและเชิญชวน
ศิษยเกา โดยสงจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนตน
สังกัดที่ศิษยเกาปฏิบัติงานอยู สงจดหมายเชิญ
ผานทางองคการบริหารสวนตําบล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ

ศนย.1.5.6.1 เว็บไซตศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
ศนย.1.5.6.2  LINE กลุม
นักศึกษา 
ศนย.1.5.6.3 facebook  เพจ
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
สวนดุสติ นครนายก 
ศนย.1.5.6.4 โครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ใน ด า น อ า ห า ร 
โภชนาการ 
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ประชาสัมพันธเว็บไซตศูนยฯ โดยมหาวิทยาลัย
ไดจัดโครงการรวมกับศูนยฯ คือโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในดานอาหาร  
โภชนาการ และการอนามัย ซ่ึงมีศิษยเกาเขา
รวมโครงการอบรมความรูดังกลาว  

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการนําผลจากการประเมินโครงการ รวมท้ังขอเสนอแนะ
ตางๆ มาปรับปรุงโครงการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน การปรับปรุงดานระบบเครือขายไรสาย (WIFI) 
การปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี (ทางเดินเชื่อมอาคาร, โรงอาหาร) 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ดําเนินการจัดตั้งจุด One – Stop Service (หอง 511) เปนจุดรวมงานบริการนักศึกษาท้ังหมด 

เพ่ือใหการบริการมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 
2. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลประวัตินักศึกษารายบุคคล 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

วิเคราะหกระบวนการใหบริการ และขอมูลเพ่ือนํามาพิจารณาจัดทําขอเสนอในการลดข้ันตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

- 

 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
ผลักดันการพัฒนาการบริการสูความสําเร็จ 

 
 

ผูกํากับ 
นางธมลวรรณ  เปรมศรี  
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ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวธารารัตน วรรณรัตน 
2. นายวรฤทธิ์  อุจวาที 
3. นายฉัตรชัย  ตนมงคลวัฒนา 

 

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นายศุภพล  กิจศรีนภดล  

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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  

   ศู น ย ฯ  น ค ร น า ย ก  มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
และจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีการประชุม
รวมกับคณะกรรมการนักศึกษาหรือตัวแทน
นักศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางในการทําแผน
ที่จะพัฒนานักศึกษาให ได รับการพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ  รางกาย และ
คุณธรรม จริยธรรมใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) ดวยการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษา มุงเนนการมีสวน
รวมของอาจารย และนักศึกษา 

ศนย.1.6.1.1 แผนพฒันา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2561  
ศนย.1.6.1.2  คําสัง่แตงตัง้
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักศึกษา ประจาํป 2561 
ศนย.1.6.1.3 รายงานการ
ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาประจาํป 2561 
ศนย.1.6.1.4 รายงานการ
ประชุมอนุมัติแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2561 

 2 ใน แ ผ น ก ารจั ด กิ จ ก รรม
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ง เ ส ริ ม
คุณ ลั กษ ณ ะบั ณ ฑิ ตต าม
มาตรฐานผลการเรียนรูตาม

   ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของศูนยฯ นครนายก มีการจัดกิจกรรมที่
แสดงออกถึง (1) คุณธรรมจริยธรรม ในการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีความเขาใจผูอ่ืน 
มีการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที การ

ศนย.1.6.2.1 แผนพฒันา
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา 
2561  
ศนย.1.6.2.2 รายงานการดาํเนิน
กิจกรรมประจําปการศึกษา 2561 
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ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
แห งช าติ  5 ป ระกา ร  ให
ครบถวน ประกอบดวย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู  
   (3) ทักษะทางปญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิ เคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระลึกถึงครู อาจารย การมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบในหนาที่ มีจิตอาสารวมถึง
การสืบสานประเพณี อันดี งาม โดยผาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน  : โครงการกาว
แรกสู มสด.ประจําปการศึกษา 2561 โดยมี
วัตถุประสงคที่สงเสริมใหนักศึกษามีความ
กลาหาญทางจริยธรรม ความซื่อสัตย มีน้ําใจ 
มีวินัย และความรับผิดชอบตอหนาที่ รวมถึง
การรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนและกิจกรรมจิต
อาสาโดยผานกิจกรรมฟนฟูภูมิทัศน การทํา
ความสะอาดวัดถํ้าสาริกา  : โครงการสาน
สัมพันธพี่ นองโดยมีวัตถุประสงค เพื่ อให
นัก ศึกษาป รับตัวเขากับผู อ่ืน ได  การทํ า
กิ จ ก ร รม ร ว ม กั น เป น ก ลุ ม  ก า รส ร า ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่ รุนนอง รวมถึง
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการวิ่งข้ึน
เ ข่ื อ น ขุ น ด า น ป ร า ก า ร ช ล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
: กิจกรรมพิธีไหวครู เพื่ อใหนักศึกษาได
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีระลึกถึง
พระคุณของครู และยังเปนการสืบสาน
ประเพณีที่ดี กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรม
สงกราน ต  (2 ) ด านความ รู  มี ก ารจั ด
โครงการกาวแรกสูมสด.ประจําปการศึกษา 
2561 ซึ่งกิจกรรมที่ 2 เปนเร่ืองเก่ียวกับการ
พัฒ น าบุ คลิ กภ าพสํ าห รับนั ก ศึกษ าใน
ศตวรรษที่ 21, การศึกษาความเปนสวนดุสิต 
โดยนํานักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ของ
ศูนยการศึกษานครนายก แหลงเรียนรูของ
จังหวัดนครนายก เพื่อสรางความภาคภูมิใจ 
ความรัก ความศรัทธาและแหลงเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษา มสด.สูครูมืออาชีพใน
อนาคต โดยผานกิจกรรมดูหนงัภาษาอังกฤษ  
, การอบรมวิธีการใชงานโปรแกรมการเรียน

ศนย.1.6.2.3 สรุปโครงการ
กาวแรกสู มสด ประจาํป
การศึกษา 2561 
ศนย.1.6.2.4 โครงการสาน
สัมพันธพีน่อง 2561 
ศนย.1.6.2.5 โครงการไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2561 
ศนย.1.6.2.6 โครงการลอย
กระทง ประจําปการศึกษา 2561 
ศนย.1.6.2.7 โครงการสบืสาน
ประเพณีสงกรานต ประจาํป
การศึกษา 2561 
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ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  “ English Discoveries 
Online” (3) ทักษะดานปญญา มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูใน
ศาสตรตางๆ มาบูรณาการใหเกิดประโยชน
แกตนเองและสวนรวม มีการสืบคนและ
ประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรู นําความรูที่มี
ไป เชื่ อม โยงกับ ภู มิ ป ญ ญ าท อ ง ถ่ิน เพื่ อ
สรางสรรคสังคม โดยผานกิจกรรมการจัด
สภาพแวดลอมหองเรียน ทําสื่อการสอนและ
การจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมชมรมนัก
ภาษาสวนดุสิต โครงการคายภาษาอังกฤษ
สวนดุสิต  (4) ทักษะความ สัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ เปนการจัด
กิจกรรมและโครงการที่ตองการใหนักศึกษา
เขาใจผูอ่ืน มีมุมมองเชิงบวก ชวยเหลือเอาใจ
ใสผู อ่ืน มีการทํางานรวมกันไดอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพตลอดจนการมีภาวะผูนํา 
และผูตามที่ดี รวมถึงการมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมโดยผานกิจกรรมตางๆที่นักศึกษา
ตองทํางานรวมกัน เชน โครงการสานสัมพันธพี่
นอง,กิจกรรมไหวครู, กิจกรรมตักบาตร, 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง, กิจกรรมกีฬา
บริดจ, กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ, 
กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามศาสตร
พระราชา, กิจกรรมบริการวิชาการทําสื่อและ
มอบสื่อ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี เปนการ
จัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษามีความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ที่เปนตัวเลขและ
ภาษา สามารถประมวลผล แปลความหมาย 
รูจักเลือกใชขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี
อยางสม่ําเสมอ โดยผานโครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับครูปฐมวัย : กิจกรรม อบรม
เชิงปฎิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับครู
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ปฐมวัย, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสําหรับครูปฐมวัย 
การอบรมวิ ธี การใช งานโปรแกรมการเรียน
ภาษ าอั งกฤษ  “English Discoveries Online” 
รวมถึงการสืบคนขอมูลตางๆ จากเว็บไซตใน
การทํารายงานสง การนําเสนองานหนาชั้น
เรียนโดยใช I Pad 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา  

   ศูน ย ฯ  นครนายก  : มี ก ารให ค วาม รู
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ โดยการจัด
อบรมนักศึกษากับระบบประกันคุณภาพที่
ควรรูโดยมีผู อํานวยการศูนยฯ เปนผู ให
ความรู และมีประเมินความรูและความพึง
พอใจในการจัดอบรม : มีการสงเสริมให
นักศึกษามีบทบาทในการประกันคุณภาพ
โดยการให นั ก ศึกษามี ส วน ร วม ในการ
จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการนํา
ความรูจากการอบรมประกันคุณภาพมา
เขียนโครงการที่สอดคลองกับการประกัน 
เช น  หั ว ข อ ที่ ป ร ะ ก อ บ ใน โค ร ง ก า ร 
วัตถุประสงคของโครงการ ผลผลิตของ
โครงการ ผลลัพธของโครงการ ตัวชี้ วัด
ความสําเร็จของโครงการ และการทําการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการ เชน
โครงการก าวแรกสู มสด โครงการสาน
สัมพันธพี่กับนอง โครงการไหวครู ประจําป
การศึกษา 2561 

ศนย.1.6.3.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมการเรียนรู
ดานประกันคุณภาพ 
 

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมี
การประเมินผลความสําเร็จ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
กิจกรรม  และนํ าผลการ
ประ เมิ นมาป รับป รุงการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป  

   ศูนยฯ  นครนายก ไดทํ าส รุปผลการ
ดํ า เนิ น งาน ใน แ ต ล ะ กิ จ ก ร รม  มี ก า ร
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม  และ เมื่ อ โครงการ/กิ จกรรม
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จะมีการสรุปผล
ความสําเร็จ ความพึงพอใจของโครงการ/

ศนย.1.6.4.1 รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมประจาํป 2561 
ศนย.1.6.4.2 โครงการกาว
แรกสู มสด ประจําปการศึกษา 
2560 
ศนย.1.6.4.2 โครงการกาว
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กิจกรรมโดยการนําขอเสนอแนะ ขอประเมิน
ที่ไดผลการประเมินระดับพึ่งพอใจนอยไป
ปรับปรุงในโครงการคร้ังตอไป 

แรกสู มสด ประจําปการศึกษา 
2561 
 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

   ศูนยฯ นครนายก รวมกับคณะ กรรมการ
พัฒนานักศึกษาและนักศึกษา ดําเนินการใน
ข้ันตอนการตรวจสอบประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมตางๆที่จัดผานมาแลวเพื่อกํากับ
ติดตามวา กิจกรรมที่ จัด ข้ึนบรรลุตาม
แผนการจัดโครงการที่ตั้งไวโดยใหสอดคลอง
กับตัวชี้ วัด เชิ งป ริมาณ  วามีการดํา เนิ น
โครงการ/กิจกรรมบรรลุผลไมนอยกวา 6 
กิ จก รรม ซ่ึ งผลการป ระ เมิ น บ รรลุ  10 
กิจกรรม และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  นักศึกษา
เขารวมโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ  โดยที่  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/
กิจกรรมในภาพรวมสรุปไดดังนี้ 
   :  ดานการไดรับความรูในการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม โดยรวมอยูในระดับพอใจ
มากมีคาเฉลี่ย 4.14 เร่ืองที่นักศึกษาพึงพอใจ
มากที่สุดไดแกโครงการ/กิจกรรมมีความ
เหมาะสมและมีประโยชนกับนักศึกษา มี
คาเฉลี่ย 4.27 
   : ดานรูปแบบในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
โดยรวมอยูในระดับพอใจมกที่สุดมีคาเฉลี่ย 
4.25 เร่ืองที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดไดแก 
เนื้ อหาและกิจกรรมที่ จัดชัดเจน และมี
ประโยชน 4.33 
    : ดานสถานที่การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยรวมอยู ในระดับพอใจมากมีคาเฉลี่ย 
4.05 โดยเร่ืองที่นักศึกษาพึงพอใจมาก ไดแก
ดานสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 4.12 

ศนย.1.6.5.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 
 
ศนย.1.6.5.2 รางแผน
กิจกรรม 
นักศึกษาประจาํป การศึกษา 
2562 
ศนย.1.6.5.3 รายงานการ
ประชุม 
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    :  ดานคณะทํางานในการจัดโครงการ/
กิจกรรมอยูในระดับพอใจมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 
4.33 โดยเร่ืองที่นักศึกษาพึงพอใจมาก ไดแก 
คณ ะทํ า งานมี ความกระตื อ รือรน และ
รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 4.39 
   : และในภาพรวม อยูในระดับพอใจมากมี
คาเฉลี่ย  4.19 
ขอเสนอแนะ 
   :  ควรมีการจัดกิจกรรมที่ฝกภาวะผูนํา
นักศึกษาที่ดี ผูตามที่ดีใหกับนักศึกษา 
   : ควรมีการจัดกิจกรรมที่ เปนเครือขาย
รวมกันระหวางศูนยฯและมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดี เชนกิจกรรมรับ
นองรวมในเชิงสรางสรรค กิจกรรมคายอาสา  
  :  ควรมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสงเสริม
สมรรถนะทางกายใหกับนักศึกษา 
  :  ควรมีคณะกรรมการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษาในการดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษารวมกับคณะของอาจารยที่ดูแลงาน
ดานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   ศูนยฯ นครนายก มีเปาหมายที่จะนํา
ขอเสนอแนะจากการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไปปรับปรุงแผนกิจกรรม
นักศึกษา ประจําป 2562 โดยการประชุม
รวมกันเพื่อออกแบบการดําเนินการและนํา
ผลการประเมินหรือขอเสนอแนะจากแผน
กิจกรรมนั ก ศึกษา ประจํ าป  2561 ไป
ปรับปรุงโดยคํานึกถึงการจัดกิจกรรมที่ฝก
ภาวะผูนํ านักศึกษาที่ ดี  ผู ตามที่ดี ให กับ
นักศึกษา กิจกรรมจิตอาสา   กิจกรรมกีฬาสี
เพื่ อ ส ง เส ริมสมรรถน ะทางกาย ให กั บ
นักศึกษา  และกิจกรรมที่ เปน เครือขาย
รวมกันระหวางศูนยฯ และมหาวิทยาลัย 

ศนย.1.6.6.1 รางแผน
กิจกรรมนักศึกษาประจําป 
การศึกษา 2562 
ศนย.1.6.6.2  คําสัง่แตงตัง้
คณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักศึกษา 2562 
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เพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดี รวมถึงการ
แตงตั้ งคณะกรรมการนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษาในการดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษารวมกับคณะของอาจารยที่ดูแลงาน
ดานกิจการนักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  คะแนน  บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณบัณฑิตตามอัตลักษณสวนดุสิต 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรพัฒนาความเปนผูนําของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีโครงการ /กิจกรรม ใหนักศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
- 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 
ผูกํากับ 

นางสาวพันธุทิพย  สิงหปาน 
 
ผูจัดเก็บขอมูล 

1. นายศุภพล   กิจศรีนภดล 
2. นางสาวชุติสา   นาคสัมฤทธิ์ 

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
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 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่ สามารถ
นํ า ไป ใชป ระโยชน ในการ
บ ริหารงานวิจั ย  ห รืองาน
สรางสรรค 

   ศูนยฯ นครนายก มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน
ในการบริหารงานวิจัย ดังนี้  
1. ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย

บนฐานขอมูล Excel ของศูนยฯ เพื่อตรวจสอบ
สมรรถนะงานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย 
งบประมาณที่ใชในการวิจัย และทิศทางของ
งานวิ จั ยตามกลยุ ท ธ ด านการวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัย 
2. ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ไดแก 
2.1) E-assessment สํ าหรับประเมิ น เพื่ อ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

2.2) R-System plus สํ า ห รั บ ยื่ น ห รื อ 
ตรวจสอบสถานะของทุน วิจั ยประจํ าป

ศนย.2.1.1.1 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยั 
ศนย.2.1.1.2 คูมือการใชงาน  
R-System 
ศนย.2.1.1.3 เว็บไซต ศูนยฯ 
นครนายก 
ศนย. 2.1.1.4 Facebook 
ศูนยฯ นครนายก 
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งบประมาณ 2561 เปนตนไป 
 2.3) R-System สําหรับตรวจสอบ สถานะ

ข อ งบ ท ค ว าม  ห รื อ ทุ น วิ จั ย ป ระ จํ า ป
งบประมาณ 2558 – 2560  

2.4) Schorlar One สํ า ห รั บ การยื่ นขอ
ตีพิมพบทความวิจัย /บทความวิชาการ ในวารสาร
วิจัย มสด และติดตามความคืบหนาของวารสาร
วิจัย  

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค ใน
ประเด็นตอไปนี้  
   - หองปฏิบัติการหรือหอง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ 
หรือศูนยให คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
   - ห อ งส มุ ด ห รื อ แ ห ล ง
คนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
   - สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงาน
ส ร า ง ส ร ร ค  เช น  ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รัก ษ าค วาม ป ล อ ด ภั ย ใน
หองปฏิบัติการ  
   - กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่
ส ง เส ริมงานวิจั ยห รืองาน
ส ร า งส รรค  เช น  ก ารจั ด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย รั บ เชิ ญ 

      ศูนยฯ นครนายก  สนับสนุนพันธกิจ ดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีศูนยวิจัย 
สําหรับปฏิบัติการดานการวิจัย ใหคําปรึกษา 
และแนะนําในการทําวิจัย รวมทั้งใหบริการ
ดานการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย  มี
หองสมุด สําหรับคนควาขอมูล และ ใหบริการ
หนังสือ และมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการวิจัยหรือการผลิต
งานสรางสรรค มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
หอง ปฏิบัติการ โดยการยืนยันสิทธิ์ผูใชระบบ 
และสนับสนุนการเขารับการอบรมและประชุม
ดานวิจัยของบคุลากร มีเว็บไซต และ Facebook 
ศูนยฯ นครนายก เพื่ อประชา - สัมพัน ธ
เก่ียวกับขอมูลดานการวิจัย การจัดอบรม จัด
นิทรรศการต างๆ มี ระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก 1)  e-Research 
สําหรับการสืบคนขอมูล การทําวิจัย ซึ่งมี
ฐานขอมูลทั้งวิทยานิพนธและบทความวิจัย
ตางๆ 2) SCOPUS  สําหรับสืบคนขอมูลบทความ
วิจัยและบทความวิชาการบนฐานขอมูล SCOPUS 3) 
EndNote X9 สําหรับการจัดการทางบรรณานุกรม 
4) อักขราวิสุทธิ์  สําหรับตรวจสอบการคัดลอก
งานวิจัยและงานวรรณกรรม และมี กิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ไดแก โครงการ
เผยแพรองคความรูจากการวิจัยสูสาธารณะ
ของอาจารยเพื่อตอยอดทางวิชาการ โดยมี

ศนย.2.1.2.1 ศูนยวิจัย 
ศนย.2.1.2.2 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.2.3 หองสมุด 
ศนย.2.1.2.4 ผลงานวิจยัที่
ตีพิมพและนาํเสนอในการประชุม
ระดับชาต ิ
ศนย.2.1.2.5 สรุปการเขารับ
การอบรมและประชุมดานวิจัย
ของบุคลากร 
ศนย.2.1.2.6 คูมือการใชงาน              
e-Research 
ศนย.2.1.2.7 การประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชศูนยวิจยั 
ศนย.2.1.2.8 การประเมิน
ความพึงใจของผูใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.2.9 การประเมิน
ความพึงใจของผูใชหองสมุด 
ศนย.2.1.2.10 เว็บไซต ศูนยฯ  
ศนย.2.1.2.11 Facebook 
ศูนยฯ นครนายก 
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(visiting professor) รองศาสตราจารย ดร.  ไพรัตน วงษนาม เปน

วิทยากร มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทาง

วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ผ ล ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สู

สาธารณะของอาจารย และเพ่ือสนับสนุน
สงเสริมและหรือสรางองคความรูในการพัฒนา
และตอยอดไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการ 
สรุปผลการประเมินโครงการเผยแพรองค
ความรูจากการวิจัยสูสาธารณะของอาจารย
เพื่อตอยอดทางวิชาการ ไดดังนี้ ระดับความ
พึงพอใจตอโครงการเผยแพรองคความรูจาก
การวิจัยสูสาธารณะของอาจารยเพื่อตอยอด
ทางวิชาการ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 436 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.47 โดยอันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก อันดับที่สอง คือ ดานการถายทอด
เนื้ อห าของวิท ยากร ด าน การนํ า ไป ใช
ประโยชน  และด าน เนื้ อหาที่ บ รรยาย  
ตามลําดับ 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

    ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดสรรทุนสําหรับการวิจัยใหกับคณาจารย
และนักวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ผานชองทางของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทางระบบ
สารสนเทศ ไดแก  การพัฒนางานวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู  การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
การพัฒนางานวิจัยเพื่อใชประโยชนในเชิง
วิชาการ  การพัฒนางานวิจัยเพื่อใชประโยชน
ใน เชิ งพ าณิ ชย  แล ะท าง ศู น ย ฯ  มี ก าร
ดําเนินงานเพิ่มชองทางอ่ืนในการเพิ่มทุน
สนับสนุนจากหลายภาคสวน 

ศนย.2.1.3.1 คูมือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
ศนย.2.1.3.2 คูมือการใชงาน
ระบบลงทะเบยีนการยืน่
ขอเสนอการวิจัย  
ศนย.2.1.3.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง 
หลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการ
จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  
พ .ศ . 2559 
ศนย.2.1.3.4 แนวทางการ
เปดรับขอเสนอการวิจัยเพื่อ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  41 
   
 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 
  

ขอรับทุนสนบัสนุน จาก
งบประมาณแผนดิน (แบบ
ปกติ) ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และงบประมาณ
ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ศนย.2.1.3.5 สัญญาการรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 4 จั ด ส ร ร งบ ป ระ ม าณ เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เผ ย แ พ ร
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค  ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ  

    ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย 
ผาน R - System plus ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยและหรืองาน
สรางสรรค ดังนี้  1) การเผยแพรผลงานวิจัยและ
หรืองานสรางสรรคดวยวาจา (Oral Presentation) 
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยมีรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมเปนบทความฉบับเต็ม 
(Fulll Text) จ ายตามจริ ง 2) มหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุนทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการ /วิจัย  ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และ  3) สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับ
งานทรัพยสินทางปญญา และไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 10,000 
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 และอัตราการ
จายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย   
พ.ศ. 2559 
ศนย.2.1.4.4 คูมือการสง
บทความเขาสูวารสาร 
 

 5 มี ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ
ส ร า ง ข วั ญ แ ล ะ กํ า ลั ง ใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน  

    ศูนยฯ นครนายก สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เข าร วมอบรมเก่ียวกับงานวิจั ย และพัฒนา
สมรรถนะจากการปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูล 
ไดแก 1) โครงการเผยแพรองคความรูจาก
การวิจัยสูสาธารณะของอาจารยเพื่อตอยอด
ทางวิชาการ 10  คน  2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชงาน Google Scholar Citations Profile 3 
คน 3) โครงการฝกอบรม เร่ือง งานวิจัยกับการ

ศนย.2.1.5.1 ศูนยวิจัย 
ศนย.2.1.5.2 หองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
ศนย.2.1.5.3 สรุปการเขารับ
การอบรมและประชุมดานวิจัย
ของบุคลากร 
ศนย.2.1.5.4 ปาย
ประชาสัมพันธ บุคลากรและ
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คุมครองทรัพยสินทางปญญา 1 คน  4) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เหตุผลดีก็มีชัยใน
วิจัยไปกวาคร่ึง : การคิดเชิงเหตุผลกับการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” 1 คน 5) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การวิจัยในชั้น
เรียนดวยการรูจักผูเรียน” 2 คน 6) อบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ ด า น
เทคโนโลยีสําหรับงานวิชาการ หัวขอ “การ
ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin เบื้องตน” 6 คน 7) 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสําหรับงานวิชาการ  หัวขอ “การ
ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin สําหรับจัดกิจกรรม
การเรียนรู” 3 คน และมีการประชาสัมพันธ
ยกยองบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดี เดนของ
ศูนยฯ ทางปายประชาสัมพันธ และเว็บไซต 

เว็บไซตศูนย ฯ นครนายก 
 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

   ศูนยฯ นครนายก  มีระบบและกลไกเพื่อชวย
ในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนดังนี้  
  1) ก ารรวบ รวมผลงาน วิ จั ยห รือ งาน
สรางสรรค โดยรวบรวมขอมูลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อดําเนินการขอรับความ
คุ ม ค รอ งสิ ท ธิ์ ข อ ง งาน วิ จั ย  ห รื อ งา น
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
  2) การยื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ และจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
โดยการยื่นขอรับความคุมครองผานหนวย
จัดการทรัพยสินทางปญญา และถ ายทอด
เทคโนโลยีของ  มสด. ซึ่งเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การใหบริการ และการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาอยางเปนรูปธรรมในการนําผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย โดยศูนยฯ มีคูมือการดําเนินงาน

ศนย.2.1.6.1 ระบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัย 
ศนย.2.1.6.2 คูมือการเนินงาน               
โครงการวิจัย 
ศนย.2.1.6.3 ระเบยีบวาดวย
การบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา  
ศนย.2.1.6.4 ขอมูลดาน
ทรัพยสนิทางปญญา 
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 คูมือสิทธิบัตร 
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โครงการวิจัย ระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการท รัพยสินทางปญญา ขอมูลด าน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  คูมือ
ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. สิทธิบัตร คูมือสิทธิบัตร ไดนํามา
เผยแพรแกบุคลากรเพื่อเตรียมดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 คะแนน 5 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง 

มีเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรูดานการวิจัย เชน หองปฏิบั ติการดานการวิจัย หองสมุด 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูล หนังสือและแนวคิดทฤษฎี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  เพ่ิมทักษะการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. เพ่ิมประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  2. ควรมีการรวบรวมหรือคัดสรรงานสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมประโยชนในการคุมครองสิทธิ์ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมการคุมครองสิทธิ์หรือการจดสิทธิบัตร 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 ประชุมระดมความคิดในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 1 ครั้ง/2 สัปดาห 
ผูกํากับ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรวี   ศิริปริชยากร 
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2. วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ  ตันเจริญ 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
 
 
 
 
 
 

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. คํานวณเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
และนักวิจัย 
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับศูนยการศึกษา  

คะแนนท่ีไดในระดับศูนยการศึกษา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในศูนยการศึกษา 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ผลดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุน 

จําแนกได ดังนี้ 
- แหลงเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1,761,557 บาท 
- แหลงเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน – บาท 
โดยมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 10 คน คิดเปนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 176,155.7 บาท มีคาคะแนนเทากับ 35.23 ซึ ่งบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
00,25 0 บาท/คน 176,155.7 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน 

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        

วิทยาศาสตรสุขภาพ        

มนุษยศาสตรฯ 1,761,557 - 1,761,557 10 - 176,155.7 35.23 

รวมทั้งสิ้น 1,761,557 - 1,761,557 10 - 176,155.7 35.23 
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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 
 
จุดแข็ง 

1. เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคมีเพียงพอท้ังจากภายในและภายนอก 
2. คณาจารยมีความรูดานการวิจัย 
3. มีเครือขายดานการวิจัยท้ังจากภายในและภายนอก 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เพ่ิมความเชี่ยวชาญงานวิจัยท่ีเปนอัตลักษณ  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือนําไปสูการจดทรัพยสิน
ทางปญญา 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

สนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยสรางขวัญกําลังใจ
หรือยกยองเชิดชูอยางเปนรูปธรรม 
  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายดานการวิจัยท้ังจากภายในและภายนอก 
 
ผูกํากับ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรวี   ศิริปริชยากร 
2. นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 
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ผูเขียนผลดําเนินการ 
วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5  เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค 2  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวจิยัตามสูตร  
 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย X 100 
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จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 มีคาคะแนนเทากับ 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 

 
รอยละผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1*  2*  3*  

  .1 จํานวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

0.20   12 1.60 

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

0.40     

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่2 

0.60     

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณที่ตีพมิพในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  
    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลกัเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ  
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุัติและจัดทาํเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนบัแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูบน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

0.80   1 0.80 
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รายการขอมูล 
คา

นํ้าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถวง

นํ้าหนัก 
1*  2*  3*  

วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติตาม 
ประกาศ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก .อ.พ .วา ดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสทิธบิัตร 
- ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวชิาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพนัธุพืช พันธุสตัว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00     

2.ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการ    13 3.2 
3. จํานวนผลงานสรางสรรค      
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 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 10 
1.2 จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ     

2. จํานวนนักวิจัยประจํา )ถามี(      
2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง     
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2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ     
3. รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด    10 10 
4. ผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   3.2 3.2 
5. คารอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรค   32 32 
6. คาคะแนนที่ได   8 8 

1*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
2*=  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3* = กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
ผลดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2561 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีผลงานวิชาการท้ังสิ้น 13 เรื่อง จําแนก ดังนี้ 
- ผลงานวิชาการ จํานวน 13 เรื่อง 
- ผลงานสรางสรรค จํานวน – เรื่อง 
โดยมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 10 คน คิดเปนคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของ

ผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรคเทากับรอยละ 32 มีคาคะแนนเทากับ 8 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนด 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 20  รอยละ  32 5 คะแนน บรรล ุ

 

 
รายการหลักฐาน 
ศนย.2.3.1.1 ตารางงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร  
จิระ จิตสุภา 

การวิเคราะหปจจัยจิต
ลักษณะและปจจัย
สถานการณที่มตีอ
พฤติกรรมการใช อีเลิรนิง
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

กันยายน-
ธันวาคม
2561 

0.8 

พสิษฐ โสภณพงศพัฒน 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร  
 

ปจจัยการรังแกกันที่
สัมพันธตอการสื่อสารของ
เยาวชนบนโลกไซเบอรใน

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาต ิคร้ังที่ 3 พ.ศ. 
2562 “ความทาทายของ

1 กุมภาพันธ 
2562 

0.2 
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ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
เขตกรุงเทพมหานคร, 
หนา 687-697 

อุดมศึกษา  ในการผลิตนักศึกษา 
ระดับบัณฑิต ศึกษาในศตวรรษที ่
21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
จิราภรณ ยกอินทร 
พสิษฐ โสภณพงศพัฒน 

ความสัมพันธระหวางปจจัย
จิตลักษณะและปจจยั
สถานการณกับพฤติกรรม
การใฝรูของนักศึกษา
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, 
หนา 1093-1105 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“มศว วิจัย” คร้ังที่ 12  
 

20-21 
มีนาคม
2562 

0.2 

รวีศิริ ปริชยากร 
อัญชิษฐา ปยะจิตต ิ
กุลธิดา มีสมบูรณ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา
ในรายวิชาศิลปะสาํหรับครู
ปฐมวัย ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชงานเปนฐาน, 
หนา 606-614 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตรพระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม
ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

กุลธิดา มีสมบูรณ 
ฉัตรทราวด ีบุญถนอม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวชิา 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ดวยการเรียนรูโดยใช 
ปญหาเปนฐานของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1, 718-725. 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 
“ศาสตรพระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม
ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย
งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

โสภิตา ปราบพยัคฆ 
วณัฐพร สุภะรักษ  
ศิริวรรณ จานงสุข 
กนกวรรณ โถทอง 
สุภาพร พิมพขันธ  
วราล ีกฤตเวทิน  
สโรชา ภุมมาล ี 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การประเมินพฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย ในอําเภอบาน
นา จังหวัดนครนายก, หนา 
485-491 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

*สุกัญญา กุลบุญ, 
ธัญพิชชา ทองโชต ิ
ปรียาพร ประสิทธิ์แสง 

การประเมินพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยดาน
การมีระเบียบวินยั, หนา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที ่4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 
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ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
สวิชญา สนับบญุ 
กัลยสุดา รวมคา  
เกศินี ดีได  
สุภาพร บารุงจิตร  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

497-505 คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

ลลิตา ฉันทลาภ 
ณัฐธิดา ทองชิง 
ณัฐชยา ปานพูล 
ชนนิกานต วิถี 
ชนัญชิดา ชางฟอก 
ชาลสิา นาเขตร 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การประเมินพฤติกรรม
ความกลาแสดงออกทาง
อารมณของเด็กปฐมวัย, 
หนา 506-512 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

จิราวรรณ จูสวัสดิ ์
สมฤทัย เมืองขา 
อิศราพร พลายเถ่ือน 
ชลิตภากรณ จอยชัย 
กนกวรรณ สรอยเรือง
ศรี โสรยา ทิพยจันทร  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การประเมินความสามารถ
ดานการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย ในอําเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก, หนา 
513-520 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

เยาวลักษณ ลาภา 
จุฑามาศ พูลทอง 
ชลธิชา ผสมทา 
รัตนาภรณโภคา, 
ภานุวัฒน สมบัต ิ
มนตธิญา มหามาตย 
ศิขรินทร รสผักแวน  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การวัดความสามารถ
ความคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก, หนา 
521-529 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

รัชตะวรรณ คงบานควน 
ทิวาพร สีลานาม 
ปพิชญา เนินใหม 
สุวารี สมบัต,ิ 
สุวัจน ีสาลา 
สุภาพร กระทอง 
วรรชลี ศรีกุล  

การประเมินพัฒนาการดาน
รางกายในการใชกลามเนื้อ
มัดใหญของเด็กปฐมวัย 
จังหวัดนครนายก, หนา 
530-536 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 
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ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
ว/ด/ป 

ที่เผยแพร 
คา

นํ้าหนัก 
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
วันสวาง ศิริปญญา 
พิมลแข พอใจ 
ปยธิดา เปลื้องทุกข 
พัชรพร ไชโย 
ณัฐวิภา หีบทอง 
สุจิตา ลาดไธสง  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การศึกษาความมีระเบียบ
วินัยของเด็กปฐมวัยใน
อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก, หนา 537--545 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

วรรณกร เกิดมากมี 
กุลธิดา จากปลอง 
เกศินี หอมกลิ่น 
วรดา จันตรา 
ศุภาวี หนูขา 
สิริกรณ อางแกว  
ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

การประเมินความสามารถ
ในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย, หนา 546-
554 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

สวนดุสติ 2019 คร้ังที่ 4 

“ศาสตรพระราชา พัฒนา

คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่ม

ผลผลติ สงเสริมเศรษฐกิจดวย

งานวิจยั” 

14 
มิถุนายน 

2562 

0.2 

 
จุดแข็ง 

อาจารยประจํามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  สนับสนุนใหอาจารยประจํามีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากข้ึน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานสรางสรรคเพ่ิมข้ึน  
  2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 สนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยสรางขวัญกําลังใจ
หรือยกยองเชิดชูอยางเปนรูปธรรม 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 - 
 
ผูกํากับ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวรวี   ศิริปริชยากร 
2. นางสาวกุลธิดา  มีสมบูรณ 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

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 จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการประจําปที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคม
และ กํ าห น ด ตั วบ งชี้  วั ด
ความสําเร็จ ในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

    ศูนยฯ นครนายก มี การสํ ารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ จากผลการสํารวจ 
พบวา ผูตองการเข ารับโดยสวนมากเปน
สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 72.3 เมื่อพิจารณา
จากประเภทบริการวิชาการที่ตองการรับ
บริการที่มากที่สุด คือ การประชุมและสัมมนา 
ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
ความเชี่ยวชาญดานปฐมวัย รองลงมา คือ การ
รับคําปรึกษา ไดแก การทําวิจัย นําผลการ
สํารวจความตองการรับบริการวิชาการที่ไดมา
จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของศูนยการศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก ในยุทธศาสตรที่ 2 การ
ประสานประโยชนและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

ศนย.3.1.1.1 แบบสาํรวจความ 
ตองการรับบริการวิชาการ ศูนยฯ 
นครนายก   
ศนย.3.1.1.2 คําสัง่แตงตัง้คณะ 
กรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
ศนย.3.1.1.3 แผนการบริการ
ทางวชิาการแกสังคม 2561 
ศนย.3.1.1.4 บันทึกการประชุม
รับรอง แผนการบริการวิชาการ 
ศนย.3.1.1.5 แผนกลยุทธศูนยฯ  
2561 - 2564 
ศนย.3.1.1.6 แผนปฏิบัติงาน
ศูนยฯ 2561 - 2562 
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และหนวยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการ 
ประกอบดวย 3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 3 
ตัวชี้วัด  
    กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ ในระดับ
แผน 
    1 . คะแนน เฉลี่ ยความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการรอยละ 80  ข้ึนไป 
    2. จํานวนเครือขายความรวมมือไมนอยกวา 
2 หนวยงาน 
    3. ประเด็นหรือหัวขอที่ใหบริการวิชาการ
สอดคลองกับสังคม ทองถ่ิน และชุมชน 
    4. จํานวนโครงการการบริการวิชาการที่ใช
บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัยไม
นอยกวา 2 รายวิชา 
    กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ ในระดับ
โครงการ 
      ค ะแน น เฉลี่ ย ค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
ผูรับบริการรอยละ 80  ข้ึนไป 
      ออกแบบกิจกรรมที่ สอดคล องตาม
แผนการบริการวิชาการแก สั งคม เสนอ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ พิจารณา เมื่อ
ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
แลวจึงนําเขาสูแผนปฏิบัติงานศูนยฯ ประจําป 
2561 - 2562 และนําแผนไปดําเนินการ เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด มีการรายงานผลการ
ดําเนินการใหคณะ กรรมการบริหารรับทราบ 
และรายงานผลความสําเร็จของแผนบริการ
วิชาการแกสังคม 

 2 โครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการ เพื่อให
เ กิ ด ผ ล ต อ ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

     ศูนยฯ นครนายก มีการจัดทําโครงการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ต า ม แ ผ น 
ประกอบดวย 
   1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
ความเชี่ยวชาญดานปฐมวัย 
   2. โครงการเผยแพรองคความรูจากการ

ศนย.3.1.2.1 แผนการบริการ
วิชาการแกสังคม 2561 
ศนย.3.1.2.2 แผนการจัดทาํ
แผนการใชประโยชนจากการ 
บริการวิชาการแกสังคม 
ศนย.3.1.2.3 บันทึกการประชุม
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วิจัยสูสาธารณะของอาจารยเพื่อตอยอดทาง
วิชาการ   
     มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการมุงเนนใหเกิดผลตอการ
พัฒนากลุ ม เป าหมายของการใหบริการ
วิชาการ 7 กลุม ไดแก 1) นักศึกษาปจจุบัน 2) 
บุคลากรภายใน 3) ศิษย เก า 4) ตลาด 
แรงงาน 5) รัฐบาล 6) สังคมและชุมชน 7) 
ผูใหการสนับสนุนดานการเงิน  
   มีกลยุทธ ดังน้ี  
   1) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการ
ใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพ  
   2) สร างและพัฒ นา เค รือข ายความ
รวมมือในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ทองถ่ินและชุมชน  
   3) สงเสริมการตอยอดองคความรูใหกับ 
ผูรับบริการเพื่อนําไปประยุกตใชในองคกร  
   4) บูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
   เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม โดยการเผยแพรความรูที่ไดรับจากการ
บริการวิชาการ ผานชองทางที่หลากหลาย 
เชน Youtube website และนําผลของการใช
ป ร ะ โ ย ช น ม า ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ห า
กระบวนการพัฒนาตอยอดองคความรูตอไป 

รับรองแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการแกสังคม 
ศนย.3.1.2.4 แผนบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 2561 

 3 โครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 อยางนอยตอง
มีโครงการที่บริการแบบให
เปลา  

     ศูนยฯ นครนายก  ไดดําเนินการการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการ ยกระดับ
ทักษะและสมรรถนะในการทํางานสําหรับบัณฑิต 
สาขาวิชาการ ศึกษาปฐมวัย 2) โครงการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อความเชี่ยวชาญดาน
ปฐมวัย 3) โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน      
มี โครงการที่ บ ริก ารแบ บ ให เป ล า  1 
โครงการ  

ศนย.3.1.3.1 แผนบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 2561 
ศนย.3.1.3.2 โครงการยกระดับ
ทักษะและสมรรถนะในการ
ทํางานสาํหรับบัณฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย 
ศนย.3.1.3.3 โครงการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อความ
เชี่ยวชาญดานปฐมวัย 
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     ศูนยฯ ไดเห็นถึงความสําคัญของการบริการ
วิชาการแกสังคมแบบใหเปลา โดยผูเขารับการ
อบรมไมไดเสียคาใชจายใด  ๆทั้งสิ้น ไดแก 
      โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อความ
เชี่ยวชาญดานปฐมวัย  
     ผลการประเมิน ความพึงพอใจโครงการในภาพ
รวมอยูในระดับพอใจมาก ทั้ง 3  โครงการ 
 

ศนย.3.1.3.4 โครงการรักษ
ชุมชน คนไทยพวน 
 
 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมใน
ขอ 1 และนําเสนอกรรมการ 
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา  

    ศู น ย ฯ  น ค รน ายก  มี ก ารป ระ เมิ น
ความสําเร็จของโครงการเมื่อดําเนินโครงการ
เสร็จสิ้นตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค
ข อ ง โค ร งก า รส อ ด ค ล อ ง กั บ ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของศูนยฯ ไดแก  กําหนดตัว
บงชี้วัดความสําเร็จ ในระดับแผน 
   1 . คะแนน เฉลี่ ยความพึ งพอใจของ
ผู รับบ ริการรอยละ 80 ข้ึน ไป  ผลการ
ประเมิน บรรลุ  
   2. จํานวนเครือขายความรวมมือไมนอย
กวา 2 หนวยงาน ผลการประเมิน บรรลุ 
คือ  3 เค รือขาย ไดแก  คณะครุศาสตร 
องคกรทองถ่ิน หนวยงานราชการ 
    โดยมีองคประกอบหลักที่สําคัญของ
เครือขาย รวมมือ 5 องคประกอบ ไดแก 1) 
การมีวิสัยทัศนรวมกัน 2) สมาชิกและ
โครงสรางของเครือขาย 3) การมีสวนรวม
ของสมาชิกเครือขาย 4) กิจกรรมของกลุม
เครือขาย 5) การเรียนรูและ การพัฒนา
บุคลากรเครือขาย 
   3. ประเด็นหรือหัวขอที่ใหบริการวิชาการ
สอดคลองกับสังคม ทองถ่ินและชุมชน ผล
การประเมินบรรลุ  คือ ประเภทบริการ
วิชาการที่ตองการรับบริการ    
    3.1 การประชุมและสมัมนา ไดแก 1) 
โครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะใน

ศนย.3.1.4.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก 
1) โครงการยกระดับทักษะและ
สมรรถนะในการทํางานสาํหรับ
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวัย  
2)โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อความเชี่ยวชาญดาน
ปฐมวัย  
3)โครงการรักษชุมชน คนไทย
พวน 
ศนย.3.1.4.2 บันทึกการประชมุ
เพื่อนําเสนอผลการดาํเนินงานตอ
คณะกรรมการ บริหารศูนยฯ 
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การทํางานสาํหรับบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 2)โครงการพฒันา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อความเชี่ยวชาญดาน
ปฐมวัย 
     3.2 การรับคําปรึกษา ไดแก โครงการรักษ
ชุมชน คนไทยพวน  
   4. จํานวนโครงการการบริการวิชาการที่
ใชบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย
ไมนอยกวา 2 รายวิชา ผลการประเมิน 
บรรลุ คือ ไดแก รายวิชา 1) วิชาการจัดการ
เรียนรู 2) วิชาการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม 3) วิชา
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
   โดยทั้ง 3 รายวิชาไดมีการเรียนการสอน
ที่มุงเนนทฤษฎีในชั้นเรียน และการปฏิบัติ
จ ริงเพื่ อบู รณาการการเรียนการสอนสู
โครงการ 
      กําหนดตัวบงชี้ วัดความสําเร็จ ใน
ระดับโครงการ 
    ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผูรับบริการรอยละ 80  ข้ึนไป 

 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 
ม า ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
พัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม  

    ศูนยฯ นครนายก ได รวบรวมผลการ
ประเมินขอเสนอแนะตางๆ ในการจัดกิจกรรม/
โครงการ โดยสํารวจปญหาหรืออุปสรรคเพื่อ
นํามาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงแผนบริการ
วิชาการแกสังคมในป 2562  
   ปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 
   1. ผูเขารวมโครงการขาดความเขาใจใน
การจัดกิจกรรม 
   2 . ระยะ เวล าใน การดํ า เนิ น งาน ไม
เหมาะสม 
   3. กิจกรรมบางโครงการมีผูสนใจใหความ
รวมมือนอย 
   4 . ขาดการประชาสัมพั น ธ เก่ี ยวกับ

ศนย.3.1.5.1 สรุปการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
ศนย.3.1.5.2 แผนปรับปรุงการ
บริการวิชาการแกสังคม 2561 
ศนย.3.1.5.3 (ราง) แผนการ
บริการวิชาการแกสังคม 2562 
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โครงการที่เหมาะสม 
   ผลการดํ า เนิ นงานตามด านที่ ต อ ง
ปรับปรุง 
   1. ดานการลงทะเบียน/ระยะเวลา 
   2. ดานความรูความเขาใจ 
   3. ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและ
การวิจัยไมครอบคลุมความตองการของกลุม
ผูรับบริการ 
   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมคร้ังตอไป 
   1. สรางความเขาใจที่ดีในการเขารวม
กิจกรรม 
   2. เผยแพรสื่อใหหลากหลายชองทาง 
   3. ควรประชาสัมพันธในการจัดโครงการ
ใหนาน 
   แนวทางการปรับปรุง 
   ติดตามและประเมินผลแผนบ ริการ
วิชาการ ทําใหทราบปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ และนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

 6 คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับ
สถาบัน  
 

    ศูนยฯ มีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับสถาบัน ไดแก โครงการ
บริการวิชาการชุมชนไทยเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

ศนย.3.1.6.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการชุมชนไทยเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก                 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
 

 

จุดแข็ง 
1. มีงานบริการวิชาการอยางสมํ่าเสมอ  
2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการวิจัย 
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3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีหลากหลาย สามารถใหบริการกับชุมชนไดท้ังกลุมนักศึกษา 
อาจารยและบุคคลท่ัวไป  

4. การใหบริการวิชาการมีความหลากหลายและตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนําความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยไปใหบริการวิชาการใหครอบคลุมกลุม

ผูรับบริการ 
2. ควรพัฒนาแนวทางบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยใหมากข้ึน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
พัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการวิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนทางสื่อตางๆ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
การใหบริการวิชาการควรมีความหลากหลายและตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

มีระบบสงเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการบูรณาการการบริการวิชาการและงานวิจัยท่ีเปน 
รูปธรรม 
 

ผูกํากับ 
นางชัชรี   สุนทราภัย 

 

 

ผูจัดเก็บ 
1. นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม 
2. นางสาวชุติสา  นาคสัมฤทธิ์ 
 

 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ ตันเจริญ 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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 – 7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 กําหนดผู รับผิดชอบในการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  

  P : ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินการจัดทํา
ระบบและกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการดาํเนนิการ ดังนี้    
   1.  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  แต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิ ลป ะและ วัฒ น ธรรม  ม ห าวิ ท ย าลั ย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. ศูนย ฯ  นครนายก ประชุ มแต งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อแบงหนาที่ รับผิดชอบ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    3. คณะกรรมการประชุมวางแผนรางแผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานประจําป 2562 

 ศนย.4.1.1.1 คําสั่ง
มหาวิทยาลยั 

 สวนดุสติ ที่ 5287/2561 
 ศนย.4.1.1.2 รายงานการ
ประชุม เร่ือง การแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อแบงหนาที่
รับผิดชอบดานการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศนย.4.1.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะ 
กรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยั ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ศูนยฯ นครนายก 

 ศนย.4.1.1.4 รายงานการ
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ประชุมเร่ืองวางแผนจัดทาํราง
แผนงานทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาํป พ.ศ. 
2559-2562 

 2 จัดทํ าแผนด านทํ านุบํ า รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน  

 D : ศูนยฯ นครนายก นําแนวทางของ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและแนวทางของศูนย
นครน ายกมา กํ าหนดแนวป ฏิบั ติ ก าร
ดําเนินงานดานการทํานบุํารุงดานศิลปะและ
วัฒ นธรรม  ได มี การวางแผนป รับป รุง
โครงการใหสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ
นครนายก จากเดิม คือโครงการการผลิตสื่อ
จาก ภู มิ ปญ ญ าท อง ถ่ิน  (ผ า ไทยพวน ) 
เปลี่ยนเปนโครงการรักษชุมชน คนไทยพวน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จดังนี้ 
   1. นักศึกษามีสวนรวม ในการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
รอยละ 80 
   2. นักศึกษาสามารถบูรณางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา รอยละ 80 
   3. นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกับ
บุคคลในชุมชน รอยละ 80  
    รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผน เปนจํานวน
เงิน 20,000 บาท 

ศนย.4.1.2.1 แผนงานสรางเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
ศนย.4.1.2.2  โครงการ รักษ
ชุมชน          

 3 กํ า กั บ  ติ ด ต าม ให มี ก า ร
ดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  D : ศูนยฯ นครนายก มีการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและและวัฒนธรรม มีการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยมีการประชุม
กํ ากั บติ ดดตาม ผลการดํ าเนิ นงานจาก
คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานบุํารุง

ศนย.4.1.3.1 รายงานการ
ประชุม เร่ือง การดําเนนิงาน 
การจัดโครงการตามแผนดาน
การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ศนย.4.1.3.2 โครงการ
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ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ อพิจารณาการ
ดําเนินนงาน ตามแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจําป 2561 
ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 กลยุทธที่  4 แนว
ทางการพัฒนาที่ 4.4  สงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมของนักศึกษาในการเผยแพร สืบสาน ทําา
นุบําารุง ศลิปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ิน โดยบูรณาการเขากับกระบวนการ
เรียนรูและวิถีการดําเนินชีวิตการพัฒนาบน
พื้นฐานการพัฒนาความเปนเลิศ และเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทองถ่ิน ซึ่งในการ
ประชุมพบวา ในเร่ืองของประสิทธิภาพ การ
จั ดทํ าโครงการเส ริ ม ส ร า งทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดมีการ
ดําเนินการจัดโครงการเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 
คือ โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน ซึ่งใน
สวนของโครงการนี้ เปนการบูรณาการใน
รายวิชา เตรียมฝกประสบการณ และวิชา
พหุวัฒนธรรม โดยมีการมอบหมายให
อาจารยดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร เปนผู
ควบคุมดูแล ซึ่งใหนักศึกษาไดลงพื้นที่ เพื่อ
เปนการหาขอมูลวิเคราะหพฤติกรรมของ
เด็กปฐมวัย 2 ชวงวัย คือ อายุต่ํากวา 3 ป 
และ อายุ  3 – 6 ป  หลั งจากนั้ นนักศึกษา 
จะตองทําการออกแบบสื่อการสอนที่ผลิต
จากผาขาวมาไทยพวน และสื่อการสอนดาน
ภ า ษ า ไ ท ย พ ว น อ ย า ง ง า ย ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน และนํามาใหผูเชี่ยวชาญได
ตรวจดูความเรียบรอยเหมาะสมกับชวงวัย 
และ จัดกลุมใหเหมาะสมเปนชุดกิจกรรม
การเรียนรู 4 ชุดดวยกัน คือ  

1. ชุดกิจกรรมการประยุกตใชผาไทยพวน 
อายุต่ํากวา 3 ป 

เสริมสรางทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- โครงการรักษชุมชน         
คนไทยพวน 
ศนย.4.1.3.3 แบบสรุป

โครงการดานศิลปวฒันธรรม

ตามแผนปฏิบัตงิานของคณะ 

ครุศาสตร ศูนยฯ นครนายก  

ศนย.4.1.3.4 ตารางกิจกรรม

โครงการรักษชุมชน คนไทย

พวน 
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2. ชุดกิจกรรมการประยุกตใชผาไทยพวน 
อายุ 3-6 ป 

3. ชุดกิจกรรมการประยุกตใชภาษาไทย
พวน อายุต่ํากวา 3 ป 

4. ชุดกิจกรรมการประยุกตใชภาษาไทย
พวน อายตุ่าํกวา 3 - 6 ป 
     หลังจากนั้นนักศึกษาไดลงมือจัดทําสื่อ
ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา พรอมกับทําคูมือ
การใชสื่อการสอน เมื่อนักศึกษาผลิตสื่อ
พรอม กับ คูมื อ เรียบรอยแลว  นํ ามาให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อแกไขปรับปรุงให
เรียบรอยเหมาะสมกอนนําลงไปทดลองใช
กับเด็กปฐมวัยในปการศึกษาหนา  
   ดานประสิทธิผล กิจกรรมที่จัด ข้ึนได
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในแผน
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ 
   1. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม ในการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
   2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณางานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 
   3. เพื่ อใหนั กศึกษาได เรียนรูการทํ างาน
รวมกับบุคคลในชุมชน 
     ในด านความ คุมค า ในทุ ก กิจกรรม
นักศึกษาไดมีการเรียนรู ปรับปรุงแกไข และ
วิเคราะหสื่อ เพื่อจัดทําใหสื่อมีประสิทธิภาพ
กอนลงไปทดลองใชจริง 
     หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการไดเสนอ
ผลการดําเนินงานตอสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่ งเป นหน วยงานหลั กในการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยการจัดโครงการ /กิจกร ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหกับ นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
โดยมหาวิทยาลั ย ได จั ดสรรงบประมาณ
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สนับสนุนทุกปใหดําเนินงานสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง แตเนื่องจากในปการศึกษานี้เปนการจัด
บู รณาการกับรายวิ ชา จึ งไม ได ทํ าการขอ
งบประมาณในการจัดโครงการ 
     ทางสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได
มีการติดตามผลการดําเนินงานการจัดโครงการ
ของศูนยฯ ทุกๆ โครงการและศูนยการศึกษาฯ 
มี การส งผลการสรุปโครงการด านศิลป - 
วัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน ทุกๆ ไตรมาส 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ งชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดาน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  

  C : ศูนย ฯ นครนายก มี การประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยประเมินความสําเร็จ
ดวยแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของ
โค ร ง ก า ร /กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
   1. นั ก ศึกษาเข ารวม  ในการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
จํานวนทั้งหมด 58 คน เทียบเปนจํานวน 
รอยละ 100 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัด รอยละ 80  
   2. นักศึกษาสามารถบูรณางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

รายวิ ชา 1004803 : เตรี ยมฝ ก

ประสบการณวิชาชีพ,  1073309 การ
จั ดการศึ กษาให กั บเด็ กใน บ ริบ ท พ หุ

วั ฒ น ธ ร ร ม  1074502 การสร าง
ความสั มพั นธ ระหว างบ านและชุ มชน, 

1073206  กระบวนทั ศน ใหม  และ 
1074905 การวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมของ
นักศึกษา จํานวนทั้ งหมด 58 คน เทียบเปน
จํานวน รอยละ 100 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัด 
รอยละ 80  
   3. นักศึกษามีการเขาเรียนรูการทํางาน

ศนย.4.1.4.1 โครงการ
เสริมสรางทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- โครงการรักษชุมชน คน
ไทยพวน 
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รวมกับบุคคลในชุมชน จํานวนทั้งหมด 58 
คน เทียบเปนจํานวน รอยละ 100 ซึ่งบรรลุ
ตามตัวชี้วัด รอยละ 80  
   ซึ่งจากการประเมินตามตัวบงชี้ในแผน
และผลการประเมินบรรลุเปาหมายตามที่ตั้ง
ไว  ในสวนของโครงการรักษชุมชน คนไทย
พวน พบวา นักศึกษาบางคนยังผลิตสื่อไม
ตรงตามชวงอายุ  สื่อยั งไมหลากหลาย
เทาที่ควร จึงทําใหสื่อการสอนยังไมมีความ
สรางสรรค ในการที่จะนําลงไปทดลองใชกับ
เด็กปฐมวัย และควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่
ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน 
ในเร่ืองของอาหาร และวัฒนธรรมไทยพวน 

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   A : ทางคณะกรรมการ ไดมีการประชุม เพื่อนํา
ขอเสนอแนะของนักศึกษา มาพิจารณาผลการ
ประเมิน โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน ในเร่ือง
ของการออกแบบสื่อการสอน ควรมีการจัดอบรม
ในการผลิตสื่อสรางสรรคใหตรงกับชวงอายุ หรือ 
พานั กศึกษาออกดู งาน เพื่ อให มี แนวทางที่
หลากหลาย แลกเปลี่ ยนประสบการณ กับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนที่สรางสรรคมากยิ่งข้ึน เพื่อนําไปสูการจด
สิทธิบัตรผลงานใหกับทางนักศึกษาตอไป    
   มีการเพิ่มกิจกรรมลงในแผนในเร่ืองของ อาหาร
และ กิจกรรมอ่ืน  ๆใหครอบคลุมมากข้ึน 

ศนย.4.1.5.1 รายงานประชุม 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน 
ด า น ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
ศนย.4.1.5.2 แผนปรับป รุง
โครงการ 
 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
สาธารณชน  

   D : ศูนยฯ นครนายก มีการเผยแพรการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในสวนของกิจกรรม กิจกรรม
ไหวค รู , กิจกรรมลอยกระทง,กิจกรรม
สงกรานต มีการเผยแพรข้ึน เว็บไซต ของ
ท างศูน ย ฯ  นค รน ายก  นอกจากนี้ ใน
โครงการรักษชุมชน คนไทยพวน มีการให
นักศึกษาลงพื้นทีในการจัดทําคลิปวีดีโอ

ศนย.4.1.6.1 โครงการ
เสริมสรางทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- โครงการรักษชุมชน คน
ไทยพวน 
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เผยแพรใหกับทางศูนยภูมิปญญามนุษย วัด
ปทุมวงษาวาส และ มีการจัดนิทรรศการสรุป
กิจกรรมในรายวิชา เผยแพรชึ้นเว็บไซต ของทาง
ศูนยฯ หลังจากนั้น นักศึกษาจะนําสื่อการสอน 
ลงเผยแพร ไปยั งโรงเรี ยนเครือข าย เพื่ อ
ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกได รูจักภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ของศูนยภูมิปญญามนุษย วัด
ปทุมวงษาวาส ผานกิจกรรมและผลงานของ
นักศึกษาตอไป 

 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
N/A N/A 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีแผนงานและนโยบายชัดเจนตามกรอบตัวชี้วัด                                                                 
 2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรวมของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. มีแหลงการเรียนรูท่ีนาสนใจ สามารถนํามาเปนแหลงการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายท้ังของไทยและนานาชาติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
อาจารยผูสอนควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาผลิตสื่อการเรียนท่ีสรางสรรค เพ่ือสามารถนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน และนําไปจดสิทธิบัตรและเปนท่ียอมรับมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
สนับสนุนใหนักศึกษาผลิตสื่อการเรียนท่ีสรางสรรคมีมาตรฐานอยางเปนระบบ เพ่ือสามารถนําไปจด

สิทธิบัตรและเปนท่ียอมรับมากข้ึน 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
 

ผูกํากับ 
นางสาวรวี  ศิริปริชยากร 

 

ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวจิราภรณ ยกอินทร 
2. นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 

 
 
 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของศูนยฯ เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของศูนยฯ 

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– 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล
การวิ เคราะห  SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณ ะ และสอดคล องกับ
วิสัยทัศน ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้ งสอดคลองกับกลุม
สถาบันและเอกลักษณของ
คณะ และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เงิ น  แ ล ะ

ศูนยฯ นครนายก เปนหนวยงานอิสระ
ภ า ย ใต ก า ร กํ า กั บ ข อ งอ ธิ ก า รบ ดี  ใน
โครงสรางการบริหารโดยมีผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งเปนผูบริหารภายใตการ
กํากับนโยบายและการติดตามประสิทธิภาพ
การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 
ซึ่ งประกอบดวยผู อํานวยการศูนย เปน
ประธาน รองผู อํานวยการศูนยเปนรอง
ประธานและผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน 

ศนย. 5.1.1.1 โครงสรางการ
บริหารศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 
ศนย.5.1.1.2 คําสัง่แตงตัง้
คณะกรรมการบริหารศูนย 
ศนย. 5.1.1.3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจดัทาํแผนกลยทุธ 
ศนย.5.1.1.4 คําสัง่แตงตัง้
คณะกรรมการบริการงานบุคคล 
ศนย. 5.1.1.5 คําสั่งแตงตั้ง
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แผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้ และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบันเพื่ อ
พิจารณาอนุมัต ิ

มีหนาที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การบริหารจัดการศูนยการศึกษา โดยมีการ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
บริหารงานและประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารศูนยฯ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวมทั้ง
การใหความเห็นในการจัดทํ าแผนการ
บริหารงานตางๆ เชน แผนกลยุทธของ
ศูนยฯ ซึ่ งตองสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติ
การประจําป ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากสํานัก
บริหารกลยุทธของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการเงิน แผนบริหารความ
เสี่ ย ง  เป น ต น  โด ย ทุ ก แ ผ น ต อ งผ า น
กระบวนการดําเนินการ เชน การแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาแผน ซ่ึงตองครบตาม
องคประกอบการจัดทํ าแผน เชน  การ
กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ กล
ยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ การขออนุมัติการ
ดําเนินการตามแผน การถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติผานการประชุมประจําเดือนและมี
การติดตามผลการดําเนินการตามแผนโดย
ฝายนโยบายและแผนของศูนยการศึกษา 
และรายงานใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตาม
ไตรมาสหรือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เชน อนุกรรรมการบริหาร
การเงิน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เปน
ตนและตองรายงานผลการดําเนินการ
ประจําปตอสภามหาวิทยาลัยรับทราบพรอม
รับขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนในปตอไป 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ศนย. 5.1.1.6 รายงานการประ
ประชุมการถายทอดแผนกลยุทธ
และตวัชี้วัดใหบคุลากรทราบ 
ศนย.5.1.1.7 แผนกลยทุธของ
ศูนยนครนายก ป 2561- 2564 
ศนย.5.1.1.8 แผนทางการเงนิ  
ศนย.5.1.1.9 แผนปฏิบัตงิาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศนย.5.1.1.10 แผนบริหารงาน
บุคคล 
ศนย.5.1.1.11 แผนบริหารความเสี่ยง 
ศนย.5.1.1.12 แผน/ผลการจดัหา
รายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
ศนย. 5.1.1.13 สรุปรายงานแผน
ความเสีย่ง 
ศนย.5.1.1.14 สรุปรายงานผลการ
ดําเนนิการประจาํป 2560 ตอสภา
มหาวิทยาลยั 

 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวน คาใชจาย 

ศูนยฯ นครนายก มีการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยใน
แตและหลักสูตร สัดสวน คาใชจาย เพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  การจัดการ

ศนย.5.1.2.1 แผนกลยทุธการเงนิ 
ศนย.5.1.2.2 คําสัง่แตงตัง้
เจาหนาที่การเงนิ 
ศนย.5.1.2.3 เลมหลักสูตรศึกษา
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เพื่ อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
อ าจ า รย  บุ ค ล าก ร  ก า ร
จัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุ ม ค า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
หลั ก สู ต ร  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขงขัน  

เรียนการสอน อยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะห
ความคุมคา หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแขงขัน โดย ดําเนินการตามแผนกล
ยุท ธของศูนย ฯ และแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําป และมีความเชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย  

ศาสตรบัณฑิต มคอ.2 (หนา 13) 
ศนย.5.1.2.4 สรุปงาน/โครงการ 
ศนย.5.1.2.5 แผนปฏิบัตงิาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศนย.5.1.2.6 สรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2562 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดทีส่งผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของ
คณะ และใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  

ศูนยนครนายก มีการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยกอใหเกิดเสี่ยงมี 5 
ดาน ตามบริบทของศูนยฯ 

1 . ศู นย ฯ  นครนายก มี การแต งตั้ ง
คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู อํานวยการศูนยและตัวแทนที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของศูนยฯ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 5 ดาน 
ตามบริบทของศูนยฯ 

- ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต ใน
ประเด็นของจํานวนนักศึกษาที่ลดลงและไม
สามารถรับนักศึกษาไดตามเกณฑรวมทั้ง
จํานวนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงอยูในระดับ 
5 สูงมากที่สุด 

- ความเสี่ยงดานการวิจัย ในประเด็น
องคความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ
ชั้นสูง ซึ่งสงผลตอการออกแบบการวิจัยที่
ทันสมัย สามารถหาองคความรูเชิงลึกและ
การตีพิมพ ในวารสารที่มี คุณภาพ ซึ่งจะ
สงผลตอการขอตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย 

- ค ว า ม เสี่ ย ง ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนประเด็นการสนับสนุน
ดานงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการ 

ศนย.5.1.3.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง 
ศนย.5.1.3.2 มีการวิเคราะห
ระบุความเสี่ยงทั้ง 5 ดานตาม
บริบทศูนยฯ 
ศนย.5.1.3.3 มีการประเมนิ
โอกาสและผลกระทบ (ตารางผล
การประเมินการควบคุมที่มีแลว
วาไดผลหรือไม) 
ศนย.5.1.3.4 มีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง (ตารางผลการ
ประเมนิที่เปนระดบัความเสีย่งสงู) 
ศนย.5.1.3.5 มีการติดตามและ
ประเมินผล (รายงานผลการ
ประเมินองคประกอบควบคุม
ภายในตามแบบฟอรม ปย.1 
 แบบฟอรม ปย.2 รอบ 9 
 เดือน และรอบ 12 เดือน  
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เปนประเด็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่
ตองพัฒนาอีกหลายดาน 

- ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ ใน
ประเด็นของศักยภาพและทักษะการทํางาน
ของบุคลากรที่ตองเปลี่ยนบทบาทหนาที่ 
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจทําใหบุคลากรบางคน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฒันาทักษะงานได
ไมทันกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งในป
การศึกษา 2561 ไดดําเนินการในประเด็น
เรงดวนคือการรับนักศึกษาใหไดตามแผน 
โด ย ก า ร อ อ ก แ น ะ แ น ว ยั ง โ ร ง เ รี ย น
กลุมเปาหมายจํานวน 60 โรงเรียนพบมี
นักเรียนสนใจสมัครเขาศึกษาตอ 199 คน 

3. มีการประเมินโอกาสและผล กระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ ไดมา
วิเคราะห 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
ตามแผนและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบถัดไป 

 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลอยางครบถวนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชดัเจน  
 

ศูนยฯ นครนายก มีการบริหารงานมุงสูการ
เปนองคกรเพื่อความเปนเลิศมีหลักในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมี
รายระเอียดดังนี้ 

1. หลักประสิทธิภาพ ศูนยฯ มีการ
ถายทอดนโยบายการบริหารจัดการจาก
ผูบริหารระดับสูงสูบุคลากรผานการประชุม
ประจําเดือน หรือการประชุมวาระพิเศษ มี
การแตงตั้งคณะทํางานหรือรับผิดชอบใน

ศนย.5.1.4.1 รายงานการ
ประชุมประจําเดือน 
ศนย.5.1.4.2 คูมือปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
ศนย.5.1.4.3 แผนกลยุทธดาน
การเงิน/รายงานดานการเงนิ
ตามไตรมาส 
ศนย.5.1.4.4 แผนกลยุทธ  
ป พ.ศ. 2561- 2564 
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รูปแบบของคณะกรรมการ การออกคําสั่ง 
ประกาศหรือมอบหมายงานผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย/การประชุม
ประจําเดือน มีการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
(Work flow) ภาระงานของแตละบุคคล
เพื่อใชเปนแนวทางในการวัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการใหบริการ มีการ
ราย งาน ทางก ารเงิน เพื่ อ ส รุป ผลการ
ดําเนินการใหบุคลากรทราบทุกไตรมาส มี
การประเมินผลความคุมคาจากการดําเนิน
กิจกรรมโครงการของศูนยการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ มีการเผยแพรผลงานการ
บริการวิชาการ การวิจัย การสงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย จัดใหมีการฝกอบรม การ
ถ า ย ท อ ด อ งค ค ว าม รู ให แ ก บุ ค ล าก ร 
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียและนํา
ระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการเพื่อใหมีความเที่ยงตรง
และถูกตองเปนปจจุบัน 
2. หลักประสิทธิผล ศูนยฯ มีการกําหนด
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป มีระบบติดตามประเมินผลตาม
แผนกลยุทธปละแผนปฏิบัติงานมีการจัดทํา
รายงานสรุปโครงการและรายงานแผนทุก
ไตรมาส แตละโครงการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 80 และมีผลการดําเนิน
โค ร งก า รต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  1 0 0 
เปอรเซ็นต มีการจัดทําแผนบริหารบุคลากร 
มีการวิ เคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก
เก่ียวกับประเด็นด านบุ คลากร จัดทํ า
โครงสรางการบริหารศูนยการศึกษา ดาน
การบริหารเงินและสิทธิประโยชน ดานการ

ศนย.5.1.4.5 แผนการจัดการ
ความเสี่ยง 
ศนย.5.1.4.6 แผนพฒันา
บุคลากร 
ศนย.5.1.4.7 รายงานผลการ
ประเมินบุคลากรประจาํป 
2561 
ศนย5.1.4.8. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 
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จั ด ก ารอ งค ค วาม รู  (KM) ก ารจั ด ก าร
อัตรา กํ าลั ง  การจั ดทํ าภ าระงานของ
บุคลากร การวิเคราะหความสามารถราย
ตํ า แ ห น ง  จั ด ทํ า จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ
คุณลักษณะของบุคลากรแตละสายงาน มี
ชองทางการสื่อสารภายในองคกรหลาย
ชองทาง  และนําแผนไปสูการปฏิบัติ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 คร้ัง มี
มาตรฐานการปฏิบัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น ามั ย แ ล ะ
สภาพแวดลอมในการทํางาน งานอาชีวอนามยั
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในที่ทํางาน 
มีการจัดการระบบสารสนเทศและขอมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การบ ริห าร การบ ริห ารการเงิน  การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการกับเปาหมาย
ที่กําหนด เปาหมาย มีระบบประประกัน
คุณภาพและเปดเผยและนําเสนอขอมูลตาง ๆ 
ผานทางเว็บไซตอยางเหมาะสม 

3. หลักการตอบสนอง ศูนยฯ ไดเนน
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพการใหบริการ มีการรายงาน
และประเมินผลอยางเปนระบบโดยคํานึงถึง
ค ว า ม ถู ก ต อ ง ค ร บ ถ ว น ข อ ง ข อ มู ล 
รายละเอียดความแมนยํา การทันเวลาและ
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการนํ า ไป ใช งาน  มี
ชองทางที่หลากหลายในการเปดเผยขอมูล 
เชน  เอกสารสิ่ งพิ มพ  แผนพับ  การติด
ประกาศตาง ๆ เว็บไชต การจัดทําพรีเซ็น
เตชั่ น ส รุป ผลการดํ า เนิ น งาน  การจั ด
นิท รรศการ Facebook Line YouTube 
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และรายงานผลการดําเนินงานประจําป มี
การกํ าหนดผู รับ ผิ ดชอบผู ดํ า เนิ นการ 
กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา รวมทั้ง
การนํานวัตกรรม การทบทวน ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการใหบ ริการและการ
ดําเนินงานที่ ดี ข้ึน  การรายงานผลการ
ดําเนินงานผานที่ประชุมคณะกรรมการ/
ประชุมประจําเดือน มีการจัดทําแผนพัฒนา
ความรูใหกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการในดานการใหบริการ
ใหมีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่พึงประสงคและการกําหนดงาน
สรรคสรรคไวในแบบประเมินบุคลากร 

 
4. หลักภาระผิดชอบ  ศูนยฯ มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
วิเคราะหจัดทําแผนพัฒนาบุคล การจัดทํา
ตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงาน
อยางครบถวนทุกภาระงาน มีการแตงตั้ง
คณะทํางานหรือผูรับผิดชอบงาน ขอบเขต
งาน ความรับผิดชอบ หนาที่  คุณสมบัติ
พื้นฐานในการกําหนดตําแหนงงาน อํานาจ
ในการตัดสินใจ การระบุสังกัดและสาย
บังคับบัญชา การรายงาน จัดทําขอมูล
พื้นฐานการปฏิบัติงาน การฝกอบรมดูงาน 
ประวัติความดีความชอบ ผานระบบ e-
office มีการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด
ระดับองคกรสูระดับงานและระดับบุคคล
ผานการประชุมประจํา เดือนและการ
ประชุมผูบริการศูนยฯ จัดใหมีเจาหนาที่
และระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบ
การทํ างานของบุ คล ากร มี เจ าหน าที่
ตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยเขามา
ดําเนินการและใหความรู ปละ 1 คร้ัง มีการ
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กําหนดกิจกรรมการควบคุม เชน  การ
ตรวจสอบพัสดุประจําป การตรวจสอบงบ
การเงิน ในดานการจัดการเรียนการสอนก็มี
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปนตน จัด
ใหมีแผนบริหารความเสี่ยงอยางนอย 4 ดาน
ไดแก ดานการบริหารกลยุทธ ความเสี่ยง
ดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน 
แล ะ ค วาม เสี่ ย งด าน ก า รป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ กําหนดระดับความเสี่ยงและ
การปองกันความเสี่ยงซึ่งสามารถแกปญหา
โดยเฉพาะในการศึกษา 2562 ที่ ศูนยได
กํ าหนดระดับ ความ เสี่ ย งด านจํ าน วน
นักศึกษาที่จะเขาศึกษาตามแผนการรับจาก
ผลการดําเนินการก็พบวา ไดนักเรียนที่มี
คุณสมบัติและจํานวนตามแผนการรับที่ขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัยไดครบ จัดใหมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกับระบบ
แรงจูงใจ เชนการกําหนดคาตอบแทนพิเศษ
สายบริการ เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
และระบบการใหโทษอยางยุติธรรมฝาย
คณะกรรรมการประเมิน โดยการพิจารณา
จากความสอดคลองของตัวชี้วัดระดับบุคคล
กับภารกิจและผลผลิตหลักของตําแหนงใน
งานนั้นและตองเชื่อมโยงกับกลยุทธของ
องคกร ระบบขอมูลการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การประเมินการดําเนินการ เชน การปวย 
ลา มาสาย ขาด เปนตน รวมทั้งศูนยไดจัด
ใหมีกระบวนการในการสรางความตระหนัก
ในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม และผูมี
สวนไดสวนเสีย บทบาทและหนาที่ของ
บุคลากร ความสําคัญตามสายงานที่ปฏิบัติ  
ผานการบรรยาย พูดคุย สนทนากลุมและ
การประชุมบุคคลากรประจําเดือน  
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5. หลักการโปรงใส ศูนยฯ จัดใหมีการ
เป ด เผยขอมูลแกบุ คลากรทั้ งผูที่ ได รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้ง
นิสิตนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน
ห ล าย ช อ งท า ง เช น  จ า ก บุ ค ล า ก ร ที่
รับผิดชอบโดยตรง หรือคณะกรรมการใน
การเดินการ รายงานผลการดําเนินการตาม
ไตรมาสหรือรายงานผลการดําเนินการ
ประจําป ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยเฉพาะขอมูลทางการเงิน ผล
การดําเนินงานของศูนย ฯ ประกาศการ
จัดซื้อจัดจางที่ เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมไดมอบหมายให
หน วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เป น
ผูดําเนินการ จัดใหมีระบบควบคุมภายใน
โดยมหาวิทยาลัยและใหมีเขาหนาที่การเงิน 
บัญชีและพัสดุแยกจากกัน  

6. หลักการมีสวนรวม ศูนยฯ เปนศูนย
ก า ร ศึ ก ษ าที่ เน น ก า รมี ส ว น ร วม ข อ ง
บุคคลากรในการตัดสินใจ ดําเนินการ การ
แสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค เปดเผย
และใหบริการขาวสารแกบุคลากรในหลาย
ช อ ง ท า ง  ก า ร ทํ า ง า น ใ น รู ป ข อ ง
คณะกรรมการในการการปฏิบัติงานและ
การบริหาร มีชองทางรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรผานการประชุม หรือการ
ปรึกษาหารือ หรือรับขอรองเรียนผานสาย
ตรง มีการนํ าขอคิดเห็นมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

7. หลั กกระจายอํานาจ ศูนย ฯ ได
บริหารงานแบบกระจายอํานาจและการ
มอบ หมายการควบ คุมดู แลผ าน รอ ง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการและหัวหนา
สวนงานรายละเอียดตามโครงสรางการ
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บริหารงานของศูนย  
8. หลักนิติธรรม ศูนยฯ ยึดระเบียบ

แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและอํานาจบุคคลตามที่
กฎหมายคุมครองซึ่งบุคลากรสามารถแสดง
ความคิดเห็นและความตองการตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาดําเนินการ สามารถออกเสียง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ได
ตามที่ พรบ. มหาวิทยาลับกําหนดหรือใช
สิทธิสวัสดิการตางๆ ของมหาวิทยาลัยได
หรือขอตรวจสอบ ขอดู เอกสารตางๆ ที่
เก่ียวของกับขอบังคับตางๆ และสามารถยื่น
ขอรองเรียนไดตามกฎหมายกําหนดพบวา
ในปที่ผานมาไมพบขอรองเรียนใด ๆจาก
บุคลากร นักศึกษาและทองถ่ินชุมชน มี
เพี ยงขอ เสนอแนะห รือขอ เสนอความ
ต อ งก าร ใน การพั ฒ น า เท านั้ น  ซึ่ งข อ
รองเรียนตางๆ สามารถดําเนินการไดหลาย
ชองทาง เชนการทําหนังสือรองเรียนยัง
ห น ว ย งาน ที่ เ ก่ี ย วข อ ง  ห รือ ส ายต รง
อธิการบดี ในขณะที่ศูนยฯก็สงเสริม และ
นําเสนอขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของ
กับบุคลากรและนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
และมีการประชาสัมพันธกฎหมายและขอบัง
ขับตาง ๆ ใหนักศึกษาและบุคลากรทราบ
ผานทางเว็บไชตของหนวยงานที่เก่ียวของ
รวมทั้ งมี การให ข อ เสนอแนะเก่ี ยวกับ
ขอบั งคับตางๆ ที่ เก่ียวของกับสิทธิของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการกําหนด
ระ เบี ยบ ข้ัน ตอน และระดั บ ค วามผิ ด 
พิ จารณ าผ านคณ ะกรรมบ ริห ารศูน ย 
สามารถเปดเผยขอความหรือตรวจสอบ
ขอมูลได โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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- ทําการสอบสวน 
- พิจารณาความผิด 
- กําหนดการลงโทษ 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ให

มหาวิทยาลัยทราบ 
9.หลักความเสมอภาค มีการกําหนด

นโยบายในระดับคณะกรรมการบริหารเพื่อ
บริหารจัดการดวยความเสมอภาคทั้งแนว
ปฏิบัติและการดําเนินการผานกลไกล เชน
การประชุม การทําหนังสือเวียน การติด
ประกาศ การเปด เผยผานทางเว็บไซต 
รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
เสมอภาคดาน การเลื่อนตําแหนง/การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน การไดรางวัล การมอบงานให
ปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน 
การจัดสภาพแวดลอมหองปฏิบัติงาน การ
จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และการแรก
เปลี่ยนเรียนรูในองคกร  

10.หลักมุงเนนฉันทามติ ในการบริหาร
จัดการศูนยฯ นครนายก อยูในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เชน คณะกรรมการบริหาร
ศูนย  คณ ะกรรมการบ ริหารงานบุ คล 
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ศูนยแตงตั้งเพื่อให
สามารถขับเคลื่อนการทํางานไดอยางมี
ประสิท ธิภ าพและเป ด โอกาสให คณ ะ 
กรรมการชุดตางๆ สามารถแสดงความคิดเห็น 
และลงมติเห็นชอบการดําเนินการของศูนยฯ ได   

 5 ค นหาแนวปฏิบั ติ ที่ ดี จาก
ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
และแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ตาม
ป ระ เด็ น ค ว า ม รู  อ ย า ง
ครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

ศูนยฯ นครนายก ไดคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมสงเสริมความเปนครู โดยพัฒนาอยู
ในรูปแบบกิจกรรมหอพัก โดยเนนกิจกรรม
ที่ผูสารมารถพัฒนาคุณลักษณะของครูใน
อนาคต เปนกิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
ที่หอพัก เชน กิจกรรมการเรียนรูการอยูรวม 

ศนย.5.1.5.1 สรุปโครงการและ
กิจกรรมหอพัก 
ศนย.5.1.5.2 โครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา
เชิงพื้นที่จังหวัดนครนายก  
ศนย.5.1.5.3 โครงการและ
แผนการจัดกิจกรรมหอพัก  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ศูนยฯ นครนายก  79 
   
 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรและนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง  

กิจกรรมการฝกกระบวนการคิดและภาวะ
ผูนํ า กิจกรรมสงเส ริมสุขภาพกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมสําหรับครู กิจกร
รทรักษาศีล เพื่อสงเสริมพัฒนาครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
ศูนยฯในเปาประสงคที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 1 เร่ืองพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู
ครูในศตวรรษที่21 และดานการวิจัยไดมีการ
สังเคราะหงานวิจัยดานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ใน จังหวัดนครนายก มาสั่งเคราะหเปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทาง
การศึกษาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาจังหวัดนครนยก 
โครงการ DIN-Nakhonnayok  โดยไดรับทุนจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) 
ใหนํามาใชเปนตนแบบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทาง
การศึกษาในจังหวัดนครนายก กับหนวยงานจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10 แหง 
จํานวนนักเรียนอายุ 3 – 5 ขวบจะไดรับการ
พัฒนา 350 คน และจะขยายกลุมเปาหมายไปสู
จังหวัดปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรีและตราดใน
ปตอไป 

ศนย.5.1.5.4 คูมือโครงการ DIN-
Nakhonnayok 
 

 6 การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพฒันา
บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนนุ  

ศูนยฯ นครนายก มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดโดยเนนที่ความ
เชี่ ย วช าญ ใน ราย วิ ช าที่ ส อ น  ก า ร ใช
คอมพิวเตอรไอแพด Application ตางๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู รวมถึงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดย
การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย เชน ทุนของ
มหาวิทยาลัย ทุน วช. หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร

ศนย.5.1.6.1 แผนพฒันา
บุคลากร 
ศนย.5.1.6.2 รายงานแผนการ
พัฒนาอาจารย ประจําป
การศึกษา 2561 
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สายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

 7 ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
ค ณ ะ ที่ ไ ด ป รั บ ให ก า ร
ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่ งของ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ
ตามปกติที่ ป ระกอบด วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ศูนยฯ นครนายก มีระบบและกลไกใน
การกํากับติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและระดับศูนยฯ ใหเปนไป
ตามองค ป ระกอบ การป ระ กั น แ ล ะ มี
คณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาในรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และรอบ 12 เดือน 

ศนย.5.1.7.1 คูมือการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร และ
ระดับศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 
ประจําปการศึกษา 2561 
ศนย.5.1.7.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 
 
ศนย.5.1.7.3 สรุปรายงานผลการ
ดําเนนิการ ประจาํป 2560 ตอ
สภามหาวิทยาลัย  

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ  7 ขอ 5 คะแนน  บรรล ุ
 

จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานรวมท้ังกลไกลในการดําเนินการและการติดตามแผนท่ีชัดเจน

สารมารถนําผลการดําเนินการมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาศูนยไดอยางมีคุณภาพ 
2. แผนมีความยืดหยุน มีการทบทวนแผนและปรับปรุงแผนเปนระยะเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและความตองการบริการวิชาการของทองถ่ิน        
                                                        

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
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- 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 

 

ผูกํากับ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  ชาวระนอง 

 

ผูจัดเก็บขอมูล   
นางเอมิกา  รัตนมาลา 
     

ผูจัดเก็บขอมูลและผูเขียนผลดําเนินการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง  2. นางเอมิกา       รัตนมาลา 
3. นางสาวพันธุทิพย    สิงหปาน  4. นางสาวสุปญญา  ยิ่งประเสริฐ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

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 
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 1 มี ระบ บ และกล ไก ใน การ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

  1. ระบบและกลไก 
  P: ศูนยฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ใ ห เป น ไ ป ต า ม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี้ 
   1. อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีสวน
ร วม ใน ก ารป ระชุ ม เพื่ อ ว า งแผ น การ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับองคประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คือ 
   1.1) กําหนดองคประกอบคุณภาพ และ

ศนย.5.2.1.1  คูมือการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ศนย.5.2.1.2  รายงานการ
ประชุม เร่ือง การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ศนย.5.2.1.3 มคอ.2 เลม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตร 5 ป) ปรับปรุงป  
พ.ศ. 2554 
ศนย.5.2.1.4 มคอ.2 เลม
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ตัวบงชี้ตามหลักการประกันคุณภาพภายใน
ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร ข อ ง  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
   1.2) กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
ก าร ศึ ก ษ าที่ กํ า ห น ด โด ย  สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
   1.3) กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานประเด็นการพิจารณาในการ
กํ า กั บม าตรฐาน หลั กสู ต รต าม เกณ ฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 
   1.4) กําหนดระยะเวลา โดยดําเนินดังนี้ 
         1.4.1) ก อน เป ดภ าค การ ศึ กษ า 
2561 ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
    - การบริการจัดการหลักสูตร 
    - การรับนักศึกษา การส งเส ริมและ
พัฒนานักศึกษา รวมถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    - การบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ
อาจารยและผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย 
    - สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  
    - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
         1.4.2) เมื่ อสิ้ นสุดภาคการศึกษา 
2561 ดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี ้
    - คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการได
งานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
    - การประเมินผูเรียน 
    - ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
    - การประเมินกระบวนการของแตละ
องคป ระกอบและตั วบ งชี้ ก ารประ กัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตร 5 ป) ปรับปรุงป  
พ.ศ. 2560 
ศนย.5.2.1.5 มคอ.7 ป
การศึกษา 2560 
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   1.5) กําหนดงบประมาณและผูรับผิดชอบ คือ 
       ผศ.ดร. ชัยยศ ชาวระนอง รับผิดชอบ
การกํากับติดตามการดําเนนิงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
       นางธมลวรรณ เปรมศรี รับผิดชอบ
การกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
      นางสาวรวี ศิริปริชยากร รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน)  
     นางสาวจิราภรณ ยกอินทร รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 2 บัณฑิต)  
    นางสาวอัญชิษฐา ปยะจิตติ รับผิดชอบ
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบที่ 3 นักศึกษา)  
    วาที่รอยตรีหญิง ดร. ขวัญใจ จริยาทัศนกร 
รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร (องคประกอบที่ 4 อาจารย)   
   นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ รับผิดชอบการ
ดํ า เนิ น งานป ระ กัน คุณ ภาพ หลั กสู ต ร 
(องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอนและการประเมินผูเรียน)  
   น า ง ส า ว ฉั ต ร ท ร า ว ดี  บุ ญ ถ น อ ม 
รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร (องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู)  

 2 มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ 
ติดตามการดํ า เนิน งานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดใน
ขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา  

    ศูนยฯ มีการกําหนดบทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบและแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามและดําเนินงานตามระบบ ดังนี้  
   2. การนําไปสูการปฏิบัติ 
   D: ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบและ

ศนย.5.2.2.1 มคอ.2 เลม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตร 5 ป) ปรับปรุงป  
พ.ศ. 2554 
ศนย.5.2.2.2 มคอ.2 เลม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
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กลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้  
   1 . ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับ มคอ.1 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 6 
ดาน (TQF) 
   2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเก่ียวกับผลการประเมินการ
เรียน รูและขอ  เสนอแนะจาก มคอ.7 ป
การศึกษา 2560 มาพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ปการศึกษา 2561 
   3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ไดมีการประชุมจัดทํา
รายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให
เส ร็ จ ก อ น เป ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  โด ย
ประกอบดวย 
       3.1 ภาคเรียนที่ 1/2561 รวมทั้งหมด 
25 วิชา แบงเปน ชั้นปที่ 1 มี 6 วิชา (รหัส 
61) ชั้นปที่ 2 มี 6 วิชา (รหัส 60) ชั้นปที่ 3 
มี 6 วิชา (รหัส 59) ชั้นปที่  4 มี   6 วิชา 
(รหัส 58) ชั้นปที่ 5 มี  1 วิชา (รหัส 57) 
       3.2 ภาคเรียนที่ 2/2561 รวมทั้งหมด 
28 วิชา แบงเปน ชั้นปที่ 1 มี 7 วิชา (รหัส 
61) ชั้นปที่ 2 มี 6 วิชา (รหัส 60) ชั้นปที่ 3 
มี  7 วิชา (รหัส 59) ชั้นปที่  4 มี   7 วิชา 
(รหัส 58) ชั้นปที่ 5 มี  1 วิชา (รหัส 57) 
       รวมป การศึกษา 2561 มี  มคอ.3 
ทั้งสิ้น จํานวน 53 วิชา 
   4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีการใชกลยุทธการสอนที่
ใชพัฒนาผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน (TQF), 
การจั ดการเรียนการสอนแบบ เชิ ง รุก 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตร 5 ป) ปรับปรุงป  
พ.ศ. 2560 
ศนย.5.2.2.3 มคอ.7 ป
การศึกษา 2560 
ศนย.5.2.2.4 มคอ.3 และ มคอ.4 
ปการศึกษา 2561 
ศนย.5.2.2.5 โครงการตาม
แผนพฒันา นักศึกษาวชิาชีพครู  
ศนย.5.2.2.6 รายงานผลการ
ประเมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาตอกระบวนการจัดการ
เรียนรู   
 
ศนย.5.2.2.7 รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นั กศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
ศนย.5.2.2.8 รายงานผลความพงึ
พอใจของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มี
ตอคุณภาพ ของหลักสูตร 
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(active learning) และใช โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิ ศ เป นฐานการเรียน รู  (work-
based learning) 
   5. ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
ส า ข า ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย  จ ัด
โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู 
ซึ่งเนนการจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความ
เปนครู ภายใตโครงการพัฒนานักศึกษาในป
การศึกษา 2561 
   6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยมีการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยทุกรายวิชาในระบบ e-
assessment   
   7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีการประชุมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตรฯของศูนยฯ 
นครน ายก , ระดั บหลั กสู ตรฯ  ของใน
มหาวิทยาลัย และระดับคณะครุศาสตร 
เพื่อใหอาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
และชี้ แจงพรอมแสดงหลักฐานการให
คะแนนผลการเรียนของนักศึกษาในรายที่
ผิดปกติ  
   8. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ. 5 
มคอ. 6 ในภาคเรียนที่ 1/60 มี 25 วิชา และ
ภาคเรียนที่ 2/60 มี 28 วิชา รวมทั้งหมด 53 วิชา   
   9. หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานใน
แตละภาคเรียนใหกรรมการประจําศูนยฯ 
ทราบในวาระการประชุม เพื่ อทบทวน
กระบวนการในการกํากับ ติดตามและการ
ดําเนินงานของหลักสูตรวามีปญหาหรืออุปสรรค 
   10. หลักสูตรเขารับการตรวจประเมิน
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คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
รอบ 9 เดือน ไดคะแนนการประเมิน 3.35 
โดยนําผลการประเมินรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ 
   11 . หลั กสู ต ร ศึกษ าศ าสตรบัณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  จั ด ส ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปสุดทายที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรให
นักศึกษาชั้นปสุดทายตอบกลับทุกคน 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
ห ลั ก สู ต ร ให เ กิ ด ผ ล ต า ม
องคป ระกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

  2. การนําไปสูการปฏิบัติ 
  D:  ศูนยฯนครนายก มีการจัดหาจํานวน 
สิ่ งสนับสนุนการเรียน รูที่ เพี ยงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนรู ตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน 1 หองเรียน ตอ จํานวน
นักศึกษา 30 คนโดยการประสานงานผาน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และสํานั กวิทยบ ริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 
    1. ดานกายภาพ      

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

2 หอง 

2. หองปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร 

1 หอง 

3. หองสมุด 1 หอง 
4. หองวิจัย 1 หอง 
5. หองประชุม 2  หอง 
6. หองสื่อ 2 หอง 

    2. ความพรอมดานจํานวนหนังสือ 
และฐานขอมูล 

รายการ จํานวน 

ศนย.5 .2 .3 .1  ราย งานการ
ประชุม เร่ืองสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
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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 ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา  

  3. การประเมินกระบวนการ 
  C:  ศูนยฯ วางแผนการจัดทําการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ใน รอ บ  1 ป  มี ก ารแต งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยการ
ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหตรง
ตามงานที่กําหนด จัดเขียนรายงานผลการประเมิน 
โดยกําหนดผูกํากับ และผูจัดเก็บขอมูล และมี
การติดตามการดําเนินการเปนระยะๆ อยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ รับทราบ 
     หลังจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ศนย.5.2.4.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
ศนย.5.2.4.2 รายงานการ
ประชุม เร่ือง การจัดทํา มคอ. 
3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 
ของปการศึกษา 1/2561 
ศนย.5.2.4.3 ผลการประเมิน
การ 
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร   
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เสร็จสิ้น มีการรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําศูนยฯ ทราบในวาระการประชุม 
เพื่ อทบทวนกระบวนการในการกํากับ 
ติดตาม และจัดเก็บขอมูลวามีปญหาหรือ
อุปสรรค และตรงตามเปาหมายที่ ระบุ ไว
หรือไม และใหคณะกรรมหลักสูตรประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง และนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงในการวางแผนการประเมินคุณภาพใน
ปตอไป 
      ซ่ึงการประชุมพบขอสังเกตจากการ
จัดทํา มคอ. 3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 
ของปการศึกษา 1/2561 ที่อาจารยแตละ
รายวิชามีการจัดทํา มคอ. 3/มคอ.4 และ 
มคอ.5/มคอ.6 ยังไมเปนไปในแนวทาง 
 
เดี ย ว กัน  ท างมห าวิท ยาลั ย จึ งจั ดทํ า
แบบฟอรม มคอ. 3/มคอ.4 และ มคอ.5/
มคอ.6 เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกัน 

ศนย.5.2.4.4 มคอ.7 ปการศึกษา 
2560 

 5 นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ป ระจํ าคณ ะม าป รับ ป รุ ง
หลักสูตรใหมี คุณภาพดี ข้ึน
อยางตอเนื่อง  

   4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
  A: หลักสูตรนําผลการประเมินหลักสูตร
เขาที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ เพื่ อ
นํ า เสนอผลประเมิน  และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร รับฟงขอเสนอแนะ 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรใน
ปตอไป 
     ซึ่ งจากการประชุมหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มีการประชุมชี้แจงการจัดทํามคอ. 3/มคอ.4 
และ  มคอ .5 /มคอ .6  ต ามแน วท างที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหอาจารยผูสอน
จัดทํา มคอ. ไดอยางถูกตอง และที่ประชุม
มีขอเสนอแนะใหจัดทํา “คูมือการจัดทํา
มคอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 
และแจกใหกับอาจารยผูสอนประจําศูนยฯ 

ศนย.5.2.5.1 รายงานการ
ประชุม เร่ือง การจัดทํามคอ. 3/
มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ศนย.5.2.5.2 แผนกลยทุธ 
ศูนยฯ เร่ืองการผลิตบัณฑิต  
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ทุกทาน 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบที่1 
การกํากับมาตรฐาน 

   หลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพองคประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมินผาน 
 

ศนย.5.2.6.1 ผลคะแนนการ
ประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวัย 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหความสําคัญในการกํากับและติดตามระบบประกันคุณภาพ 
2. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะทําใหสามารถ

นําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   
2. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรทุกคน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
อาจารยยังขาดความเขาใจกระบวนการประเมินประกันคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
มีการจัดโครงการอบรมระบบประกันคุณภาพอีกครั้งเพ่ือทําการทบทวนและเขาใจเพ่ิมมากข้ึน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
สรางระบบและพัฒนางานดานประกันคุณภาพเพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ 

ประกันคุณภาพและตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองตอการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
ใหมากข้ึน 
 

ผูกํากับ 
นางสาวรวี   ศิริปริชยากร 
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ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวกุลธิดา  มีสมบูรณ 
2. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ  จริยาทัศนกร 
3. นางสาวอัญชิษฐา  ปยะจิตติ 
 

ผูเขียนผลดําเนินการ 
นางสาวจิราภรณ   ยกอินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่ 3  

สรุปผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
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สว่นที ่3 
สรุปผลการประเมนิตนเองของศูนยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้ 

นครนายก 
ประจาํปีการศกึษา 6125  

 
ตารางที ่1 ผลการประเมนิตนเอง จาํแนกรายตวับง่ชี ้

ตวับ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน ผล

คะแนน
ประเมนิ 

ตวัต ัง้ 
ผลลพัธ ์

 บรรล ุ
ตวัหาร  ไมบรรล ุ

ตวับ่งชีท้ี ่
1.1 

3.30 คะแนน  - .3 58 
คะแนน 

 3.58 
- 

ตวับ่งชีท้ี ่
1.2 

รอ้ยละ 40 20 x 5 รอ้ยละ 20  2.5 
40 

ตวับ่งชีท้ี ่
1.3 

รอ้ยละ 60 20 X 5 รอ้ยละ 20  .61 7 
60 

ตวับ่งชีท้ี ่
1.4 

รอ้ยละทีน่อ้ย
กว่าหรอืเท่ากบั

รอ้ยละ 0 

18.16-30 X 
100 

รอ้ยละ -
39.47 

 5 

30 
ตวับ่งชีท้ี ่
1.5 

6 ขอ้ - 6 ขอ้  5 

ตวับ่งชีท้ี ่
1.6 

6 ขอ้ - 6 ขอ้  5 

ตวับ่งชีท้ี ่
2.1 

6 ขอ้ - 5 ขอ้  4 

ตวับ่งชีท้ี ่
2.2 

25,000 บาท/
คน 

1,761,557 176,155.7 
บาท/คน 

 5 
10 

ตวับ่งชีท้ี ่
2.3 

รอ้ยละ 20 1.6 X 100 รอ้ยละ 32  5 
10 
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ตวับ่งชีท้ี ่
3.1 

6 ขอ้ - 6 ขอ้  5 

ตวับ่งชีท้ี ่
4.1 

6 ขอ้ - 6 ขอ้  5 

ตวับ่งชีท้ี ่
5.1 

7 ขอ้ - 7 ขอ้  5 

ตวับ่งชีท้ี ่
5.2 

6 ขอ้ - 6 ขอ้  5 

เฉลีย่รวม 13 ตวับ่งชี ้
คะแนน
เฉลีย่ 

4.36 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50  การ พอใชดําเนินงานระดับ  
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1.2, 1.3, 1.4 
2.5+1.67+5 

1.5, 1.6 
5+5 

1.1 
3.58 

3.79 ระดับดี 

2 2.2 
5 

2.1 
4 

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 
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เฉล่ียรวม 3.54 4.85 4.29 
4.36 ระดับดี ผลการ

ประเมิน 
ระดับดี ระดับดี

มาก 
ระดับดี 

 

การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1 1. มีการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ 
   มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
   อุดมศึกษาแหงชาติ  
2. มีอาจารยจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย 
   และมีโรงเรียนสาธิตลอออุทิศเปนแหลง 
   ฝกประสบการณแกนักศึกษา 
3. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน  
   เปนสาํคัญอยางเปนรูปธรรมและเปดโอกาส 
   ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากบุคคล หนวยงาน  
   หรือชุมชนภายนอก  
4. มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยใหอาจารยแต 
    ละทานเสนอแผนพัฒนาตนเองในเร่ือง 
    การศึกษาตอ 
5. มีอาจารยที่สาํเร็จการศึกษาระดับ 
   ปริญญาเอกแลว จาํนวน 2 คน และอยู 
   ระหวางทําดษุฎีนิพนธ จํานวน 1 คน และ 
   มีอาจารย จํานวน 2 คน มีคุณสมบัติตาม 
   เกณฑและเตรียมความพรอมเพื่อขอตําแหนง 
   ทางวิชาการ 
6. อํานวยความสะดวกในการทาํผลงานวชิาการ 
   เชน มีเจาหนาทีช่วยในเร่ืองการจัด Format  
   ตรวจคําผิด เปนตน 
7. มีสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา 
   เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดให  
   30 : 1 แตศูนยฯ มีสดัสวนจํานวนนักศึกษา 
   เต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปน 
   จริงเทากับ 16.50 : 1 ซึ่งหมายถึง อาจารย  
   หนึ่งคนดูแลนักศึกษา จํานวน 16.50 คน 
   เทานัน้ ทาํใหอาจารยสามารถดแูลนักศึกษา 
    ไดอยางทั่วถึง 

1. เพิ่มกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและ 
    บริหารหลักสูตรระหวางสถาบันใหมากข้ึน 
    และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
   จังหวัดนครนายก 
2. มีแผนพฒันาความรูความสามารถดาน 
   ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับ 
   นักศึกษา 
3. นําแผนพฒันาบุคลากรไปบังคับใชให 
    เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
4. วิเคราะหกระบวนการใหบริการ และขอมูล 
   เพื่อนํามาพิจารณาจัดทาํขอเสนอในการ 
   ลดข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
5. ควรมีระบบการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม  
    ใหนักศึกษาที่สอดคลองกับระบบประกัน 
    คุณภาพ 
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8. มีระบบและกลไกการใหบริการนักศึกษาที่ 
   ชัดเจน มีบุคลากร เจาหนาที่ รวมทั้ง 
   ชองทางใหนักศึกษาสามารถติดตอได 
   ตลอดเวลา 
9. มีการนําผลจากการประเมินโครงการ 
   รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุง 
   โครงการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 
   การปรับปรุงดานระบบเครือขายไรสาย  
   (WIFI) การปรับปรุงดานอาคารสถานที ่
   (ทางเดินเชื่อมอาคาร, โรงอาหาร) 
10. นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
11. อาคารสถานที่มีความพรอมตอการ 
     ดําเนินการจัดกิจกรรม 
12. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 
     อยางเหมาะสม 
13. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีความ 
     ตื่นตัวในการรวมกิจกรรมเชิงรุก 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มทักษะภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา  
2. เสริมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมีทนุสนับสนนุใหนักศึกษา 
    ตอในสาขาที่เปนอัตลักษณ 
4. มีรางวัลใหกับอาจารยที่สาํเร็จการศึกษา 
    ตามแผนพฒันาบุคลากร 
5. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําผลงาน 
    วิชาการในสาขาที่ศูนยฯ เปดการเรียน 
    การสอน หรือในสาขาที่เชี่ยวชาญ  
6. ดําเนินการจัดตั้งจุด One – Stop Service 
   (หอง 511) เปนจุดรวมงานบริการนักศึกษา 
    ทั้งหมด เพื่อใหการบริการมีความสะดวก 
   รวดเร็วข้ึน 
7. ฝกความรับผิดชอบในการเปนผูนาํในการ 
   จัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาแตละชัน้ป  
   สลับกันเปนผูรับผิดชอบ วางแผน และ 
   ดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมของ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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   สมรรถนะตามชั้นป 
องคประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

2 1. มีเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการความรูดาน 
    การวิจัย เชน หองปฏิบัติการดานการวิจัย 
   หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
    โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห 
   ขอมูล หนังสือและแนวคิดทฤษฎี 
2. เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
   มีเพียงพอทั้งจากภายในและภายนอก 
3. คณาจารยมีความรูดานการวิจัย 
4. มีเครือขายดานการวิจัยทั้งจากภายใน 
    และภายนอก 
5. อาจารยประจํามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 
 

1. เพิ่มประสบการณในการเผยแพร 
    ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการ 
    ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพในวารสาร 
    ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ควรมีการรวบรวมหรือคัดสรรงาน 
    สรางสรรคเพื่อเพิ่มประโยชนในการ 
    คุมครองสิทธิ์ 
3. สงเสริมสนับสนนุใหอาจารยประจํา 
    พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ 
    นําไปสูการจดทรัพยสนิทางปญญา 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางาน 
    สรางสรรคเพิ่มข้ึน  
5. สงเสริมและสรางแรงจงูใจใหคณาจารย 
    ทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย 
    ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพิ่มทักษะการวิเคราะหขอมูลข้ันสงู 
2. เพิ่มความเชี่ยวชาญงานวิจัยที่เปนอัตลักษณ3. 
สนับสนุนใหอาจารยประจํามีผลงานวิจัยใน 
    ระดับนานาชาติมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ 
   เพิ่มการคุมครองสิทธิ์หรือการจดสิทธิบัตร 
2. สนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนา 
   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง  
    โดยสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองเชิดชู 
    อยางเปนรูปธรรม 
3. สนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนางานวิจัย  
    หรืองานสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดย 
    สรางขวัญกําลังใจหรือยกยองเชิดชูอยาง 
    เปนรูปธรรม 

องคประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
3 1. มีงานบริการวชิาการอยางสม่าํเสมอ 

2. มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั 
   และการวิจัย 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตรที ่
   หลากหลาย สามารถใหบริการกับชุมชนได 
   ทั้งกลุมนักศึกษา อาจารยและบุคคลทั่วไป  

1. พัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ 
    วิชาการและถายทอดความรูสูชุมชน 
    ทางสื่อตางๆ 
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4. การใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย 
   และตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนําความเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
   ปฐมวัยและการวิจัยไปใหบริการวิชาการ 
   ใหครอบคลุมกลุมผูรับบริการ 
2. ควรพัฒนาแนวทางบูรณาการงานบริการ 
   วิชาการแกสังคมกับการวิจัยใหมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การใหบริการวิชาการควรมีความหลากหลาย 
    และตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

 

องคประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
4 1. มีแผนงานและนโยบายชัดเจนตามกรอบ 

   ตัวชี้วัด                                                                 
2. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการมี 
   สวนรวมของการทํานุบาํรุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
3. มีแหลงการเรียนรูที่นาสนใจ สามารถ 
   นํามาเปนแหลงการเรียนรูใหกับนักศึกษา 
   ไดเปนอยางด ี

1. อาจารยผูสอนควรมีการสงเสริมให 
    นักศึกษาผลิตสื่อการเรียนทีส่รางสรรค  
    เพื่อสามารถนําไปใชในการจดัการเรียน 
    การสอน และนําไปจดสิทธบิตัรและเปน 
    ที่ยอมรับมากข้ึน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  
    โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและ 
    วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและ 
    นานาชาต ิ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุนใหนักศึกษาผลิตสื่อการเรียนที่ 
    สรางสรรคมีมาตรฐานอยางเปนระบบ  
    เพื่อสามารถนําไปจดสิทธบิัตรและเปนที ่
    ยอมรับมากข้ึน 

องคประกอบ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
5 1. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานรวมทั้ง 

    กลไกลในการดําเนินการและการติดตาม 
    แผนที่ชัดเจนสารมารถนําผลการ 
    ดําเนินการมาใชในการปรับปรุงและ 
    พัฒนาศูนยไดอยางมีคุณภาพ 
2. แผนมีความยืดหยุน มีการทบทวนแผน 
    และปรับปรุงแผนเปนระยะเพื่อให 
    สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของ 
    มหาวิทยาลยัและความตองการบริการ 
    วิชาการของทองถ่ิน     
3. ผูบริหารใหความสําคัญในการกํากับและ 
    ติดตามระบบประกันคุณภาพ 

1. อาจารยยังขาดความเขาใจกระบวนการ 
   ประเมินประกันคุณภาพ และการเขียน 
   รายงานผลการดําเนนิงานใหเปนไปตาม 
   ระบบ 
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4. หลักสูตรมีการดําเนินงานตามเกณฑ 
    มาตรฐานของตัวบงชี้ในองคประกอบ 
    คุณภาพทุกตัวบงชี้ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะ 
    ทําใหสามารถนาํความรูมาปรับปรุง 
    พัฒนาการปฏิบตัิงานดานการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาใหมีประสทิธิภาพเพิ่ม 
    มากข้ึน   
2. ควรจัดอบรมเผยแพรความรูและสราง 
   ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานและ 
   ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ใหกับบุคลากรทุกคน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มีการจัดโครงการอบรมระบบประกัน 
    คุณภาพอีกคร้ังเพื่อทําการทบทวนและ 
     เขาใจเพิ่มมากข้ึน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4  
ภาคผนวก 
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สวนท่ี 4  
ภาคผนวก 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2561 

หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

ชื่อหลักสูตร 

การเปดสอนในท่ีต้ัง การเปดสอนนอกสถานท่ีต้ัง 

วันท่ี 
สกอ.

ภาค/ปการ 
ศึกษาท่ีเร่ิม 

ภาค/ปการ 
ศึกษาท่ีเร่ิม

รูปแบบการ 
จัดการศึกษา 

สภาอนมุัติ/ 
เห็นชอบให 

จํานวน
นักศึกษาท่ี
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รับทราบ 
หลักสูตร 

เปดสอน เปดสอน ท้ัง
หลักสูตร 

บาง 
สวน 

เปดสอน 
(คร้ังท่ี/วันท่ี) 

กําลังศึกษา
รวมท้ังหมด 

หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

รอหนังสือ
รับทราบ 
จาก สกอ. 

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

30 มิถุนายน 2560 
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จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ประเภท 
ช้ันปท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 22 15 52 60 179 
 

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 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา/สถาบัน 

2 นายอุดม  
พรประเสริฐ 

รองศาสตราจารย ศศ.ม. 
พ.ศ. 2524   

กศ.บ. 
พ.ศ. 2512 

จารึกภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภาษาไทย 
วิทยาลัยการศึกษาบางแสน 

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 อาจารย ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 
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ยกอินทร พ.ศ. 2556 
ศษ.บ. 

พ.ศ. 2551 

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 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา/ 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา/สถาบัน 

9 นางสาวฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 

อาจารย ศษ.ม. 
พ.ศ. 2558  

ค.บ. 
พ.ศ. 2553 

ปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

10 วาท่ีรอยตรีพัฒนพงศ 
ตันเจรญิ 

อาจารย วท .ม.  
พ.ศ. 2552 

อส .บ.  
พ.ศ. 2554 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง 
1 นางธมลวรรณ 

เปรมศร ี
ศษ.ม. 

 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

รองผูอํานวยการศูนย 

2 นางเอมิกา  
รัตนมาลา 

ศษ.ม. 
 

บธ .บ.  

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
การจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกองกลาง 
 

3 นางสาวสุปญญา 
ยิ่งประเสริฐ 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ผูชวยผูอํานวยฝายอาคารและ
สิ่งแวดลอม 

4 นางสาวพันธุทิพย 
สิงหปาน 

วท.ม. 
 

กศ.บ. 

สมอง จิตใจและการเรียนรู 
มหาวิทยาลยับูรพา 
การสอนชีววิทยา 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ
นักศึกษา 

5 นางนฤมล โพธ์ิชัย ศศ .ม.  
 

ศศ .บ.  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) 

6 นายศุภพล  
กิจศรีนภดล 

นศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ตําแหนง 
7 นางสาวคนิตฐา  

ปนทอง 
บธ .บ.  การจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(การเงินและบัญชี) 

8 นางสาวธารารตัน  
วรรณรัตน 

ศษ.ม. 
 

บธ .บ.  

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) 

9 นางสาวชุติสา  
นาคสัมฤทธ์ิ 

ศษ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ธุรกิจการบิน 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป)  
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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 นายวัชระ เสีย่วกําปง ปวช. ชางกล 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

เจาหนาท่ีเทคนิคงานระบบ 
และซอมบํารุง 

14 นายฐิติกร แสงพันธ   ปวส. อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

เจาหนาท่ีเทคนิคงานระบบ 
และซอมบํารุง 

15 นายสมชาย จงรักษ - - พนักงานขับรถ 
16 นายประวิง เอ่ียมเรือง - - พนักงานขับรถ 
17 นายนวพล โพธ์ิทอง - - พนักงานขับรถ 
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คําสั่ง 

แตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ประจําปการศึกษา 2561 
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